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Útdráttur 

Í rannsóknum á börnum með berkjungabólgu af völdum RS veirunnar 

(respiratory syncytial virus), hefur komið fram að veiran getur haft áhrif á 

öndunarfæri þeirra öll æskuárin í formi sogöndunar, astma og ofnæmis. 

Rannsóknir á foreldrum þessara barna gefa vísbendingar um að veikindin séu 

þeim erfið og að þau þurfi faglegan stuðning. 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta hvort stuttar 

fjölskyldumeðferðarsamræður, veittar af  hjúkrunarfræðingi, veiti foreldrum 

tilfinningu fyrir auknum stuðningi á veikindatímabili barna þeirra miðað við 

foreldra sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð.  Meðferðarsamræðurnar eru 

byggðar á hugmyndafræði Calgary- fjölskylduhjúkrunarlíkana sem þróuð hafa 

verið í þrjá áratugi. Foreldrum barna með berkjungabólgu af völdum RS 

veirunnar var boðin þátttaka. Skoðað var hvort mæður og feður skynji stuttar 

fjölskyldumeðferðarsamræður sem styðjandi meðferð. Einnig var skoðað hvort 

fjölskylduvirkni breytist eftir þátttöku í meðferðarsamræðunum.  

 

Í þessari megindlegu hjúkrunarmeðferðarrannsókn var notað aðlagað tilraunasnið 

til að meta áhrif stuttra meðferðarsamræðna á skynjaðan stuðning og 

fjölskylduvirkni. Þátttakendur voru alls 41, 21 í tilraunahóp (n=21) og 20 í 

samanburðarhóp (n=20).  Þeir svöruðu spurningalista um einkenni barnsins, 

bakgrunnsþætti fjölskyldunnar, skynjaðan stuðning og fjölskylduvirkni. 

Tilraunahópurinn fékk inngrip, sem fólst í stuttum 

fjölskyldumeðferðarsamræðum við hjúkrunarfræðing og að meðaltali 11 dögum 

seinna svöruðu báðir hóparnir stuðnings- og virknilistanum aftur. Við 

gagnaúrvinnslu voru gerð kí-kvaðrat próf og dreifigreining fyrir endurteknar 

mælingar. Miðað var við 95% marktektarmörk.  
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Niðurstöður sýna marktækan mun á skynjuðum heildarstuðningi sem og 

hugrænum stuðningi mæðra í tilraunahópi miðað við samanburðarhóp. 

Niðurstöðurnar styðja því rannsóknartilgáturnar um að stuttar 

meðferðarsamræður auki tilfinningu fyrir heildarstuðningi og hugrænum 

stuðningi mæðra barna með berkjungabólgu af völdum RS veirunnar. 

Niðurstöðurnar sýna einnig kynjamun á skynjuðum stuðningi í tilraunahópi. 

Mæður skynja marktækt meiri hugrænan stuðning en feður.  

 

Rannsóknarniðurstöðurnar gefa hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum fyrir 

börn, tilefni til að álykta að stuttar meðferðarsamræður styðji mæður ungra barna 

í veikindum þeirra.  

 

Lykilorð: Bráð veikindi, RS veiran, fjölskylda, fjölskylduhjúkrun, 

meðferðarsamræður, fjölskyldustuðningur og fjölskylduvirkni.  
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Abstract 

Studies of children with bronchiolitis due to RSV (respiratory syncytial virus) 

have shown that this virus may  have an impact on their respiratory system in 

form of a wheezing disorder, asthma and even allergy during their childhood. 

Studies of the parents of these children give an indication that they suffer through 

the illness period and need support from health care professionals.  

 

The purpose of this research was to measure the benefit of a short family 

therapeutic-conversation offered by a nurse. The therapeutic-conversations are 

based on the family-nursing framework from Calgary, Canada. Parents of infants 

diagnosed with bronchiolitis due to RSV were invited to attend. A directional 

hypothesis was put forward. Parents of infants with bronchiolitis due to RSV 

who receive a short therapeutic-conversation perceive significantly higher family 

support than parents of children who receive traditional care. The question how 

expressive family functioning will change in the intervention group compared to 

the control group was also examined.  

 

A quasi-experimental pretest/posttest design was conducted. Participants were 

41, i.e. 21 in the intervention group (n=21) and 20 in the control group (n=20). 

The parents in both groups answered questionnaires about perceived support and 

family functioning both before the intervention and on an average of 11 days 

after the intervention. Data was analysed using SPSS 18, Chi-square and repeated 

measures ANOVA. 

 

The main findings showed mothers in the intervention group perceive 

significantly more support after a short family therepeutic-conversation 

compared to the control group. The findings also show a significant difference 



vi 

between mothers and fathers in the intervention group. Mothers perceive more 

cognitive support than fathers. 

 

The research findings give pediatric emergency nurses reason to conclude that a 

short family therapeutic-conversation increases perceived support in mothers of 

infants. 

 

Key words: Emergency illness, RSV, family, family nursing, therapeutic-

conversation, family support and functioning. 
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Þakkir 

 

Ég vil byrja á að þakka þeim foreldrum sem gerðu þessa rannsókn að veruleika. 

Ég þakka þeim fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningalistunum og fyrir að 

leyfa rannsakanda að fá innsýn í þann veruleika sem þau gengu í gegnum meðan 

barn þeirra var veikt af berkjungabólgu af völdum RS veirunnar.  

 

Ég þakka Dr. Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttir fyrir frábæra leiðsögn, kennslu, 

hvatningu og þolinmæði meðan á rannsóknarferlinu stóð. Dr. Guðrúnu 

Kristjánsdóttur og Dr. Mörgu Ingeborg Thome þakka ég fyrir setu í 

rannsóknarnefnd og hagnýtar ábendingar. Andreu Dofradóttur þakka ég fyrir 

aðstoð og leiðbeiningu við vangaveltur og umræður varðandi tölfræði 

rannsóknarinnar. Ég vil þakka þeim hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku barna 

sem veittu mér aðstoð við að fá foreldra til að taka þátt í rannsókninni. 

Sérstaklega nefni ég Pálínu Hugrúnu Björgvinsdóttur, hjúkrunarfræðing á 

Bráðamóttöku barna, sem með jákvæðni og áhuga veitti mér aðstoð við að vera 

vakandi fyrir foreldrum sem uppfylltu inntökuskilyrði rannsóknarinnar. Þá þakka 

ég hjúkrunardeildarstjóra Bráðamóttöku barna, Ingileif Sigfúsdóttur, fyrir 

hvatningu og jákvæðni varðandi rannsóknina. Auði Ragnarsdóttur, 

hjúkrunardeildarstjóra legudeildar Barnaspítala Hringsins, þakka ég hvatningu og 

samfylgd í náminu. Önnu Ólafíu Sigurðardóttur, sérfræðingi í fjölskylduhjúkrun 

þakka ég veittan stuðning og hvatningu en hún kynnti fyrir mér efni þessarar 

rannsóknar. Dr. Sigurði Kristjánssyni, barnalækni og sérfræðingi í ofnæmis- og 

ónæmisfræði barna þakka ég yfirlestur og ábendingar varðandi umfjöllun mína 

um RS veiruna. Öllu öðru samstarfsfólki mínu við Barnaspítala Hringsins sem 

sýnt hafa áhuga á rannsókninni, veitt mér ráð og hvatningu þakka ég innilega. Þá 

þakka ég Kjartani Due Nielsen fyrir að lesa yfir ritgerðina með augum 
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leikmanns. Börnum mínum Wentzeli Steinarri, Evu og Ragnheiði er ég þakklát 

fyrir jafnlyndi og þolinmæði. Mína hjartans þökk veiti ég eiginmanni mínum, 

Ragnari Erni Steinarssyni, fyrir ómælda þolinmæði við vinnu mína að 

rannsókninni, við aðstoð við uppsetningu og yfirlestur, góðar ábendingar og 

hvatningu. 

 

 Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga þakka ég fyrir veittan styrk úr B-hluta 

Vísindasjóðs hjúkrunarfræðinga. 
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Inngangur 

Á hverjum vetri kemur upp faraldur meðal barna af völdum hinnar svokölluðu 

RS veiru (respiratory syncytial veiru). RS veiran getur verið svæsin í 

öndunarfærum lítilla barna og haft áhrif á heilsufar þeirra allt þar til þau hafa náð 

kynþroska. Afleiðingar veirunnar eru á öndunarfæri og þurfa mörg þessara barna 

að takast á við sogöndun (e. wheezing), astma og jafnvel ofnæmi öll æskuárin en 

í svæsnum tilfellum geta áhrifin orðið varanleg (Sigurs, Gustafsson, Bjarnason, 

Lundberg, Schmidt, Sigurbergsson o.fl., 2005; Sigurs, Aljassim, Kjellman, 

Robinson, Sigurbergsson, Bjarnason o.fl., 2010). Í rannsóknum hefur komið fram 

að foreldrar þessara barna hafa miklar áhyggjur af þeim og heilsufari þeirra 

meðan á veikindunum stendur og í allt að 60 daga eftir útskrift af sjúkrahúsi 

(Garzon og Wiles, 2002; Leidy, Margolis, Marcin, Flynn, Frankel, Johnson o.fl., 

2005).  

Hjúkrunarfræðingar eru fagstétt sem vinnur í mikilli návist við  skjólstæðinga 

sína og fjölskyldur þeirra. Því er mikilvægt að þeir hagi vinnu sinni þannig að 

hún stuðli að því að sinna þörfum fjölskyldna þeirra barna sem veikjast af RS 

veiru og þurfa hjúkrun á bráðamóttökum. Þannig geta hjúkrunarfræðingar orðið 

að liði við að draga úr áhyggjum meðan á veikindunum stendur, styrkt fjölskyldu 

í eigin bjargráðum og stuðlað að auknu sjálfstrausti og sjálfsbjörg innan hennar. 

Þá er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar rói í sömu átt þannig að samræmi verði í 

þeirri meðferð sem fjölskyldum er veitt. Í þeim efnum er mikilvægt að unnið sé 

eftir ákveðinni hugmyndafræði, sem hver og einn getur tileinkað sér og greint 

hvernig hann geti notað sinn eigin meðferðarstyrk til hagsbóta fyrir fjölskyldur 

barna sem veikjast af RS veiru.  

Fræðimenn innan hjúkrunarfagsins vilja meina að fjölskylduhjúkrun hafi verið 

iðkuð allt frá upphafi hjúkrunar (Wright og Leahey, 2009). Fjölskyldan er 

mikilvægt hugtak margra fræðigreina, sem hver hefur skilgreint hana með sínum 
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hætti. Innan hjúkrunar er fjölskyldan afar mikilvæg, ekki síst þar sem veikindi 

eins aðila innan hennar hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi. Hjúkrunarfræðingar 

hafa um áratuga skeið velt fyrir sér hvernig mæta megi betur þörfum fjölskyldna 

þeirra skjólstæðinga sem þeir hafa í sínu starfi. Í því sambandi hefur m.a. verið 

skrifað um svonefndar meðferðarsamræður. Það að tala við fjölskyldumeðlimi 

skjólstæðinga sinna, sviptir oft hulunni af þeim miklu gæðum og þeim styrk sem 

finnst innan fjölskyldunnar. Það að kynnast gæðum og hæfileikum fjölskyldu 

gefur hjúkrunarfræðingi tækifæri til að hrósa henni fyrir hæfni sína og hann getur 

síðan bæði byggt á og lært af sérþekkingu fjölskyldunnar á skjólstæðingnum. 

Meðferðarsamræður gera einnig hjúkrunarfræðingum kleyft að kynna fyrir 

fjölskyldu hugmyndir sem eru ólíkar þeim sem hún hefur tileinkað sér. Að benda 

fjölskyldum á styrkleika sína við að takast á við veikindi ástvinar er oft vanmetið 

rannsóknarsvið (Tapp, 2000).      

Hjúkrunarfræðingar eru gjarnan uppteknir af verklegum þáttum vinnu sinnar 

og algengt er að þeir beri fyrir sig tímaskorti þegar kemur að því að tala við 

fjölskyldumeðlimi skjólstæðinga sinna. Innan hjúkrunar hefur verið reynt að 

koma til móts við þetta tímaleysi hjúkrunarfræðinga í þeim tilgangi að efla 

fjölskylduhjúkrunina. Í þeim efnum hefur verið þróuð meðferð sem er þeim 

kostum gædd að taka stuttan tíma og vera afar líkleg til árangurs. Þessi meðferð 

er viðtal, sem á íslensku hefur fengið heitið stuttar meðferðarsamræður (e. The 

15- minutes (or shorter) therapeutic conversation). Viðtalið er sniðið þannig að 

það veitir hjúkrunarfræðingi tækifæri til að safna með hnitmiðuðum hætti, 

upplýsingum um þá fjölskyldu sem í hlut á. Einnig veitir viðtalið 

hjúkrunarfræðingi tækifæri til að sníða ákveðnar meðferðarspurningar þannig að 

þær hreyfi við fólki og fái það til að hugsa um stöðu sína frá öðru sjónarhorni en 

það hefur áður gert og sjá nýjan og betri farveg fyrir sig og sína fjölskyldu 

(Wright og Leahey, 2009).  Viðtalið tekur stuttan tíma frá hjúkrunarfræðingum 

og er eins og heitið ber með sér, ekki bundið við ákveðin tíma heldur tekur mið 

af almennri framkomu hjúkrunarfræðingsins við fjölskyldu. 
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Rannsakandi þessarar rannsóknar lék forvitni á að vita hvort stuttar 

meðferðarsamræður við foreldra barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS 

veirunnar, og þurfa að fá meðferð á bráðamóttöku barna, séu hentugar og skili sér 

í auknum stuðningi við þessa foreldra í veikindum barna þeirra.  

Rannsóknarviðfangsefni  

Á hverjum vetri er RS veiran afar fyrirferðarmikill í íslenska heilbrigðiskerfinu. 

Hún leggst verst á börn undir eins árs að aldri og hafa foreldrar þeirra oft miklar 

áhyggjur af börnum sínum meðan á veikindunum stendur. Á þessu tímabili er 

algengt að foreldrar þessara barna komi ítrekað með barn sitt í skoðun, hafi það 

ekki verið lagt inn á deild til meðferðar og eftirlits. Áhyggjur foreldranna tengjast 

öndunarfærum barnanna en algengt er einnig að þeir hafi áhyggjur af næringu 

barns svo og alvarlegri hlutum eins og þeim hvort barnið getið kafnað vegna 

sýkingar af RS veirunni á erfiðasta veikindatímabilinu.  Þá er algengt að foreldrar 

tengi heilsufar barns við veikindi af völdum RS veirunnar jafnvel vikum eftir að 

það veiktist af henni. Foreldrarnir eru þá jafnvel að takast á við breyttar aðstæður 

vegna þeirra áhrifa sem veiran hefur á öndunarfærin (Sigurs o.fl. 2005; Sigurs 

o.fl., 2010). Eins og fram hefur komið getur sýking af völdum RS veirunnar haft 

áhrif á heilsufar barna öll æskuárin þar sem þau þurfa að takast á við sogöndun, 

asma og jafnvel ofnæmi. Það er því engin furða að þegar  foreldrar verða varir 

við breytingu á heilsufari, þá veki það upp áhyggjur hjá þeim (Leidy o.fl., 2005; 

Sigurs o.fl., 2005; Sigurs o.fl., 2010).  

Að eignast barn og verða foreldri hefur af mörgum verið talið einn af 

stórviðburðum í lífi fólks (Wright og Leahey, 2009). Foreldrar kynnast 

djúpstæðum tilfinningum gagnvart barni sínu og mynda undir eðlilegum 

aðstæðum sterk tengsl við barnið, sem svo ýtir undir frumstæðar hvatir í 

mannverunni sem beinast að því að leiða barn sitt heilbrigt í gegnum lífið og 

standa vörð um velferð þess og þroska. Þetta kemur fram í mörgum rannsóknum 

á foreldrum bæði heilbrigðra barna og barna sem þurfa að dvelja á sjúkrahúsi 
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fyrstu vikur ævi sinnar (Fenwick, Barclay og Schmied, 2008; Hannon, Sharla, 

Willis og Scrimshaw, 2001; Wright og Leahey, 2009). 

 

RS veiran leggst þyngst á börn sem eru undir 6 - 7 mánaða að aldri (Wennergren 

og Kristjánsson, 2001). Á þessu tímabili eru börn oftar en ekki ennþá á brjósti og 

móðirin annaðhvort nýfarin aftur að vinna eftir barnsburðarleyfi eða hún ennþá í 

fæðingarorlofi. Segja má að mikil tengsl séu á milli móður og barns fyrstu vikur 

og jafnvel mánuði í ævi barnsins, sem grundvallast ekki síst af brjóstagjöf og 

þeirri þörf mæðra að næra og snerta barn sitt (Fenwick o.fl., 2008). Barnið er 

algjörlega háð foreldrum sínum. Foreldrar leggja mikla áherslu á að ungabarni 

sínu líði vel, það geti nærst, hvílst og dafnað. Verði brestur á þessu vakna upp 

sterkar tilfinningar um hvað hægt sé að gera til að koma barninu aftur í jafnvægi 

(Leidy o.fl., 2005). Þegar ungt barn veikist af berkjungabólgu af völdum RS 

veiru heyrast framandi öndunarhljóð frá því, það hóstar, verður stundum slappt 

og lélegra að drekka. Þessi einkenni geta haft þau áhrif á foreldra barnsins að þeir 

fara að hugleiða mögulegar afleiðingar öndunarerfiðleika á barn sitt. Í þessu tilliti 

langar rannsakanda þessarar rannsóknar að deila með lesendum tilfinningum 26 

ára móður, þegar sex vikna tvíburar hennar veiktust af RS veirunni. Foreldrarnir 

voru búnir að láta skoða tvíburana (stúlkur), en þar sem þeir þóttu ekki nægilega 

veikir fyrir innlögn voru foreldrarnir sendir  með þá heim. Móðirin lýsir því hér 

hvernig vakað var yfir stúlkunum, þeim tilfinningum sem vöknuðu og hvernig 

hún var tilbúin að grípa inn í ef stúlkurnar hættu að anda. Viðtalið er birt með 

leyfi móðurinnar, en það var tekið í tengslum við verkefni í eigindlegum 

rannsóknum vorið 2010. Móðirin skrifaði undir upplýst samþykki (fylgiskjal 9) 

en nafn hennar verður ekki birt.  

 

„Það hvarflaði alveg að manni að, þú veist, þær myndu bara deyja, að sú sem 

var verri myndi hætta að anda. Það var mjög óþægilegt. Ég var farin að hugleiða 

hvað ég ætti að gera ef þær hættu að anda. Svo þegar maður er orðin rosalega 
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þreyttur fer maður að ímynda sér ýmislegt, þú veist, að þær myndu kannski ekki 

hafa það af, skilurðu. Ég var rosalega hrædd. Við vöktum yfir þeim á nóttunni, ég 

og maðurinn minn, vikum ekki frá þeim. Síðustu nóttina heima þá hefði sú verri 

pottþétt þurft súrefni. Hún var bara grá í framan. Ég var geðveikt hrædd, hún var 

rosalega ljót á litinn. Það er sagt við mann, að maður eigi að koma, ef þeim 

versnar, en hvenær er rétti tíminn? Ég held, að ég hafi ekki látið áhyggjur mínar 

nógu mikið í ljós, þannig að ég held, að það sé kannski svolítið mér að kenna. Ég 

hefði átt að vera meira opin og ákveðin. Ég hefði átt að fara strax um nóttina, 

auðvitað var það ekki asnalegt. Ég hefði átt að gera það“. 

 

Eins og sjá má voru þessi hjón farin að óttast um líf barna sinna. Þau voru einnig 

farin að efast um hvort þau væru að meta aðstæður rétt- hvort það gæti verið að 

þeirra upplifun væri mun sterkari en raunveruleg ástæða væri til þar sem þau 

hefðu verið send heim eftir skoðun. Þessar tilfinningar urðu til þess að hjónunum 

fannst þau ekki getað leitað aftur á spítalann með stúlkurnar um nóttina, þar sem 

þau hefðu verið þar til kl. tíu um kvöldið. Daginn eftir voru tvíburarnir lagðir inn 

á legudeild til meðferðar og eftirlits. Þegar þeim var farið að batna og móðirin 

hugsaði til baka var hún farin að fá á tilfinninguna að hún hefði átt að gera meira 

fyrir stúlkurnar. Henni fannst eins og hún hafi ekki talað nógu skýrt um áhyggjur 

sínar og þess vegna hefðu þær ekki verið lagðar inn fyrr. Henni fannst hún hafa 

brugðist börnum sínum.  

 

Sem hjúkrunarfræðingur á Bráðamóttöku barna finnst rannsakanda miður að ekki 

hafi verið talað meira við ofangreinda foreldra um áhyggjur þeirra og þau frædd 

bæði um RS veiruna, berkjungabólgu, bjargráð og hvenær leita skuli hjálpar 

aftur. Fræðsla er ríkur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og veitir skjólstæðingum 

tilfinningu fyrir að hafa fengið stuðning en Wright og Leahey (2009) benda á að 

fræðsla er ein af grundvallarmeðferðum hjúkrunar til að draga úr streitu og 

vanlíðan fólks þegar ástvinur veikist. Fræðsla hefur einnig þau áhrif að 
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fjölskyldur geta viðhaldið stöðugleika sínum. Hjúkrunarfræðingar geta komið í 

veg fyrir aðstæður eins og þær sem að ofan er lýst, en til þess þurfa þeir að 

tengjast fjölskyldunum sem í hlut eiga og fá upplýsingar um hvar áhyggjur þeirra 

liggja (Wright og Leahey, 2009). Það er mikilvægt í þessum efnum að það komi 

skýrt fram þegar foreldrar eru fræddir, að barninu geti versnað, jafnvel 

skyndilega (Wennergren og Kristjánsson, 2001). Verði aðstæður þannig að 

foreldrum finnist barnið eiga erfitt með öndun eða óöryggi komi upp varðandi 

líðan barnsins, þá beri að koma með það til skoðunar frekar en að sitja heima 

óöruggur. 

 

Í þessari rannsókn verður kannað hvort stuttar meðferðarsamræður við foreldra 

RS veikra barna veiti þeim aukna tilfinningu um stuðning og stöðugleika á 

veikindatímabili barna sinna. Í samræðunum fá foreldrarnir tækifæri til að tjá 

tilfinningar sínar. Þeir fá góða fræðslu um RS veiruna og svör við spurningum 

sem þeir bera í brjósti meðan barn þeirra er veikt. Þeir fá enn fremur tækifæri til 

að lýsa þeim bjargráðum sem þeir hafa gripið til, þeir styrktir í þeim og/eða bent 

á aðrar leiðir.  

Tilgangur rannsóknar, rannsóknartilgátur og spurningar  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta ávinning af einum stuttum 

meðferðarsamræðum við foreldra barna sem greinst hafa með berkjungabólgu af 

völdum RS veiru á aldrinum eins árs og yngri og þurfa að fá meðhöndlun á 

bráðamóttöku.  

Ástæða þess að þessi sértæki hópur varð fyrir valinu er ekki síst sú að 

rannsakandi hefur orðið var við það mikla álag sem fjölskyldur barna, með 

berkjungabólgu af  völdum RS veirunnar verða fyrir. Það að barn hafi veikst af 

RS veirunni á unga aldri virðist fylgja fólki í mörg ár og hefur rannsakandi 

þessarar rannsóknar marg oft orðið vitni að því, að tekið sé fram við komu á 

bráðamóttöku, að barnið hafi fengið RS veiru nokkurra mánaða gamalt og að það 
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sé viðkvæmt í lungunum. Einnig er algengt að foreldrar leiti ítrekað aftur á 

bráðamóttöku eftir að barninu er farið að batna og líða betur. Rannsakandi taldi 

því þörf á að bæta þekkingu á því hvort og þá hvernig koma mætti til móts við 

þennan hóp með auknum stuðningi og fræðslu. 

Þegar barn þarf heilbrigðisþjónustu er fjölskylda þess, oftast foreldrar, 

órjúfanlegur þáttur af þeirri hjúkrun sem veitt er. Það hefur lengi verið 

viðurkennt að fjölskyldu þarf að sinna jafnhliða barni sem veikist og margar 

rannsóknir liggja fyrir, sem sýna að fjölskylduaðilum líður betur þegar á þá er 

hlustað og þeim sýndur stuðningur og hluttekning í veikindum ástvinar. Það sem 

við vitum hinsvegar ekki er hvaða hjúkrunarmeðferð hentar best til að koma til 

móts við fjölskyldur bráðveikra barna í þeim tilgangi að styðja sem best við þær í 

veikindum barnsins. Með því að gera samanburðarrannsókn með tilraunahópi 

sem fengið hefur stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing og 

samanburðarhópi sem fengið hefur hefðbundna hjúkrunarmeðferð vonast 

rannsakandi til að geta varpað ljósi á það, hvort stuttar meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing á bráðamóttöku veiti foreldrum barna sem veikjast af RS 

veirunni aukinn stuðning í veikindum barns þeirra.  

 

 

Í þessari rannsókn er kannað hvort eftirfarandi rannsóknartilgátur verði studdar: 

 

1.  a) Mæður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt 

meiri stuðning (heildarstuðning) eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður 

sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

     b) Feður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt 

meiri stuðning (heildarstuðning) eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður 

sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 
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2.  a) Mæður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt 

meiri hugrænan  stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem fá  

hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

    b) Feður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt 

meiri hugrænan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

3.   a) Mæður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt 

meiri tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður 

sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

      b) Feður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt 

meiri tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður sem 

fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Er marktækur munur á skynjuðum stuðningi mæðra og feðra 

(kynjamunur) eftir stuttar meðferðarsamræður samanborið við 

fyrir meðferðarsamræðurnar? 

2. Er marktækur munur á skynjuðum stuðningi mæðra eftir aldri, 

menntun og tekjum eftir þátttöku í stuttum 

meðferðarsamræðum borið saman við mæður sem fá ekki 

stuttar meðferðarsamræður? 

3. a) Hver er munurinn á fjölskylduvirkni mæðra eftir stuttar 

meðferðarsamræður samanborið við þær mæður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð? 

b) Hver er munurinn á fjölskylduvirkni feðra eftir stuttar      

            meðferðarsamræður samanborið við þeir feður sem fá  

            hefðbundna hjúkrunarmeðferð? 
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Gildi rannsóknarinnar 

Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarfræðinga felst í að skapa nýja þekkingu sem 

hjúkrunarfræðingar geta notað í starfi sínu til hagsbóta fyrir fjölskyldur þeirra 

barna sem þurfa meðhöndlun á bráðamóttöku. Það skiptir miklu máli að foreldrar 

ungra barna séu öruggir við að sinna veiku barni sínu og hafi bolmagn til að nýta 

sér þau bjargráð sem til boða standa. Wright og Leahey (2009) benda á að 

veikindi eins fjölskyldumeðlims hefur áhrif á alla aðra í fjölskyldunni og þess 

vegna beri hjúkrunarfræðingum að líta á fjölskylduna sem eina heild, þar sem eitt 

helsta markmiðið sé að draga úr áhyggjum eða þjáningum, sem fylgja því að 

takast á við veikindi ástvinar. Á undanförnum árum hafa vísindamenn innan 

hjúkrunarfræðinnar horfið frá því að líta á vandamál fólks og til þess að vinna 

með þá styrkleika sem fjölskyldur hafa til að bera ásamt því að lofa fyrir það sem 

vel er gert. Þetta er talið hafa mikinn meðferðarmátt í því að auka sjálfsöryggi 

fjölskyldna og er að mati Feeley og Gottlieb (2000) álitið vera fyrsta skref í átt á 

lausnamiðuðum farvegi í lífinu.  

Starf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku einkennist af hraða og tímaskortur 

gerir talsvert vart við sig.  Með því að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar og notkun stuttra meðferðarsamræðna, væri 

hægt að koma til móts við þarfir foreldra/fjölskyldna á markvissan hátt. Við það 

að hjúkrunarfræðingar þjálfi sig í að nota meðferðarspurningar samkvæmt 

hugmyndafræði Calgary fjölskyldumeðferðarlíkansins mætti auka líkur á að allir 

hjúkrunarfræðingar réru í sömu átt að því að uppfylla sem best þarfir fjölskyldna 

fyrir stuðning. Stuttar meðferðarsamræður eru hentugt tæki á bráðamóttökum 

vegna þess að þær eru hannaðar með það fyrir augum að tíminn sé ekki 

allsráðandi og þurfa því ekki að tefja fyrir annarri nauðsynlegri vinnu. 

Samkvæmt Wright og Leahey (2009) getur viðtalið tekið tvær mínútur, fjórðung 

úr klukkustund eða meira. Tímalengdin fer eftir mati hjúkrunarfræðingsins á 

þörfum fjölskyldunnar og þeim tíma sem hjúkrunarfræðingurinn getur séð af. Ein 
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setning er betri en engin og getur verið áhrifamikil að mati Wright og Leahey 

(2009).  

Það er mikilvægt fyrir hjúkrunarstéttina að fá upplýsingar úr rannsóknum 

innan sinnar eigin fræðigreinar varðandi meðferð sem líkleg er til hagsbóta fyrir 

skjólstæðinga hennar. 

Þessi rannsókn er framlag til hjúkrunarstéttarinnar varðandi stuttar 

meðferðarsamræður hjúkrunarfræðinga og fjölskyldna. Einnig er rannsóknin 

mikilvægur liður í þekkingargrunni fjölskylduhjúkrunar á LSH.  

 

Skilgreining á hugtökum 

Eins og Polit og Beck (2008) benda á er afar mikilvægt að skilgreina þau hugtök 

sem fræðileg samantekt tekur til svo betur megi skilja við hvað er átt þegar 

fjallað er um tiltekið hugtak. Sjaldnast er hægt að styðjast eingöngu við skýringar 

úr orðabókum. Tveir flokkar skilgreininga eru sérstaklega mikilvægir í 

rannsóknum. Þeir eru: skilgreiningar hugtaka og skilgreiningar verklags. Hér 

verða skilgreind nokkur hugtök sem eiga við þessa fræðilegu samantekt. 

RSV (respiratory syncytial virus) 

RS veiran var fyrst einangruð sem veira árið 1956. Fræðimönnum sem rannsaka 

hana ber saman um að hún sé  helsti valdur að bráða öndunarfærasýkingum í 

unga- og smábörnum og sé helsti orsakavaldur alvarlegra sýkinga í neðri 

öndunarfærum barna (Kesson, 2007; Wennergren og Kristjánsson, 2001). 

Það gefur auga leið að samkvæmt skilgreiningu á RS veirunni getur hún 

valdið alvarlegum sýkingum hjá ungum börnum. Því er brýnt að 

hjúkrunarfræðingar, sem og aðrir heilbrigðisstarfsmenn sem vinna að heilbrigði 

barna, þekki einkenni veirunnar og séu í stakk búnir að veita 

heildarfjölskylduþjónustu. Það auðveldar fjölskyldum þessara barna að halda 

félagslegu, líkamlegu og tilfinningalegu jafnvægi meðan á veikindunum stendur 

og stuðlar að heilbrigði eftir að bráðu veikindin eru yfirstaðin.  
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Bráð veikindi 

Að veikjast brátt felur í sér að veikjast án þess að hafa hugleitt fyrirfram um 

hugsanleg veikindi eða að hafa fundið fyrir einkennum veikindanna í einhvern 

tíma á undan þeim. Í bráðum veikindum verður mikil röskun á hinum daglegu 

lífsvenjum fólks og fjölskyldum þeirra, sem svo veldur streitu og áhyggjum í 

tengslum við komu á bráðamóttöku. Foreldrar hafa hugsanlega áhyggjur af 

systkinum hins veika barns og hver eigi að sinna heimilinu meðan þau dvelji á 

bráðamóttöku. Fólk er einnig oft þjakað af áhyggjum varðandi fjarveru frá vinnu, 

sem svo leggjast ofan á áhyggjur tengdu hinu skyndilega veikindaástandi sem allt 

í einu er staðið frammi fyrir. Bæði Eckla og MacLean (2001) og Lee (2001) 

skilgreina bráð veikindi sem hverskonar veikindi sem bera brátt að og ekki hefur 

gefist tími fyrir andlegan, líkamlegan eða félagslegan undirbúning fyrir komu á 

sjúkrahús.  

Það gefur auga leið að við bráðakomu á sjúkrahús verður að veita fólki 

upplýsingar um þann tíma sem það getur reiknað með að dvelja þar eða hvort um 

innlögn verði að ræða. Þessar upplýsingar draga úr þeirri streitu sem fylgir 

komunni. Lee (2001) bendir á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingur vinni 

yfirvegað og komi fram við foreldra bráðveikra barna með hegðum sem 

einkennist af hæfni og trúverðugleika, þannig að foreldrarnir finni að þeir séu 

virtir og að vilji sé til að hjálpa þeim. Hún bendir ennfremur á að foreldrar geti 

virst hjálparvana sökum kvíða og streitu vegna veikinda barns.  

 

Fjölskyldan 

Margar skilgreiningar eru til um hugtakið fjölskylda og er stigsmunur á því eftir 

fræðigreinum. Skilgreiningarnar eiga það sameiginlegt að líta á fjölskylduna sem 

hóp einstaklinga sem tengdir eru ættar- eða tilfinningaböndum, búa oftast saman 
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og eru að einhverju leyti hver öðrum háðir. Hér verða teknar saman 

skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu fjölskylda.  

    Koerner og Fitzpatrick (2004) skilgreina fjölskyldu sem hóp náinna 

einstaklinga sem með hegðun sinni gefa til kynna að þeir tilheyri hverjir öðrum 

með tilfinningalegum böndum, eigi sameiginlega sögu og hafi vilja til að eiga 

framtíðina saman. 

    Wright, Watson og Bell (1996) og Wright og Bell (2009) skilgreina 

fjölskylduna sem hóp einstaklinga (tveggja eða fleiri) sem eru bundnir sterkum 

tilfinningalegum böndum, hafi tilfinninguna um að tilheyra hver öðrum, hafi 

raunverulegan áhuga hver á öðrum og eru áhugasamir um að fá að vera 

innlimaðir í líf hvers annars.  

    Wright og Leahey (2009) skilgreina hugtakið fjölskylda í enn víðara samhengi 

og segja að fjölskylda er það sem hún segist vera.  

    í þessari rannsókn verður stuðst við ofangreindar skilgreiningar þar sem þær 

eru víðar og taka mið af þeim breytingum sem verið hafa á samsetningu 

fjölskyldna á hinum síðustu áratugum.  

Fjölskylduhjúkrun 

Í grein Guðrúnar Marteinsdóttur (1999) bendir hún á að fjölskyldan myndi 

nánasta umhverfi einstaklings og að hún veiti honum yfirleitt mestan stuðning. 

Innan fjölskyldunnar mótast að mestu þekking, viðhorf og reynsla einstaklinga 

varðandi heilbrigði og sjúkdóma og  þess vegna er fjölskyldan skjólstæðingur 

heilbrigðisþjónustunnar um leið og einstaklingur veikist.  

Nokkrar skilgreiningar hafa verið settar fram um hugtakið fjölskylduhjúkrun 

en árið 1974 setti Alþjóða heilbrigðisstofnunin fram eftirfarandi skilgreiningu: 

Fjölskylduhjúkrun grundvallast á því viðhorfi að fjölskyldan sem heild sé 

skjólstæðingur hjúkrunarfræðingsins og miðar að því að mæta þörfum 

fjölskyldunnar með því að hvetja og aðstoða hana við að nota eigin bjargráð 

(mannleg og efnisleg) og heilbrigðisþjónustuna á sem árangursríkastan máta 

(Guðrún Marteinsdóttir, 1999).  
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Svavarsdóttir (2006) segir að fjölskylduhjúkrun sé hjúkrunarþjónusta sem 

veitt er af almennum hjúkrunarfræðingum. Það er hjúkrunarþjónusta sem á sér 

stað þegar litið er á skjólstæðinginn í samhengi við fjölskyldu hans, þarf að eiga 

sér stað á öllum sérsviðum hjúkrunar og vera veitt af öllum hjúkrunarfræðingum.  

Báðar þessar skilgreiningar benda okkur á að líta á fjölskylduna í heild sinni sem 

einn skjólstæðing hjúkrunar. Allir hjúkrunarfræðingar eiga að geta veitt 

fjölskylduhjúkrun óháð því hvar hún fer fram. Mikið hefur verið ritað á síðustu 

árum um það í hverju hjúkrunarmeðferð fjölskyldna sé fólgin. Í því sambandi er 

ljóst að það eru samskipti milli meðferðaraðila og fjölskyldna sem hafa þyngst 

vægi og það hvernig hjúkrunarfræðingar sem meðferðaraðilar geta veitt 

fjölskyldumeðlimum þann stuðning sem þeir þurfa til að mynda farveg að 

farsælli lausn innan fjölskyldunnar (Benzein, Hagberg og Saveman, 2008; Tapp, 

2000).   

Hjúkrunarmeðferð 

Bulechek og McClosky (2000) skilgreina hjúkrunarmeðferð sem sérhverja þá 

meðferð sem byggð er á þekkingargrunni hjúkrunarfræðings, vísindalegum 

og/eða verklegum, sem hjúkrunarfræðingur framkvæmir. Hjúkrunarmeðferð 

inniheldur bæði beina og óbeina umönnun, beinist að einstaklingi, fjölskyldu eða 

samfélagi hans og fer fram að frumkvæði hjúkrunarfræðinga, lækna eða annarra 

umönnunaraðila. 

Wright og Bell (2009) skilgreina hjúkrunarmeðferð sem þær aðgerðir eða 

viðbrögð hjúkrunarfræðings sem fela í sér sjáanlega meðhöndlun eða íhlutun 

innan meðferðarsambands hjúkrunarfræðings og sjúklings, til að hafa áhrif á 

sjúklinginn, fjölskyldu hans eða samfélagið og eru aðgerðir sem 

hjúkrunarfræðingurinn ber ábyrgð á.  

Samkvæmt þessum skilgreiningum má lesa að hjúkrunarmeðferð er virkjuð 

innan meðferðarsambands og er í eðli sínu gagnverkandi. Álitið er, að ef 

hjúkrunarmeðferð eigi að hafa áhrif, þá er meðferðarsamband nauðsynlegt 

(Wright og Leahey, 2009).   
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Meðferðarsamræður 

Þegar einstaklingur innan fjölskyldu veikist, raskar það tilveru fjölskyldunnar og 

hún þarf að takast á við ný viðfangsefni og aðlagast nýjum hlutverkum til lengri 

eða skemmri tíma. Við aðstæður sem þessar er líklegt að einstaklingar sem 

nákomnir eru hinum veika þurfi stuðning vegna þessara nýju viðfangsefna 

(Wright og Leahey, 2009). 

Að eiga samskipti við aðstandendur hefur alla tíð verið hluti af hjúkrun. Þó 

var ekki mikið um að rannsóknir birtust innan fagsins varðandi það. Upp úr miðri 

síðustu öld breyttist þetta. Þá öðluðust fleiri hjúkrunarfræðingar menntun á 

háskólastigi og fóru að birta rannsóknir sínar í tímaritum (Polit og Beck, 2008). 

Árið 1952 setti hjúkrunarfræðingurinn Hildegard Peplau fram kenningu um 

mikilvægi samskipta og tengslamyndunar milli hjúkrunarfræðings og 

skjólstæðings. Í kenningunni lýsir hún þáttum meðferðarsambands allt frá 

viðkynningu og samvinnu við leit að greiningu og allt til lausnar vandamála og 

loks árangurs (Peplau, 1991). Þá virðast  rannsakendur sammála um að þegar 

kemur að samskiptum við fjölskyldu sem skjólstæðing, sé farsælt að beina 

athyglinni að sálrænum og andlegum þörfum hennar sem svo myndar með því 

ferli sem felur í sér möguleika til árangurs (Wright og Leahey, 2009; Benzein, 

Hagberg o.fl., 2008).  

Wright og Leahey (2009) minna okkur stöðugt á að það að tala um hlutina sé 

heilandi í sjálfu sér og þær skilgreina meðferðarsamræður sem hverskonar 

samræður hjúkrunarfræðings við fjölskyldu skjólstæðings síns á hugrænu sviði 

hennar, tilfinningasviði og virkjunarsviði. Samræðurnar eru óháðar tíma og hafa 

til að bera fræðandi og heilandi stefnu, sem líkleg er til  árangurs. 

Tapp (2000) skilgreinir meðferðarsamræður sem samræður sem tengdar eru 

áhyggjum annarrar manneskju og er ætlað að bera kennsl á og lina þjáningar 

hennar. 
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Stuðningur 

Stuðningur er vítt hugtak sem mikið er fjallað um í rannsóknum út frá 

mismunandi viðfangsefnum. Í fjölskylduhjúkrun er leitast við að hjúkra 

fjölskyldum á heildrænan hátt. Fjölskylduhjúkrun grundvallast af því að ná 

saman þeim sem standa næst hinum veika, greina þarfir þeirra á aðstoð og setja 

markmið um hvernig best sé að veita hana. Markmið þess að veita stuðning 

bendir til aðgerða sem ætlað er að veita jákvæða útkomu. Mikið er fjallað um 

tilfinningalegan stuðning og hvernig hjúkrunarfræðingar geti veitt hann. 

Annarskonar stuðning mætti nefna, s.s. fræðslu og kennslu, líkamlegan stuðning 

og félagslegan (Benzein, Hagbeng o.fl., 2008; Benzein, Johansson, Årestedt, 

Saveman 2008; Martinez, D‟Artois, Rennick, 2007; Holtslander, 2005; Tapp, 

2000). 

Í íslenskri orðabók hins Almenna bókafélags er stuðningur skilgreindur sem 

hjálp, aðstoð eða liðveisla, það að styðja og/eða veita liðsemd, fulltingi (Íslensk 

orðabók, 1993).  Feeley og Gottlieb (2000) segja að markmið stuðnings sé að 

aðstoða fjölskyldumeðlimi við að bera kennsl á og nota þá styrkleika sem hver og 

einn innan fjölskyldunnar hefur til að bera, þá styrkleika sem fjölskyldan hefur 

sem eining og þann styrk sem aðrar stoðir utan hennar veita, s.s. trúfélag, 

tómstundaiðja, atvinna og annað. 

Fjölskylduvirkni 

Wright og Leahey (2009) segja að fjölskylduvirkni sé það hvernig 

fjölskyldumeðlimir hegða sér hver í tengslum við annan. Hún er gagnvirk hegðun 

fjölskyldunnar sem birtist dags daglega eða við hverskonar aðstæður sem hún 

tekst á við. 

 Samkvæmt Wright og Leahey (2009) er hugtakið fjölskylduvirkni 

yfirgripsmikið og flókið og umlykur fjölskylduna varðandi mikilvæg atriði innan 

hennar. Í þessari rannsókn er hin tjáningalega birtingarmynd fjölskyldunnar (e. 

expressive functioning) skoðuð. Þeir þættir lúta að tilfinningalegri tjáningu innan 

fjölskyldunnar, samvinnu og lausn vandamála, samskiptum innan fjölskyldunnar 



16 

og loks það hvernig tilfinningaleg hegðun birtist (Epstein, Bishop og Levin,  

1978; Wright og Leahey, 2009).  

Fjölskylduvirkni er mikilvægt hugtak þegar kemur að veikindum (Wright og 

Lehey, 2009; Leidy, o.fl., 2005). Með samvinnu, virðingu fjölskyldumeðlima 

hver fyrir öðrum og næmni allra fjölskyldumeðlima, hverjum í sínu hlutverki 

(barni, föður eða móður, ömmu eða afa), má stuðla að því að fjölskyldan vinni 

vel sem eining að lausn á þeim aðstæðum sem upp geta komið. Sú samvinna og 

virðing þarf að einkennast af þolinmæði þar sem minnkuð virkni getur 

tímabundið verið eðlilegt ástand (Epstein o.fl., 1978; Wright og Leahey, 2009).  

Í þessum efnum er mikilvægt að fjölskyldumeðlimir þekki viðbrögð hvers 

annars og hafi getu til að ræða um stöðu sína af gagnkvæmri virðingu. 

Hjúkrunarfræðingar geta haft áhrif á fjölskyldu á virknisviði hennar. Séu þær 

aðstæður nýttar, má bæta tengsl innan fjölskyldunnar og styðja meðlimi hennar 

varðandi liðveislu í veikindum ástvinar síns eða nýjum aðstæðum. Slíkur 

stuðningur hefur sýnt sig að veita þeim sem í hlut eiga sátt og aukið sjálfsálit við 

að sigrast á erfiðleikum (Wright og Leahey, 2009; Holtslander, 2005).  

 

Samantekt 

Hér hefur hugtakinu RS veira og áhrifum hennar á heilsufar barna verið lýst. 

Ljósi  hefur verið varpað á þær áhyggjur sem vaknað geta í huga foreldra ungra 

barna, sem veikjast af veirunni. Þá hefur verið gerð grein fyrir  eðli 

hjúkrunarstarfsins á bráðamóttökum og þeirri stöðu sem hjúkrunarfræðingar eru í 

til að koma til móts við foreldra barna sem veikjast af RS veiru og þurfa á 

hjúkrunarþjónustu að halda. Að lokum voru skilgreind helstu hugtök sem þessi 

rannsókn byggir á og lúta að því að skilja aðstæður og styðja við þær fjölskyldur 

sem falla að viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Gagnasöfnun fór fram með heimildaleit á veraldarvefnum. Helst var leitað í 

leitarforritunum Pubmed, Scopus, Cinahl og Ovid. Lítillega var leitað í Medline. 

Leitarorðin sem notuð voru eru eftirfarandi: RSV- impact- children, RSV- 

bronchiolitis- infancy, respiratory-  morbidity- RSV, parents- support- 

intenvention, parents- information- intervention, parents- information- 

emergency, nurses- support- emergency, family- nursing- emergency, family- 

nursing, nurses- parental- support- emergency, nurses- information- intervention- 

emergency, pediatric- emergency- nursing, parents- education- pediatric- 

emergency, family functioning. Miðað var við að lesefnið væri ekki eldra en 10-

15 ára. Við lestur rannsókna var einnig leitað nánar í heimildaskrám einstakra 

rannsókna til að dýpka skilning á tilteknum rannsóknum.  

 

Í þessum kafla verður fjallað um respiratory syncytial veiruna (RSV), þau áhrif 

sem hún getur haft á heilsufar barna og þær áhyggjur sem foreldrar bera þegar 

ungt barn veikist af RS veiru. Kynnt verða þau sjónarmið og 

rannsóknaniðurstöður innan fjölskylduhjúkrunar sem vakið hafa áhuga 

hjúkrunarfræðinga víða um heim. Varpað verður ljósi á þær rannsóknir 

hjúkrunarmeðferðar sem lofað hafa góðu varðandi stuðning við fjölskyldur hins 

veika. Þá verður hugmyndafræði Calgary fjölskyldumatslíkansins og Calgary 

meðferðarlíkansins gerð skil. Fjallað verður um lykilhugtökin í stuttum 

meðferðarsamræðum og notagildi þeirra á bráðamóttöku. Markmiðið með þeirri 

umfjöllun er að sýna fram á hversu mikilvægt það er að hjúkrunarfræðingar líti á 

fjölskylduna sem eina heild og að draga fram hversu verðmætt það er fyrir 

foreldra barna, sem þurfa meðferð á bráðamóttöku, að fá heildræna hjúkrun sem 

linar þær áhyggjur og þjáningar sem annars gætu orðið. Einnig er markmiðið að 
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styrkja fjölskyldur í þeim bjargráðum sem þær hafa til að auka sjálfsmynd sína í 

viðleitni til lausnar á vandamálum.   

RS veiran (Respiratory syncytial virus)  

Á hverjum vetri veikist fólk af allskyns kvefveirum sem yfirleitt ganga yfir á 

fáum dögum. Erfitt kvef er þó það sem orsakast af hinni svo kölluðu RS veiru 

eða respiratory syncytial veiru en hún veldur berkjungabólgu, sem erfitt getur 

reynst ungabörnum. RS veiran veldur árlegum faraldri, sem byrjar í nóvember- 

desember, nær hámarki í janúar eða febrúar og stendur yfirleitt út aprílmánuð 

(Forbes, 2008). Það er vel þekkt að börn sem veikjast af RS veiru þurfi að takast 

á við afleiðingar af hennar völdum sem breyti lífi þeirra og fjölskyldum þeirra í 

heild til lengri eða skemmri tíma. Einnig hafa börn farið í alvarlega öndunarbilun 

og jafnvel dáið af völdum veirunnar  (Forbes, 2008; Leidy o.fl., 2005). Börn sem 

deyja af völdum veirunnar eru í flestum tilfellum með undirliggjandi sjúkdóma 

eins og meðfæddan hjartagalla, lungnasjúkdóma eða eru fædd fyrir 35. viku 

meðgöngu (Forbes, 2008).  

RS veiran var fyrst einangruð sem sérstök veirutegund árið 1956. Veiran er 

talin helsti valdur að bráða öndunarfærasýkingum í unga- og smábörnum og er 

helsti orsakavaldur alvarlegra sýkinga í neðri öndunarfærum barna (Kesson, 

2007; Wennergren og Kristjánsson, 2001). Algengast er að börn veikist á 

aldrinum sex vikna til sex mánaða en um það bil 90% barna hafa veikst af 

veirunni við tveggja ára aldurinn og nánast öll börn hafa veikst einu sinni fyrir 

þriggja ára aldur  (Leidy o.fl., 2005; Wennergren og Kristjánsson, 2001). Ætla 

má að tölur hér á landi séu svipaðar og annarsstaðar í hinum vestræna heimi.  

RS veiran smitast eins og allar kvefveirur með því að veiran situr á höndum 

þeirra sem smitaðir eru, smitast úr lofti þegar fólk hnerrar eða þá með annarri 

blöndu á slími úr efri öndunarfærum. Einstaklingar smitast í gegnum efri 

öndunarveginn eða augun. Meðgöngutími veirunnar eru 3-5 dagar. Það sem 

gerist þegar barn smitast af RS veirunni er að bólga og bjúgur myndast í 
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þekjufrumum berkjunnar sem framleiða við það aukið slím. Aukið niðurbrot 

verður á þekjufrumunum og frumuleifar myndast. Þessar frumuleifar ásamt slími 

í öndunarfærum mynda tappa í  berkjunum sem veldur öndunarerfiðleikum hjá 

barninu. Það veldur því að barnið andar hraðar í þörf sinni á súrefni sem svo 

leiðir  oft af sér ofloftun (e. hyperinflation) lungnanna (Garzon og Wiles, 2002; 

Wennergren og Kristjánsson, 2001).  

Áhættuþættir RS veirunnar 

Greindir hafa verið áhættuþættir fyrir því að barn veikist af berkjungabólgu af 

völdum RS veiru. Þar má nefna aukna hættu á smiti ef barn býr við lélegar 

félagslegar aðstæður eins og lélegt húsnæði eða þrengsli. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að börn sem þurfa að þola tóbaksreyk eða að umhverfisloftið í híbýlum 

þeirra sé mengað af öðrum efnum eins og umferðarmengun, málningu eða raka 

þá eykur það hættuna. Eigi barn eldra systkini, sem er í leikskóla eða hafi barnið 

undirliggjandi sjúkdóm eins og meðfæddan hjartagalla, lungnasjúkdóm, 

taugarýrnunarsjúkdóm, sé fyrirburi eða hafi legið á sjúkrahúsi áður, þá er það í 

aukinni hættu á að fá RSV eða fylgikvilla hennar (Cassimos, Tsalkidis, 

Tripsianis, Stogiannidou, Anthracopoulos, Ktenidou-Kartali o.fl., 2008; Forbes, 

2008; Leidy o.fl., 2005; Garzon og Wiles, 2002).  

Varnarþættir RS veirunnar 

Nokkrir þættir sem rannsakaðir hafa verið virðast koma í veg fyrir að barn veikist 

af RS veiru eða fái erfiða berkjungabólgu af hennar völdum og þar með 

fylgikvilla sem rekja má til veirunnar. Í rannsókn Cassimos o.fl. (2008) kemur 

fram að börn sem nærðust á brjóstamjólk í þrjá mánuði eða meira voru ólíklegri 

til að þróa með sér astma heldur en börn sem fengu brjóstamjólk í færri en þrjá 

mánuði. Þessi þáttur hefur verið skoðaður í fyrri rannsóknum með svipaðri 

niðurstöðu (Forbes, 2008). Einnig kom fram hjá Cassimos o.fl. (2008), að 

menntun mæðranna skiptir máli varðandi þróun fylgikvilla, en börn mæðra sem 

voru með lengri menntun en níu ár eftir grunnskóla voru ólíklegri til að þróa með 
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sér fylgikvilla RS veirunnar. Í sömu rannsókn segir að þetta megi skýra með betri 

félagslegri stöðu og þar með betri húsakosti ásamt því að fjölskyldan hefur 

hugsanlega meira bolmagn varðandi val á bjargráðum í daglegu lífi.  

Til að verja þá hópa barna sem eru í áhættu varðandi það að þróa með sér 

erfiðar sýkingar af völdum RS veiru hefur verið þróað bóluefni (palivizumab) 

sem þeim er gefið mánaðarlega meðan á árlegu tímabili RS veiru faraldursins 

stendur. Þetta er afar dýrt efni og er því eingöngu notað fyrir börn með 

undirliggjandi sjúkdóma og fyrirbura, en notkun þess hefur verulega dregið úr 

innlögnum þessara hópa sökum RS veirunnar (Forbes, 2008; Broughton, Roberts, 

Fox, Pollina, Zuckerman, Chaudhry o.fl., 2005; Garzon og Wiles, 2002).  

Einkenni RS veirusýkingar 

Fyrstu einkenni RS veiru berkjungabólgu er nef- og höfuðkvef, þurr hósti og 

vaxandi öndunarerfiðleikar. Börn undir tveggja mánaða aldri fá stundum 

öndunarhlé (e. apnea) meðan sýkingin er á byrjunarstigi. Hiti fylgir ekki alltaf en 

ef hann er þá er hann yfirleitt vægur. Erfitt getur reynst að næra barnið, þar sem 

það notar orku sína í að anda, en aukin slímframleiðsla og niðurbrot þekjufrumna 

veldur oft lækkun í súrefnismettun barnsins þar sem það andar hraðar og nær 

ekki að losa þann koltvísýring sem nauðsynlegt er. Það hefur þær afleiðingar að 

bæði öndunar- og hjartsláttartíðni hækkar og barnið getur blánað um varir ásamt 

því að taka fyrrgreint öndunarstopp, en það er alvarlegt einkenni hjá ungum 

börnum (Leidy o.fl., 2005; Garzon og Wiles, 2002; Wennergren og Kristjánsson, 

2001). Önnur einkenni eru særandi þurr hósti, inndrættir verða á brjóstkassa, 

surghljóð heyrist við innöndun og barnið getur verið með lengda útöndun. 

Hvæsandi öndun má heyra með eða án hlustunarpípu. Á röntgenmynd af 

lungunum sést ofloftun lungnanna og e.t.v. lungnabólga (Garzon og Wiles, 2002; 

Wennergren og Kristjánsson, 2001).   
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Greining á RS veiru  

Greining á RS veiru byggir oftast á klíniskum einkennum (Ball og Bindler, 

2006). Þurfi barn hinsvegar að leggjast inn er mikilvægt að greina veiruna með 

prófi vegna þeirra ráðstafana sem nauðsynlegar eru til að koma í veg fyrir smit 

innan spítalans eða viðkomandi deildar hans. Þá er mikilvægt að barni sem veikt 

er af RS veiru og fjölskyldu þess sé haldið í einangrun (Forbes, 2008). RS veiran 

er greind í barni með því að soga upp úr nefkoki þess slím og frumur. Síðan er 

notast við skyndipróf sem mæla mótefni sem veiran gefur frá sér en það eru 

svokölluð IF (immunofluorescence) eða EIAs (enzyme immunoassays) próf sem 

taka 10 mínútur í framkvæmd og eru tiltölulega nákvæm (Kessen, 2007). Reynist 

skyndiprófið neikvætt og þó sé sterkur grunur um að barn sé smitað af RS veiru, 

er sýnið sent til nánari greiningar á veirufræðideild, sem svo framkvæmir  ELISA 

próf (e. enzyme-linked immunosorbent aspirates) til að staðfesta hvaða veiru 

barnið er sýkt af. Sýnt hefur verið fram á að þegar RS veiran er í hámarki greinist 

hún í meira en 80% barna með berkjungabólgu (Kessen, 2007; Wennergren og 

Kristjánsson, 2001).   

Meðferð barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru 

Meðferð barna sem veikjast af RS veiru fer eftir einkennum þeirra. Það er ekki til 

lækning við veirunni, heldur er notuð styðjandi meðferð og einkennameðferð. 

Það er því mikilvægt að hátta umhverfinu þannig að barninu líði sem best. Til að  

koma í veg fyrir almenna vanlíðan eða til að slá á mögulegan hita er því gefin 

hitalækkandi meðferð. Halda þarf súrefnismettun í slagæðum (SaO2) yfir 90- 

95% með maska eða súrefnisgleraugum en börn sem þurfa á súrefni að halda um 

nef eru, ásamt ungabörnum sem taka öndunarstopp, í mestri hættu á dauða af 

völdum RS veirunnar (Ball og Bindler, 2006).  Þó rannsóknarniðurstöður á 

notkun lyfja vegna RS veiru sýkingar séu umdeildar er  notkun þeirra þó haldið 

áfram til að styðja við barnið og létta öndun þess eins og hægt er, en 

berkjuvíkkandi lyf og adrenalínúði hafa verið notuð og virðast virka vel á 

einkenni RS veirunnar hjá sumum börnum (Wennergren og Kristjánsson, 2001).   
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Eins og fram hefur komið verður mikil slímframleiðsla í berkjum barna sem 

veikjast af RS veirunni en við það getur súrefnismettun þeirra lækkað. Það er því 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar sinni því vel að soga slímið úr vitum barnsins 

og hækki jafnvel undir höfðalagi þess. Það léttir barninu öndun og 

súrefnismettunin hækkar (Garzon og Wiles, 2002).  Barn sem er veikt í nokkra 

daga getur átt erfitt með að nærast þar sem erfitt getur reynst fyrir það að drekka 

ef öndunartíðni þess er um eða yfir 60 á mínútu. Í þeim tilfellum verður að gefa 

barninu vökva í æð til að viðhalda réttu vökvajafnvægi.  

Nauðsynlegt er varðandi börn sem þurfa meðferð á spítala, hvort sem það er á 

bráðamóttöku í sólarhring eða að innlagnar sé þörf, að þau séu höfð í síriti svo 

hafa megi eftirlit með súrefnismettun, púlsi og öndunartíðni þeirra. Börn sem 

taka öndunarhlé vegna mikillar slímframleiðslu og/eða bólgu í berkjungunum eru 

í aukinni hættu á öndunarbilun og geta þess vegna þurft á innlögn á gjörgæslu að 

halda og  að vera barkaþrædd í öndunarvél um tíma. Önnur einkenni sem geta 

bent til alvarlegrar sýkingar eru hraður púls (yfir 200 slög á mínútu), erfiðleikar 

við öndun, léleg háræðafylling, of hægur púls (undir 60 á mínútu) og tíð 

öndunarstopp sem vara lengur en 20 sekúndur  (Garzon og Wiles, 2002).    

Þegar foreldrar koma með barn á bráðamóttöku vegna RS veirusýkingar er 

ákaflega mikilvægt að sinna barninu og fjölskyldu þess vel. Á fyrsta stigi 

sýkingar er ekki hægt að spá fyrir um hvaða stefnu veikindin taka, þótt barnið sé 

ekki það illa haldið að grípa þurfi til innlagnar strax. Á fyrstu sólarhringum 

veikinda getur barninu versnað til muna og mikilvægt er að foreldrar hafi fengið 

góða fræðslu um sjúkdóminn og stuðning varðandi þær áhyggjur sem þeir hafa. 

Einnig er mikilvægt að styrkja foreldra í þeim bjargráðum sem fjölskyldan hefur 

þegar gripið til og að benda á önnur. Það er mikilvægt að foreldrarnir séu öruggir 

um að meta hvenær grundvöllur er fyrir endurkomu á sjúkrahús. Á þessu stigi er 

æskilegt að hjúkrunarfræðingur hafi undirbúið jarðveginn þannig að foreldrar séu 

öruggir um sínar ákvarðanir og þau bjargráð sem grípa skuli til. Þannig aukast 

líkur á að þeim líði betur, þeir séu virkari í ákvarðanatökum og geti stutt hvort 
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annað innbyrðis. Með þessum hætti hafa foreldrar jákvæð áhrif á barnið sjálft, 

það verður öruggara og auknar líkur eru á góðum tengslum milli þess og 

foreldranna og þannig unnið, meðvitað eða ómeðvitað, að betri líðan og lausn frá 

áhyggjum (Wright og Leahey, 2009).  

Áhrif RS veirusýkingar á heilsufar barna 

Mikið hefur verið rannsakað með langtímarannsóknum hvort berkjungabólga af 

völdum RS veiru hafi tímabundin eða varanleg áhrif á heilsufar þeirra barna sem 

veikjast af henni. Rannsakendur virðast sammála því að berkjungabólga af 

völdum RS veirunnar í ungum börnum hafi þau áhrif að börnin fái endurtekið 

hvæs eða soghljóð (e. wheezing) tengt venjulegum kvefpestum og þurfi jafnvel 

að takast á við astma í allt að 13 ár eftir sýkinguna. Samkvæmt Wennergren og 

Kristjánsson (2001) virðist sýking af völdum RS veirunnar hafa áhrif á jafnvægi 

T1 og T2-hjálparfrumna ónæmiskerfisins og valda aukinni skiptingu T2- 

hjálparfrumnanna sem hvetur þar með ofnæmisvaka í börnunum og setur þau þar 

með í aukna hættu  á að í þeim fari af stað það flókna kerfi sem leiðir til að barn 

fái astma. Í þessu sambandi eru vísindamenn orðnir á einu máli um, að svo virðist 

að rekja megi langvarandi afleiðingar af völdum RS veirunnar til genatengsla. Í 

rannsóknum á kjarnasýrum barna sem veikjast alvarlega af RS veiru og fá 

sogöndun, astma eða ofnæmi, virðist sem veiran myndi staðbundið svæði í 

öndunarfærunum, sem er ríkt af interleukin (IL)- 4, sem er eitt mikilvægu 

próteina ónæmiskerfisins. Við aukna skiptingu T2 hjálparfruma verður ýkt 

svörun IL-4, sem bendir til að tengsl séu milli genabyggingar og afleiðinga af 

völdum RS veirunnar (Sigurs o.fl., 2005). Samspilið milli ónæmiskerfisins og RS 

veirunnar er ekki að fullu rannsakað en rannsókn Janssen, Bont, Siezen, 

Hodemaekers, Ermers, Doornbos o.fl. (2007) bendir til að afar flókin svörun 

verði milli margra þátta ónæmiskerfisins við sýkingar af RS veiru sem leitt getur 

til sogöndunar, astma og ofnæmis.  Í flestum rannsóknum er rætt um að þau börn 

sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús séu sérstaklega í hættu við að fá fylgikvilla, 

en einnig eru til rannsóknir sem sýna fram á að fullmeðgengin heilbrigð börn sem 
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fá RS veiru þurfi meðhöndlun heimilislæknis mun oftar en börn sem ekki eru 

veik af RS veiru og að þau geti einnig þróað með sér endurtekna hvæs- öndun 

eftir að sýkingin var yfirstaðin (Stein, Sherrill, Morgan, Holberg, Halonen, 

Taussig o.fl., 1999; Hall, Weinberg, Iwane, Blumkin, Edwards, Staat o.fl., 2009).  

Talsvert er um að rannsóknarhópar hafi fylgt eftir RS sýktum börnum. Ber þar að 

nefna Stein o.fl. (1999), sem fylgdu eftir börnum sem veiktust af RS veiru undir 

þriggja ára að aldri. Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að hvæsöndun og 

ofnæmi væri marktækt meiri, í  allt að 10 ár eftir sýkingu, hjá þeim sem höfðu 

fengið RS veiru, miðað við börn sem höfðu fengið öndunarfærasýkingu af öðrum 

orsökum. Munurinn var hinsvegar ekki marktækur við 13 ára aldur. Sigurs o.fl. 

(2005) komust að þeirri niðurstöðu, með langtímarannsókn á heilbrigðum 

börnum, sem þurftu að leggjast inn vegna RS veiru á ungbarnaaldri (meðalaldur 

< 6 mánaða), að endurtekin hvæs, astma öndun og ofnæmi sé marktækt hærri hjá 

þeim við 13 ár aldur miðað við samanburðarhóp sem lagðist inn af öðrum 

orsökum en RS veiru.  Ný rannsókn Sigurs o.fl. (2010) með sama hóp barna 

bendir til að áhrifin séu jafnvel varanleg, en marktækur munur kom einnig fram á 

starfsemi lungnanna hjá hópnum við 18 ára aldur.  Cassimos o.fl. (2008) fylgdu 

börnum eftir sem veikst höfðu af RS veiru í 7,5 +/- 2,2 ár eftir sýkinguna og 

fengu þá niðurstöðu að börn sem höfðu verið með berkjungabólgu af völdum RS 

veiru voru með lakari lungnastarfsemi og fengu endurtekna hvæsöndun og astma 

miðað við samanburðarhóp sem ekki fékk berkjungabólgu vegna RS veiru sem 

ungabörn. Flestir rannsakendur virðast því sammála um að  RS veiran og  áhrif 

hennar á heilsufar barna bendi til þess að veiran geti haft áhrif á heilsufar barna í 

allt að 13 ár eftir sýkinguna í formi endurtekinnar hvæsöndunar eða jafnvel astma 

og ofnæmis. Hinsvegar eru nú komnar vísbendingar um að sum börn geti fengið 

varanleg áhrif hafi þau veikst ung að aldri af slæmri berkjungabólgu af völdum 

RS veiru. Það er því ekki ólíklegt að foreldrar þeirra barna sem veikjast séu 

uggandi um heilsufar síns barns í framtíðinni og þurfi stuðning við að takast á við 

það verkefni.     
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Lífshættulegir fylgikvillar RS veirunnar eins og lungnabólga af völdum 

baktería eða blóðsýking eru ekki algengir (Duttweiler, Nadal og Frey, 2004) en 

hafa verður í huga þá lífshættu sem stafar af öndunarerfiðleikum og mikilli 

slímmyndun ungra barna sem veikjast af RS veiru (Broughton o.fl., 2005; Leidy 

o.fl., 2005; Garzon og Wiles, 2002).    

Líðan foreldra barna sem veikjast af RS veiru og þurfa meðferð á bráðamóttöku 

Eins og fram hefur komið hafa mikið verið rannsakaðar þær afleiðingar sem RS 

veiran getur haft á heilsufar barna sem veikjast undir eins árs aldri. Það er 

hinsvegar lítið vitað um þau áhrif sem veikindin hafa á líðan foreldra þeirra og 

fjölskyldu meðan á veikindunum stendur og fyrstu vikurnar eftir að barnið hefur 

náð sér. Einungis tvær rannsóknir ásamt einni fræðilegri samantekt fundust frá 

síðasta áratug þar sem fjallað var um líðan foreldra barna með RS veiru og 

hvernig koma megi til móts við þá. Þegar barn veikist brátt af RS veiru og þarf að 

koma á bráðamóttöku eru það ekki eingöngu einkenni veikindanna sem valda því 

auknu álagi. Á þessu tímabili þarf það að þola erfið inngrip þar sem verið er að 

greina það og veita því fyrstu meðferð. Það veldur því að truflun verður á 

hvíldartíma barnsins og eðlilegu daglegu mynstri. Það er ekki í sínu þekkta 

heimaumhverfi og er umvafið ókunnugu fólki. Þetta „fólk“ (heilbrigðisstarfsfólk) 

þarf jafnvel að framkvæma hluti sem trufla kyrrð barnsins og valda óþægindum. 

Allt þetta eru þættir sem líklegir eru til að vekja upp streituviðbrögð hjá litlum 

börnum (Leidy o.fl., 2005).  

Reynslan hefur sýnt að foreldrar veikra barna sem koma á bráðamóttöku eða 

þurfa að leggjast inn á sjúkrahús, upplifa sterk tilfinningaviðbrögð meðan á 

greiningarferlinu og fyrstu meðferð stendur. Þessi sterku viðbrögð fylgja því að 

sjá líkamleg veikindi barnsins en einnig því að upplifa það rót sem kemur á 

tilfinningar barnsins meðan á þessu ferli stendur. Aðrir hlutir sem hafa sýnt að 

auka á streitu, kvíða og vanlíðan hjá foreldrum er sú breyting sem verður á 

foreldrahlutverki við komu á sjúkrahús. Þar hafa foreldrar áhyggjur af að missa 

úr vinnu og áhyggjur af líðan annarra barna sinna. Foreldrum líður einnig illa 
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vegna þeirra breytinga sem verður á mynstri fjölskyldunnar í heild sem síðan geta 

valdið róti á henni og minni fjölskylduvirkni meðan á veikindunum stendur  

(Leidy o.fl., 2005, Garzon og Wiles, 2002). Leidy og félagar (2005) gerðu 

samanburðarrannsókn á foreldrum (93% þátttakenda voru mæður) 46 barna sem 

voru undir 30 mánaða að aldri, þurftu að leggjast inn vegna RS veiru og höfðu 

sögu um að hafa fæðst fyrir 35. viku meðgöngu.  Þar voru mælingar síðan bornar 

saman við mælingar á foreldrum annarra barna sem lögðust inn af öðrum 

orsökum en RS veirunnar. Í rannsókn Leidy o.fl. (2005) kom fram að þau inngrip 

sem áttu sér stað á bráðamóttöku í bráðaferli veikinda barna, ollu mæðrum þeirra 

mestri streitu og kvíða. Þeim fannst erfiðast að horfa upp á þau inngrip sem gera 

þurfti á barninu, s.s. að upplifa þá breytingu sem varð á foreldrahlutverkinu, t.d. 

að geta ekki huggað barnið sitt eða bjargað því úr erfiðum kvíðavekjandi 

aðstæðum þegar það grét, barðist um og horfði ringlað á móður sína. Mæðurnar 

höfðu einnig miklar áhyggjur af því hvernig áhrif veikindin og inngripin hefðu á 

tilfinningalíf barnsins. Í rannsókninni var líðan fjölskyldunnar fylgt eftir í 60 

daga eftir að barnið útskrifaðist af sjúkrahúsi. Í ljós kom að foreldrar barnanna 

upplifðu aukna streitu og lakari heilsu, ekki eingöngu hjá veika barninu heldur 

hjá fjölskyldunni í heild, minni samheldni (e.cohesion) í fjölskyldunni og 

minnkun í fjölskylduvirkni, allt að 60 dögum eftir að barnið hafði náð sér af 

veikindunum.  

Ólíkt Cassimos o.fl. (2008) sýndi rannsókn Leidy o.fl. (2005) að þeir foreldrar 

sem voru háskólagengnir og foreldrar sem lokið höfðu grunnskóla og hluta af 

menntaskóla upplifðu marktækt meiri streitu og áhyggjur en foreldrar sem lokið 

höfðu menntaskóla og hluta af háskóla. Hóparnir tveir, háskólagengnir foreldrar 

og minna menntaðir foreldrar skynjuðu sömuleiðis minni fjölskylduvirkni en 

foreldrarnir sem höfðu lokið hluta af háskóla en ekki klárað.  

Stuðningur við þarfir foreldra bráðveikra barna  

Í sameiginlegum leiðbeiningum fyrir móttöku barna á bráðamóttökum kveða 

amerísku samtökin fyrir barnabráðalækningar, háskólaráð fyrir kennslu bráðra 



27 

barnalækninga og ráðið fyrir barna - bráðahjúkrunarfræðinga, skýrt á um að í 

allri móttöku barna á bráðamóttökum skuli hafa að leiðarljósi að stuðla að 

umhverfi sem er fjölskylduvænt og til þess fallið að stuðla að öryggi barna og 

fjölskyldna þeirra meðan á dvöl þeirra stendur (American Academy of Pediatrics 

Committee on Pediatric Emergency Medicine, American College of Emergency 

Physicians Pediatric  Committee, Emergency Nurses Association Pediatric 

Committee, 2009).  

Browning og Warren (2005) gerðu rannsókn á fjölskyldumeðlimum alvarlegra 

veikra einstaklinga á bráða- og gjörgæslum. Í henni kom fram að ef ekki er 

komið til móts við þarfir fjölskyldu einstaklings fyrstu klukkutímana eftir 

móttöku hans, getur það leitt til streitu. Þarfir fjölskylduaðila geta mótast af  

mörgum þáttum og benda Wright og Leahey (2009) á að ekki er hægt að styðja 

við þær nema hjúkrunarfræðingur tengist viðkomandi fjölskyldu og greini 

áhyggjur hennar og þarfir.  

Þarfir foreldra veikra barna virðast tengjast djúpum tilfinningum varðandi 

velferð barns þeirra. Þegar barn veikist er mikilvægt fyrir foreldra að finna að 

þeir hafi stjórn á aðstæðum sínum auk þess að fá svigrúm til að gefa í skyn það 

sem þeim finnst vera best fyrir barn sitt. Samvinna foreldra og 

heilbrigðisstarfsfólks er í því sambandi mikilvægur þáttur (Shields, Kristensson-

Hallström og O‟Callaghan, 2003). Í rannsóknum á þörfum foreldra veikra barna, 

hefur verið sýnt fram á að þær þarfir sem vega þyngst lúta að því að fá skriflegar 

upplýsingar/fræðslu um ástand barns, meðferð, úrræði og batahorfur auk þess að 

geta verið hjá barninu og annast það, að vera treyst og að geta treyst 

hjúkrunarfræðingum og læknum (Ferreira, Melo, Reis og Mello, 2010; Shields 

o.fl., 2003; Helga Bragadóttir, Guðrún Kristjánsdóttir og Herdís Gunnarsdóttir,  

2006; Guðrún Kristjánsdóttir og Helga Bragadóttir, 2001; Ward, 2001; 

Bragadóttir, 1998).  

Tvö meginhugtök liggja til grundvallar stuðningsmeðferð. Þau eru tengsl og 

samræður hjúkrunarfræðings og fjölskyldu. Hjúkrunarfræðingur verður að 
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tengjast fjölskyldu, veita henni nálægð, gefa henni gaum og vera næmur fyrir því 

sem fjölskyldumeðlimum liggur á hjarta og tengist heilbrigði. Tilgangur 

samræðna er að öðlast skilning á reynslu skjólstæðings. Þannig eru þær félagsleg 

athöfn þar sem samskipti hjúkrunarfræðings og skjólstæðings endurspegla 

margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Með 

samræðunum þróast innsæi sem ætlað er að leiða til breytinga á skilningi og 

viðhorfum sem leiðir skjólstæðing inn á farveg úrbóta og lausna (Helga 

Jónsdóttir, 2003, 2006).  

Komur á bráðamóttökur skapa ójafnvægi í fjölskyldum og fjölskylduaðilar 

finna sig í aðstæðum sem vakið geta upp ringulreið (Ekwall, Gerdtz og Manias, 

2009; Piskosz, 2007; Eckle og MacLean, 2001). Í rannsókn Ekwall, o.fl. (2009) á 

fólki sem þurfti að leita til bráðamóttöku vegna heilsubrests, komu fram tengsl 

milli áhyggna og ánægju aðstandenda.  Þeir aðstandendur sem lýstu mestri 

ánægju við útskrift mátu sig einnig með minnstu áhyggjurnar miðað við 

áhyggjumat þeirra við komu á bráðamóttöku. Þá sýndi rannsóknin að regluleg 

samskipti milli aðstandenda og móttökuhjúkrunarfræðings (e.triage nurse), 

meðan beðið var eftir skoðun, veitti aðstandendum aukinn stöðugleika miðað við 

þá sem engin samskipti höfðu við hjúkrunarfræðinginn á biðtímanum. Höfundar 

rannsóknarinnar benda á að það að fá slæmar fréttir hefur áhrif á áhyggjustig 

aðstandenda. Höfundarnir benda enn fremur á að leggja beri áherslu á að góður 

stuðningur heilbrigðsstarfsfólks við þennan hóp aðstandenda getur dregið úr 

áhyggjum og hann hafi þannig meiri burði til að veita hinum veika virkan 

stuðning.     

Stuðningur við fjölskyldur bráðveikra barna felst í að standa vörð um öryggi 

fjölskyldunnar með upplýsingagjöf og fræðslu, láta vita hversu langri dvöl reikna 

megi með og hvers megi geta vænst í formi meðferðar á næstu klukkustundum. 

Einnig er mikilvægt að athuga hvort fjölskyldumeðlimir hafi sérstakar óskir um 

meðferð og þá hvers vænst sé af henni. Mikilvægt er að styrkja þá í þeim  

aðstæðum sem þeir eru í. Þetta gefur fjölskyldum tækifæri til að gera 



29 

nauðsynlegar ráðstafanir fyrir heimilið, þannig að ekki verði meiri truflun á 

fjölskyldumynstri en nauðsynlegt er og fjölskyldan viðhaldi jafnvægi sínu og 

stöðugleika (Leidy, o.fl. 2005; Garzon og Wiles, 2002; Piskosz, 2007; Eckle og 

MacLean, 2001; Wright og Leahey, 2009).   

Í grein Leidy o.fl. (2005) er lagt til að fundnar verði leiðir, til að draga úr 

erfiðum tilfinningum foreldra RS veikra barna í veikindunum svo og eftir 

útskrift. Þá leggja Garzon og Wiles (2002) til að hjúkrunarfræðingar séu 

meðvitaðir um það mikla álag sem foreldrar RS veikra barna búa við í 

veikindaferlinu og komi til móts við þá. 

 

Fjölskylduvirkni þegar veikindi koma upp 

Fjölskylduvirkni er flókið samskiptaferli innan fjölskyldu. Í því sambandi er 

annarsvegar talað um þætti er varða stoðir fjölskyldunnar í daglegu lífi 

(e.instrumental functioning). Það eru þættir eins og þeir að hafa atvinnu, 

húsaskjól, mat fyrir fjölskyldumeðlimi, föt o.s.frv. Hinsvegar er talað um þætti er 

varða tjáningarlega birtingarmynd fjölskyldunnar (e. expressive functioning). Í 

þeirri birtingarmynd eru skoðaðir þættir er varða tilfinningalega tjáningu innan 

fjölskyldunnar, samvinnu og lausn vandamála, samskipti innan fjölskyldunnar og 

loks það hvernig tilfinningaleg hegðun birtist (Epstein o.fl., 1978; Wright og 

Leahey, 2009). Í þessari rannsókn er eingöngu verið að mæla tjáningalegu 

birtingarmynd fjölskyldunnar varðandi virkni hennar, en séu vankantar á stoðum 

fjölskyldunnar en nánast öruggt að það birtist í tilfinningalegri tjáningu hennar og  

samskiptum. Á hinn bóginn getur fjölskylda sem er í tilfinningalegum vanda 

verið með allar stoðir í lagi (Epstein o.fl. 1978; Wright og Leahey, 2009).  

 

Allt sem fjölskylda verður fyrir hefur áhrif á hana að einhverju leyti. Þannig er 

eðlilegt að við álag eins og veikindi, verði tilfinningaleg virkni innan fjölskyldu 

lakari meðan hún tekst á við veikindin. Álagið þarf ekki að vera neikvætt þegar 

til langs tíma er litið, heldur þroskandi þannig að fjölskyldumeðlimir safni í 
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sarpinn reynslu hvað varðar samvinnu og lausn vandamála, tjáningu, samskipti 

og hegðun. Annarskonar þroskandi aðstæður sem dregið geta tímabundið úr 

fjölskylduvirkni er fæðing barns (Epstein o.fl. 1978; Wright og Leahey, 2009; 

Leidy o.fl., 2005).  

Manneskjan þroskast allt lífið. Sá þroski nær bæði yfir heilbrigði og veikindi 

og kemur inn á flestar grunntilfinningar sem við upplifum s.s. gleði, kvíða og 

sorg. Þessi nálægð við líkamlega og andlega þætti í lífi fólks geta gefið 

hjúkrunarfræðingum aukna innsýn í hið margbreytilega líf manneskjunnar og 

aukið færni hans í fjölskylduhjúkrun (Wright og Bell, 2009). Hjúkrunarmeðferð á 

virknisviði fjölskyldu við þessar aðstæður beinist að því að stuðla að þessum  

þroska á jákvæðan hátt (Wright og Bell, 2009; Wright og Leahey, 2009). 

 

Epstein o.fl. (1978) taka fram að fjölskylda sem ávallt birtist sem ástúðleg og 

umhyggjusöm fjölskylda en tjáir aldrei tilfinningalegar sveiflur á borð við reiði, 

hryggð eða gleði er varla trúverðug, heldur birtist sem tilfinningalega heft og 

óeðlileg. Slíka tilfinningalega heftingu, segja höfundar, hafa veruleg áhrif á 

tilfinningalegan þroska barna sem alast upp innan slíkra fjölskyldna. M.a. þess 

vegna leggja Wright og Leahey (2009), sem byggja að hluta til á hugmyndum 

Epstein o.fl. (1978), áherslu á að hjúkrunarfræðingar stuðli að auknum þroska og 

virkni innan þeirra fjölskyldna sem þeir sinna.  

 

Er munur á þörfum mæðra og feðra þegar kemur að veikindum barna þeirra? 

Í flestum meðferðarrannsóknum varðandi börn eru þátttakendur í meirihluta 

mæður og virðast þær vera áberandi þegar sinna á veikindum innan fjölskyldna. Í 

sögu hjúkrunar kemur fram að hugtakið hjúkrun eigi upptök sín innan heimilisins 

og að hjúkrun hafi verið álitin hluti af  venjulegum heimilisstörfum kvenna 

(Kristín Björnsdóttir, 2005). Robinson (1998) komst að því að konur innan 

fjölskyldna verða mjög virkar í veikindum ástvina sinna og lifa sig inn í hlutverk 
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umönnunaraðila. Það getur verið íþyngjandi og valdið þeim þjáningum. Því er 

mikilvægt að konur geti tjáð sig og fengið hjálp við að ná jafnvægi milli þess að 

fást við skyldur í veikindum innan fjölskyldunnar og svo eigin lífs að öðru leyti.  

 

Í rannsóknum hefur komið fram kynjamunur hvað varðar þarfir mæðra og feðra 

fyrir stuðning svo og líðan þeirra þegar barn veikist. Ward (2001) gerði rannsókn 

á þörfum foreldra fyrirbura (mæður n=42 og feður n=10) á fræðslu og stuðningi. 

Hún komst að því að kynjamunur var á því hvað mæðrum fannst mikilvægast 

varðandi stuðning í veikindunum miðað við feður. Kynjamunur kom fram 

varðandi breyturnar sem tóku til fullvissu um jákvæða niðurstöðu, 

upplýsingaþarfar og svo annars stuðnings. Mæður mátu þessar þarfir marktækt 

hærra en feðurnir. Mesta þörfin varðaði að fá fullvissu um jákvæða útkomu 

barnsins og það að fá upplýsingar. Minnsta þörfin var fyrir stuðning af öðrum 

toga. Höfundur tekur fram að um stutt veikindi var að ræða en meðallengd 

veikinda barna rannsóknarinnar var 6,57 dagar og kann það að skýra 

forgangsröðunina varðandi þarfir.  

Ahmann (2006) bendir á í rannsóknum sínum á foreldrum langveikra barna að 

mæður virðast hafa meiri þörf en feður fyrir stuðningshópa og aukna umræðu 

varðandi sína stöðu. Feður kjósa hinsvegar fremur að ræða við aðra feður í 

stuðningshópum á veraldarvefnum. Þá bendir Ahmann (2006) á mikilvægi þess 

að heilbrigðisstarfsfólk upplýsi foreldra um að þarfir þeirra kunni að vera ólíkar 

og að það sé eðlilegt. Hún bendir ennfremur á að virkni feðra er mikilvægt 

varðandi þroska barna og því brýnt að heilbrigðisstarfsfólk komi til móts við 

feður í sambandi við viðtöl, fræðslu og annað, á tíma sem hentar þeim. Ein 

aðalhindrun þess að feður koma í viðtöl varðandi barn er að viðtölin fara oftast 

fram á þeim tíma sem þeir eru í vinnu en móðirin annaðhvort í barnseignarleyfi 

eða veikindaleyfi vegna barnsins. 

Svavarsdóttir og Rayens (2003) komust að því í samanburðarrannsókn á 

bandarískum (n= 76) og íslenskum (n= 103) foreldrum barna með astma, að 
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mæður í báðum löndum upplifa sterkari umönnunarkröfur en feður og að 

mæðurnar upplifa heilbrigði barna sinna að sama skapi lakara en feðurnir. 

Höfundar benda á að mæður séu oft uppteknar af að hafa stjórn á 

asmaeinkennunum og hinu daglega lífi barna sinna. Feðurnir einbeita sér meira 

að skipulagningu á líkamlegri þjálfun barnanna.   

Svavarsdottir (2005) kannaði kynjamun á tilfinningum foreldra 

krabbameinsveikra barna á Íslandi. Komst hún að því að mæður barnanna ganga í 

gegnum meiri streitu en feður þeirra. Ekki var þó um marktækan mun að ræða. 

Varðandi vellíðan foreldrana skoruðu mæðurnar lægra en feðurnir þó ekki hafi 

munurinn mælst marktækur.    

Hallberg, Beckman og Håkansson (2010) gerðu rannsókn á feðrum (n= 237) í 

tengslum við heimsóknir þeirra á heilsugæslustöðvar með börnin sín og þátttöku 

þeirra í foreldrahópum. Rannsóknin sýndi að 70% feðranna höfðu einhvern tíma 

verið með á heilsugæslustöðinni með barn sitt og eingöngu 38% þeirra gerðu það 

reglulega. Að öðru leyti var ábyrgðin á mæðrunum. Í sambandi við þátttöku 

feðranna í  foreldrahópum voru eingöngu 28% þeirra sem höfðu tekið þátt í 

slíkum hópum. Fylgni var á milli breytunnar fyrsta barn feðranna og  

meðvitundar þeirra um bólusetningar barna sinna. Einnig var fylgni milli fyrsta 

barns feðranna og þess að taka þátt í foreldrahópum. Í rannsókn Hallberg o.fl. 

(2010) kom meðal annars fram að ástæðan fyrir því að feður tóku síður þátt í 

foreldrahópum á heilsugæslustöðvum var vinnutími þeirra og að 

heilsugæslustöðvar eru starfandi á dagvinnutíma. Þá fannst 5% feðranna 

þjónustan slæm eða fremur slæm á stöðvunum. Feðurnir sem voru óánægðir 

fannst að oft væri litið framhjá þeim sem foreldri og rætt við móðurina en ekki 

þau bæði.  Hallberg, o.fl. (2010) benda á mikilvægi þess að jöfn áhersla sé lögð á 

mæður og feður í allri umræðu um barn þeirra á heilsugæslustöðvum.   

Keefe, Karlsen, Lobo, Kotzer og Dudley (2006) komust að því með 

samanburðarrannsókn að eftir fjórar stuðningsheimsóknir hjúkrunarfræðinga til 

foreldra óværra barna kom ekki fram heildarminnkun á streitu meðal foreldra 
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barnanna. Mæður þeirra skynjuðu hinsvegar marktækt minnkun á streitu varðandi 

tengsl milli móður og barns í tilraunahóp borið saman við samanburðarhóp.  

Þegar börn eiga í hlut eru foreldrar þeirra óhjákvæmilegur hluti af allri þeirri 

meðferð sem veitt er. Það er því mikilvægt að fagfólk leggi sig fram við að stuðla 

að öryggi foreldra innan sjúkrastofnana. Fenwick o.fl. (2008) komust að því að 

hvetjandi samband móður og hjúkrunarfræðings væri afgerandi varðandi nokkur 

atriði, m.a. að mæður barna sem þyrftu innlögn á sjúkrahús fengju tilfinningu 

fyrir því að þær hefðu stjórn á aðstæðum. Einnig að mæðurnar fengju tilfinningu 

fyrir því að þær hefðu meira sjálfstraust við umönnun barnsins og að þær væru 

mikilvægar börnum sínum þó svo aðrir þyrftu einnig að komast að (fagfólk).   

 

Út frá því sem fjallað hefur verið um hér að ofan er ljóst að á bráðamóttökum eru 

dagarnir yfirleitt erilsamir og vinnan einkennist af hraða og markvissum 

vinnubrögðum. Þar er einnig lögð áhersla á að þeim einstaklingum sem þurfi 

aðstoð og fjölskyldum þeirra líði vel og séu örugg meðan á dvöl stendur. Margar 

rannsóknir innan fjölskylduhjúkrunar hafa verið gerðar á legudeildum og á 

fjölskyldum langveikra (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentir og Pounonen-

Ilmonen, 2001; Bruce og Ritchie, 1997; Hopia, Paavilainen og Åstedt- Kurki, 

2004; Hughes, 2007). Minna er til af rannsóknum sem varpa ljósi á hvað það sé 

sem veitir fjölskyldum bráðveikra aukin stuðning í veikindunum og í kjölfar 

þeirra. Markmið þessarar rannsóknar er þess vegna að rannsaka hvort stuttar 

meðferðarsamræður veiti foreldrum barna sem veikjast af RS veirunni, eins árs 

og yngri, aukin stuðning í veikindunum miðað við foreldra RS veikra barna sem 

fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

  

Fjölskylduhjúkrun 

Allt frá tíma Florence Nightingale 1820-1910 hafa hjúkrunarfræðingar orðið 

næmari fyrir því hvað fjölskyldur skjólstæðinga þeirra eru mikilvægir í allri 
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þátttöku og umgjörð hins veika og hvað það er mikilvægt að meðlimum hennar 

líði vel og viðhaldi heilbrigði sínu þrátt fyrir veikindi innan hennar ekki síst í 

nánasta umhverfi hins veika (Nightingale, 1969). Er það nú almennt viðurkennt 

að hjúkrunarfræðingar eru skuldbundnir til að sinna fjölskyldum skjólstæðinga 

sinna sem hluta af þeirri hjúkrun sem þeir veita (Wright og Leahey, 2009).  

Eins og fram hefur komið, felur skilgreiningin á fjölskylduhjúkrun í sér að 

henni sé sinnt af öllum almennum hjúkrunarfræðingum á öllum stigum 

hjúkrunar. Til eru rannsóknir víða að úr heiminum sem meðhöndla hugtakið 

fjölskylduhjúkrun. Í mörgum þeirra hefur komið fram að þó svo 

hjúkrunarfræðingar séu flestir áhugasamir og viljugir til að sinna fjölskyldum 

skjólstæðinga sinna, þá eru margvíslegir þættir sem valda því að sú vinna verður 

út undan og fjölskyldurnar sitji eftir í einhverskonar tómarúmi. Á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi (LSH) hefur átaki verið hrint í framkvæmd sem hefur það 

markmið að allir vinnandi hjúkrunarfræðingar fái kennslu í hugmyndafræði 

fjölskylduhjúkrunar sem kennd er við háskólann í Calgary í Kanada. Áætlað er 

að átakinu ljúki árið 2011 (Svavarsdottir, 2008). Nánar verður fjallað um 

hugmyndafræðina hér á eftir. 

Eitt af aðalmarkmiðum fjölskylduhjúkrunar er að lina þjáningar fjölskyldu 

hins veika og leita að styrkleikum hennar. Það er gert í þeim tilgangi að 

fjölskyldan aðlagist vel breyttum aðstæðum og sjái að aðstæður séu þannig að 

hún hafi getu til að takast á við þær og finna lausn á sínum málum (Wright, 2008; 

Wright og Leahey, 2009). Rannsóknir hafa verið gerðar til að komast að því 

hvaða hjúkrunarmeðferðir geti verið árangursríkar í meðferðum á fjölskyldum. 

Robinson og Wright (1995) komust að því að það eitt og sér að koma 

fjölskyldunni saman, sameinast og ræða um stöðu hennar á grundvelli 

hjúkrunarmeðferðar hafði mikil áhrif á fjölskylduna á leið hennar að heilun.  
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Rannsóknir í fjölskylduhjúkrun á alþjóðavettvangi 

Í rannsóknum gerðum á barnadeildum í Kanada hefur komið fram að ef 

hjúkrunarfræðingar fengu  kennslu í grunnatriðum kenninga í fjölskylduhjúkrun 

og þjálfun í að hagnýta sér þær kenningar í daglegri vinnu, þá hafði það jákvæð 

áhrif á bæði vinnu þeirra og líðan í vinnu. Hjúkrunarfræðingunum fannst þeir 

öðlast meiri þekkingu á þörfum fjölskyldunnar og að þeir tengdust fjölskyldunum 

betur með gagnkvæmum tjáskiptum. Þá fannst hjúkrunarfræðingunum þeir eiga 

auðveldara með að styðja tilfinningalega við fjölskyldumeðlimi í veikindum 

ástvina. Hjúkrunarfræðingar fengu ríkari tilfinningu fyrir því að vera faglegri í 

vinnubrögðum og hafa aukna þekkingu á kenningum hjúkrunar, sem svo jók 

sjálfsálit þeirra sem fagaðila og starfsánægju (Martinez o.fl. ,2007; LeGrow og 

Rossen, 2005). 

Holtslander (2005) sýndi fram á að með notkun stuttra meðferðarsamræðna á 

fæðingardeild í Kanada, fannst feðrum nýfæddra barna, þeir vera mun tilbúnari 

til að takast á við nýtt hlutverk eftir viðtalið en áður. Báðir foreldrar barnanna 

voru ánægðir með að hafa fengið tækifæri til að ræða saman um sitt nýja 

foreldrahlutverk og hugðarefni því tengdu. Foreldrarnir vissu því hvort um sig 

hvað hitt væri að hugleiða og gátu þess vegna hjálpast að þegar heim var komið. 

Þannig var bæði hægt að styðja tilfinningalega við bakið á foreldrunum og hafa 

áhrif á virkni feðranna með því að ræða við þá um breyttar aðstæður og það sem 

þeim fyndist best að gera.            

Rannsóknir frá Íslandi, Svíþjóð og Kanada hafa sýnt að þegar fagaðilar á borð 

við hjúkrunarfræðinga veiti fólki virka hlustun og gefi því svigrúm til að segja frá 

sinni upplifun á veikindum, hvort sem um langvarandi eða bráðaveikindi er að 

ræða, þá er slíkt afar heilandi fyrir fjölskyldur (Benzein, Hagberg o.fl., 2008; 

Wright, 2008; Svavarsdottir, 2006).  Það léttir verulega á fjölskylduaðilum að fá 

tækifæri til að setja orð á upplifun sína og fá viðbrögð við því. Endurgjöf frá 

hjúkrunarfræðingi, á frásögn þar sem hann endurtekur í orðum sinn skilning og 

viðurkennir þá þjáningu eða áhyggjur sem fjölskylduaðili hefur, veitir honum 
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vissu um að á hann hafi verið hlustað. Það er mikilvægt að láta 

fjölskyldumeðlimi sjúklings vita að þær erfiðu tilfinningar sem vakna við 

veikindi eins aðila innan fjölskyldu séu eðlilegar og bundnar við það ástand sem 

fjölskyldan gengur í gegn um, en ekki við einstaklinginn eða atburðinn sjálfan. 

Að veita þessa meðferð færir fjölskyldumeðlimum vissu um að vera staddir í 

eðlilegu ástandi og að hjúkrunarfræðingurinn hafi heyrt það sem þeir 

raunverulega sögðu (Benzein, Hagberg o.fl.,  2008; Wright, 2008; Svavarsdottir, 

2006).  

Á undanförnum árum hafa vísindamenn innan fjölskylduhjúkrunar fært sig frá 

því að skoða hvað geti verið að innan fjölskyldu, og til þess að einbeita sér að 

þeim styrkleikum sem fjölskyldan hefur (Duhamel, Dupuis og Wright, 2009; 

Feeley og Gottlieb, 2000; Fenwick o.fl., 2008; Hougher Limacher og Wright, 

2006) . Eins og Wright og Leahey (2009) segja þá hafa allar fjölskyldur einhverja 

styrkleika til að bera og að á þeim beri að byggja á jákvæðan hátt. Við að einbeita 

sér að styrkleikum sínum, þá hjálpar það fólki við að sjá stöðu sína í nýju ljósi og 

eins og Feeley og Gottlieb (2000) segja þá er það fyrsta skrefið í áttina að 

lausnamiðaðri breytingu hjá fjölskyldunni. Hougher Limacher og Wright (2006) 

komust að því, með túlkandi fyrirbærafræði, að lof til handa fjölskyldumeðlimum 

um þá styrkleika sem fjölskyldan býr yfir,  er ekki eingöngu skynjað sem þau orð 

sem sögð eru. Það að bera lof á fólk veitir því djúpa tilfinningu fyrir styrkleikum 

og gæðum í þeirra fari sem svo hjálpar til við að takast á við framtíðina. Slíkt lof 

hreyfir verulega við fólki og getur, eins og Feeley og Gottlieb (2000) segja, verið 

fyrsta skref inn á nýjan farveg til lausnar í lífinu varðandi heilbrigði í 

fjölskyldunni.  

  

Viðhorf hjúkrunarfræðinga til fjölskylduhjúkrunar  

Í áranna rás hefur það mikið verið skoðað, að þótt hjúkrunarfræðingar hafi vilja 

til að sinna fjölskyldum skjólstæðinga sinna, þá hafa þeir ekki gert það á 

markvissan hátt (Bruce og Ritchie, 1997; Hallgrímsdottir, 2000; Åstedt-Kurki 
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o.fl., 2001; Hopia o.fl., 2004; Hughes, 2007). Skýringin liggur hugsanlega í því 

að hvorki hefur verið til hnitmiðuð hugmyndafræði né þau verkfæri sem gert 

hefur þessa vinnu markvissa og aðgengilega fyrir starfandi hjúkrunarfræðinga.  

Í rannsókn Bruce og Ritchie (1997) á hjúkrunarfræðingum (n= 124) á 

barnadeild í Kanada kemur fram að munur sé á því, hvað hjúkrunarfræðingarnir 

telji vera mikilvægt að gera fyrir fjölskyldur barnanna og síðan því hvað þeir 

raunverulega gerðu (p=.000). Munurinn liggur í því að hjúkrunarfræðingar í 

stjórnunar- og kennslustöðum, sem  sjaldnast vinna í beinni hjúkrun á deild, töldu 

klíníska hjúkrunarfræðinga geta gert mun meira en það sem gert var. Svo virðist 

sem lengri starfsaldur hjúkrunarfræðinga hafi jákvæð áhrif á áhuga og vilja til að 

sinna fjölskyldum skjólstæðinga hjúkrunar (Bruce og Ritchie, 1997; Benzein, 

Johansson o.fl., 2008).  Benzein, Johansson o.fl. (2008) gerðu rannsókn á 634 

hjúkrunarfræðingum og komust  að því að marktækur munur sé á milli kven- og 

karlhjúkrunarfræðinga varðandi viðhorf þeirra til mikilvægis 

fjölskylduhjúkrunar. Karlarnir eru þar marktækt neikvæðari (p=0,001).  

Hallgrimsdottir (2000) gerði lýsandi rannsókn á hjúkrunarfræðingum (n=  54) 

á slysa- og bráðamóttökum í Skotlandi. Þar kom fram að 96% hjúkrunarfræðinga 

telja það vera á sína ábyrgð að sinna fjölskyldum skjólstæðinga sinna. Þó taldi 

um helmingur þeirra sig ekki hafa fengið nægilega menntun til að sinna því starfi 

vel. Of algengt er að foreldrar barna séu óöruggir um til hvers sé ætlast af þeim á 

sjúkrahúsum og svo virðist sem sú þjónusta sem veitt er komist ekki til skila á 

nægilega beinan hátt. Þannig komst Hughes (2007), sem gerði lýsandi rannsókn á 

100 foreldrum og 44 hjúkrunarfræðingum, að því að ríflega helmingur 

hjúkrunarfræðinga á barnadeild á Írlandi töldu sig góða í að veita fræðslu og 

kenna foreldrum nýjungar en eingöngu tæplega þriðjungur af foreldrunum fannst 

hjúkrunarfræðingarnir kenna þeim og veita þeim góða fræðslu. Í sömu rannsókn 

kom fram að meira en helmingur foreldranna vissi ekki til hvers ætlast var af 

þeim meðan á sjúkrahúsdvöl stóð og ríflega þriðjungur stóð í þeirri meiningu að 
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ástæðan fyrir því að þeir þyrftu að vera hjá barninu væri sú að 

hjúkrunarfræðingarnir væru svo uppteknir.  

Það að aðstandendur fái þarfir sínar uppfylltar varðandi stuðning og aðstoð á 

sjúkrahúsum er undirstaðan fyrir að þeim líði vel í sínu hlutverki. Eins og fram 

hefur komið liggur fyrir mikil þekking varðandi þarfir foreldra. Það er því 

athyglisvert að hjúkrunarfræðingar skuli ekki sinna þeim betur en raun ber vitni. 

Wright og Leahey (2009) hafa tekið saman þætti í fari hjúkrunarfræðinga sem 

virðast hindra þá í að sinna fjölskyldum, þrátt fyrir  fjölda rannsókna sem bendi á 

mikilvægi fjölskyldumeðferðar á öllum sviðum hjúkrunar.  Í samantekt Wright 

og Leahey (2009) kemur fram að of algengt er að hjúkrunarfræðingar hafi það 

viðhorf, að ef þeir ræði við fjölskyldumeðlimi þá sé ekki tími til að ljúka öðrum 

nauðsynlegum verkum á vaktinni. Mörgum þeirra finnst einnig að ef byrjað er að 

ræða við fjölskyldu skjólstæðings, þá er samtímis stungið á kýli umræðuþarfar 

sem viðkomandi hjúkrunarfræðingur hefur engan tíma til að sinna. Of mörgum 

hjúkrunarfræðingum finnst það ekki vera í þeirra verkahring að ræða við 

fjölskyldur heldur sé það presta, sálfræðinga og félagsráðgjafa að gera það. Þá 

finnst hjúkrunarfræðingum þeir lítið geta gert á þeim stutta tíma sem þeir eigi 

með fjölskyldum skjólstæðinga sinna, að skortur á sjálfsöryggi til að takast á við 

tilfinningamál fjölskyldunnar geri vart við sig sem og hræðsla við að geta ekki 

svarað þeim spurningum sem fjölskyldan kann að bera upp. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður rannsókna Hopia o.fl. (2004) og Åstedt-Kurki o.fl. (2001).  

  Wright og Leahey (2009) hafa brugðist við þessum hamlandi þáttum 

hjúkrunarfræðinga með því að þróa þá hjúkrunarmeðferð sem lögð er til 

grundvallar í þessari rannsókn, stuttar meðferðarsamræður. 

Rannsóknir á Íslandi 

Í kjölfar þess að fjölskylduhjúkrun var tekin upp á LSH hafa verið framkvæmdar 

nokkrar rannsóknir sem lúta að því að athuga hvort stuttar 

hjúkrunarmeðferðarsamræður geri að verkum að meðlimir  fjölskyldna skynji 

aukinn stuðning frá hjúkrunarfræðingum miðað við fjölskyldur sem fá 
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hefðbundna fjölskyldumeðferð (Leahey og Svavarsdottir, 2009).  Bryndís 

Halldórsdóttir (2009) gerði samanburðarrannsókn á þrátíu fjölskyldumeðlimum 

langveikra lungnasjúklinga á LSH.  Í rannsókninni voru tveir hópar. Annar 

þeirra, tilraunahópurinn (n=15), fékk sértæka hjúkrunarmeðferð í formi stuttra 

meðferðarsamræðna við hjúkrunarfræðing en hinn, samanburðarhópurinn (n=15) 

fékk hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

tilraunahópurinn fann marktækt meiri tilfinningalegan stuðning eftir stuttar 

meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing miðað við hópinn sem fékk 

hefðbundna meðferð. Auður Ragnarsdóttir (2010) gerði samskonar rannsókn á 

þrátíu foreldrum barna með gigt, flogaveiki og skert ónæmiskerfi og fengu 

meðferð á Dag-og Göngudeild Barnaspítala Hringsins. Hennar niðurstöður sýndu 

að tilraunahópurinn (n=15), sem fékk stuttar meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing fann marktækt meiri  tilfinninga- og heildarstuðning en 

samanburðarhópurinn (n=15), sem fékk hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

Rannsókn Auðar Ragnarsdóttur (2010) sýndi enn fremur fram á að foreldrar 

barna með flogaveiki og foreldrar barna með skert ónæmiskerfi skynjuðu, eftir 

stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing, marktækt meiri stuðning miðað 

við foreldra gigtveikra barna.  

    Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort einar stuttar 

meðferðarsamræður hafi áhrif á það, hvort foreldrar barna sem fá berkjungabólgu  

af völdum RS veirunnar og þurfa meðferð á bráðamóttöku, telji sig fá aukinn 

stuðning miðað við samanburðarhóp, sem fær hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

Með stuðningi er átt við hugrænan stuðning annars vegar og tilfinningalegan 

stuðning hinsvegar. Hugrænn stuðningur er stuðningur sem hefur áhrif á 

þekkingu, úrræði, eigin bjargráð fjölskyldunnar og almenna heilsueflingu hennar. 

Stuðningur á hugrænan hátt er veittur með því að fræða fjölskylduna um gang 

sjúkdómsins, veita faglegt álit og veita ígrundaðar hugmyndir um hvernig 

fjölskyldan geti notað eigin bjargráð til hagsbóta fyrir sig í heild. Tilgangurinn 

með hugrænum stuðningi er bæði að veita öryggi og að veita fólki upplýsingar, 
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sem það getur lært af og notað í framtíðinni sér og sínum til góðs (Wright og 

Leahey, 2009).  Tilfinningalegur stuðningur er stuðningur sem miðar að því að 

hjálpa fólki að skilja eigin tilfinningar í samhengi við þær aðstæður sem það er í. 

Í þessu sambandi er mikilvægt að hjúkrunarfræðingur gefi fjölskyldu tækifæri til 

að segja sögu sína og ræði við hana um þær tilfinningar sem bærast í brjósti 

meðlima hennar. Hér er mikilvægt að veita fólki vissu um að tilfinningar þeirra 

séu eðlilegar. Einnig er leitað að styrkleikum fjölskyldunnar og hún lofuð fyrir þá 

(Wright og Leahey, 2009). 

    Í þessari rannsókn er einnig leitast við að kanna hvort stuttar 

meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing hafi áhrif á virkni innan 

fjölskyldunnar. Með fjölskylduvirkni er átt við, hversu vel fjölskylduaðilar telji 

sig geta tjáð tilfinningar sínar, hvernig samvinnu og lausn vandamála er háttað, 

hvernig samskiptin innan fjölskyldunnar eru, hvernig tilfinningaleg hegðun birtist 

og hvort fjölskylduaðilar séu meðvitaðir um líðan hvers annars almennt.  

 

Samantekt 

Á hverju ári er faraldur af völdum RS veirunnar fyrirferðarmikill í íslensku 

heilbrigðiskerfi. RS veiran getur haft áhrif á heilsufar barna, sem veikjast 

nokkurra mánaða gömul, öll æskuár þeirra. Þannig þurfa þau að takast á við 

erfiðleika tengda öndunarfærunum, s.s. sogöndun tengt kvefi, astma og jafnvel 

ofnæmi öll æskuárin og jafnvel til frambúðar. Það er vitað að foreldrum ungra 

barna sem veikjast af RS veiru líður illa meðan á veikindunum stendur og fyrstu 

vikurnar á eftir. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar einbeiti sér í sinni vinnu að fjölskyldum í 

þeim tilgangi að leiða þær inn á jákvæðan farveg sem leiðir til aukins þroska og 

þar með aukinna burða til að takast á við álag á borð við veikindi. 

Í veikindum innan fjölskyldna virðast konur meira áberandi en karlar við að 

sinna þeim veika. Konur lifa sig meira inn í veikindin, bjargráðin við þeim og 
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hafa jafnvel aðrar þarfir en karlar. Af þessum sökum geta konur þurft á auknum 

stuðningi að halda meðan á veikindum ástvinar þeirra stendur. Einnig er 

hugsanlegt að hjúkrunarfræðingar þurfi að hafa í huga að ræða við bæði kynin í 

því skyni að hreyfa við fjölskylduvirkni í erfiðum aðstæðum svo innan 

fjölskyldunnar verði aukin samvinna og samkennd.  
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Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Hugmyndafræðin sem þessi rannsókn byggir á hefur verið í þróun við háskólann 

í Calgary í Kanada í nær þrjá áratugi. Höfundar hugmyndafræðinnar eru 

hjúkrunarfræðingarnir Lorraine Wright og Maureen Leahey en þær hafa sett fram 

breiðan grunn kenninga og þróað út frá þeim líkön sem hjúkrunarfræðingar geta 

notað bæði fyrir fjölskyldur sem takast á við bráð- og langvinn veikindi. 

 

Hjúkrun er fræðigrein sem þróast sífellt nærri því að veita heildræna meðferð 

fyrir skjólstæðinga sína á öllum sviðum heilbrigðisþjónustu. Á síðari árum hefur 

verið leitt í ljós hvað það er í hjúkrunarmeðferðum, sem helst stuðlar að því að 

lina þjáningar við erfiðar aðstæður nánustu ættingja þeirra sem veikjast, og hvað 

leiðir fjölskyldu inn á farsælan farveg. Það er löngu vitað að veikindi eins aðila 

innan fjölskyldu hefur áhrif á aðra innan hennar og þess vegna er það skylda 

hjúkrunarfræðinga að sinna fjölskyldunni sem einu kerfi þegar lina á þjáningar 

hennar og stuðla að jákvæðri aðlögun að breyttum aðstæðum (Wright og Leahey, 

2009).  Í þessari rannsókn er byggt á hugmyndafræði fjölskyldumeðferðarlíkana 

frá Calgary í Kanada en þau hafa verið í þróun innan hjúkrunarfræðideildar 

háskólans í Calgary  síðustu tvo til þrjá áratugi. Calgary-líkönin byggja á því að 

líta heildrænt á fjölskylduna og vera vakandi fyrir þeim styrkleikum sem hún 

hefur til að bera (Wright og Leahey, 2009).  Calgary-líkönin samanstanda af 

fjölskyldumatslíkaninu (e. Calgary Family Assessment Model) og 

fjölskyldumeðferðarlíkaninu (e. Calgary Family Intervention Model) og byggja 

eins og komið hefur fram á breiðum þekkingargrunni kenninga. 

Út frá Calgary-líkönunum hafa sömu fræðimenn þróað viðtal sem kemur til 

móts við hjúkrunarfræðinga sem telja sig hafa lítinn tíma fyrir fjölskyldur eða þar 

sem fjölskyldur staldra stutt við eins og á bráðamóttökum. Viðtalið sem kallað er  

stuttar meðferðarsamræður  (e. The 15-Minute (or Shorter) Family Interview) er 
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sniðið þannig að það tekur stuttan aukatíma frá annarri vinnu hjúkrunarfræðinga 

og tekur mið af framkomu og hugvitsvinnu í formi spurninga með það í huga að 

vekja fólk til umhugsunar (Wright og Leahey, 2009). 

 

Hugmyndafræði Calgary fjölskyldumats- og 

meðferðarlíkananna 

Calgary fjölskyldumats- og meðferðarlíkönin hafa vakið athygli fyrir að taka mið 

af mjög breiðri þekkingu, en það gerir hjúkrunarfræðingum kleyft að líta á 

fjölskyldur skjólstæðinga sinna með opnum huga, án fyrirfram mótaðra 

hugmynda um hvaða þarfir þessar fjölskyldur hafi. Þess í stað er lögð áhersla á 

hvað hverri fjölskyldu finnst vera best fyrir sig hverju sinni og að þær komi 

sjálfar, með hjálp og leiðsögn hjúkrunarfræðinga, með lausnir sem henta (Wright 

og Leahey, 2009). Höfundar líkansins fylgja stefnu postmodernismans um 

fjölbreytileika (e. pleuralism). Postmodernismi hafnar hugmyndum um eina 

sanna heimsmynd en heldur á lofti hugmynd um fjölbreytileika og segir að til séu 

eins margar leiðir til að skilja heiminn og mennirnir eru margir (Moules, 2000). Í 

fjölskylduhjúkrunarstarfinu verður þessi heimsmynd að veruleika þegar 

hjúkrunarfræðingurinn gerir sér grein fyrir hinum ýmsu menningarheimum, 

siðferði og trúarbrögðum sem áhrif geta haft á samsetningu og viðbrögð þeirra 

fjölskyldna sem hann sinnir.  Þannig ber fjölskylduhjúkrunarfræðingum að virða 

margbreytileika fjölskyldna og áhrif hans á samsetningu þeirra sem svo skýrir 

lífssýn þeirra og þannig viðbrögð við veikindum og hvernig fjölskyldum finnist 

best að takast á við aðstæður sínar (Wright og leahey, 2009). 

Kenningar sem hugmyndafræðin byggir á eru: kerfakenningin, stýrifræði, 

tjáskiptakenningin, breytingarkenningin og kenningin um líffræði vitsmuna.  

Skýrt er frá kenningunum hér á eftir. 
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Kerfakenningin 

Kerfakenningin (e. system theory).  Kerfakenningin kom fram árið 1936. Henni 

var fyrst lýst af líffræðingnum Von Bertalanffy og þróaðist síðan innan margra 

fræðigreina þar sem fjölskylduhugtakið er mikilvægt.  Í kenningunni er leitast við 

að líta á kerfi sem eina heild og að ekki sé hægt að skoða einstaka hluti þess án 

samhengis við hina því heildin sé annað og meira en summa þeirra hluta sem hún 

er gerð úr. Í kerfakenningunni hefur fjölskyldunni verið líkt við óróa þar sem 

breyting hjá einum einstaklingi innan hennar hefur áhrif á hina og þeir hreyfast 

með. Sem eining er fjölskyldan sterkari en hver og einn einstaklingur innan 

hennar. Þannig ber fjölskylduhjúkrunarfræðingum einnig að líta á fjölskylduna. 

Fjölskyldan er samsett úr minni hlutum sem eru einstaklingarnir innan hennar en 

þeir eru jafnframt hluti af stærra kerfi sem er ytri umgjörð fjölskyldunnar t.d. 

systkini, foreldri og barn eða það samfélag sem fjölskyldan býr í (Wright og 

Leahey, 2009).  

Stýrifræðin 

Stýrifræði (e. Cybernetic theory). Stýrifræði er fræðigrein sem rannsakar 

samskipti og stjórnun. Hún gengur út á að horfa framhjá villum sem hafa lítið 

vægi þegar á heildina er litið. Kenningin hjálpar hjúkrunarfræðingum að horfa á 

heildarsamskipti innan fjölskyldna og forðast tilhneigingu til að álykta að hjá 

einum fjölskyldumeðlimi liggi vandi fjölskyldunnar, heldur eigi 

hjúkrunarfræðingar að líta á heildina. Allir meðlimir innan fjölskyldu hafa áhrif á 

alla hina innan hennar og þannig hafa sambönd og samskipti fjölskyldumeðlima 

áhrif hvert á annað og myndar eina heild. Til að breyting geti átt sér stað í 

fjölskyldu út frá stýrifræði þarf að aðlaga mörk þannig að ný hegðun geti átt sér 

stað eða nýtt ferli samskipta hafist (Wright og Leahey, 2009). 

Tjáskiptakenningin 

Tjáskiptakenningin (e. pragmatics of human communication) gengur út á að 

tjáskipti séu ekki eingöngu töluð orð heldur sé tjáning án orða ekki síður 
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mikilvægur tjáskiptamáti og gefur oft meiri upplýsingar en töluð orð varðandi 

vald, ákvarðanatöku, kærleika, ábyrgð og samheldni innan fjölskyldu. Í samvinnu 

við fjölskyldur ber að taka mið af hvoru tveggja, tjáskipta með og án orða. 

Rannsóknir á  tjáskiptum fólks beinast að því að skoða viðbrögð fólks hvert við 

öðru og hvernig hjálpa megi fólki að tjá sig með og án orða í því að viðhalda eða 

byggja upp góða sjálfsmynd innan fjölskyldna.   Í þessari hugmyndafræði er 

byggt á kenningum sálfræðinganna Watzlawick, Beavin og Jackson frá 1967 

(Wright og Leahey, 2009). 

Breytingarkenningin 

Breytingarkenningin (e. Change theory), gengur út á að stöðugar breytingar eigi 

sér stað innan fjölskyldu án þess að hún verði vör við það. Breytingin er hluti af 

eðlilegum þroska einstaklinga innan fjölskyldunnar þar sem einstaklingar innan 

hennar læra að sníða líf sitt eftir því sem drífur á daga fjölskyldunnar. Standi 

fjölskylda hinsvegar frammi fyrir meiriháttar breytingum, þegar stórir 

lífsviðburðir eins og fæðing barns, alvarleg veikindi, skilnaður eða andlát eiga sér 

stað, getur fjölskyldan þurft hjálp til að viðhalda stöðugleika sínum. Breytingar 

hjá fjölskyldunni geta átt sér stað á hugræna/vitsmunasviði, tilfinningasviði eða 

hegðunarsviði hennar en breytingar á einu sviði hafa áhrif á önnur svið.  Mikil 

breyting er oft skynjuð sem röskun innan fjölskyldu en breyting á einu sviði 

kemur af stað breytingu á öðrum sviðum hennar og skapar þar með jafnvægi. 

Brasilíski taugalíffræðingurinn Maturana (1978) skýrði ferli breytinga og 

jafnvægis innan fjölskyldna á þann veg að breyting sé aðlögun innan 

fjölskyldunnar sem birtist sem mótvægi við röskun og hefur þann tilgang að 

viðhalda jafnvægi hennar.  Með markvissum meðferðarviðtölum geta 

hjúkrunarfræðingar aukið líkurnar á því að breytingar eigi sér stað, með því að 

kynna sér og tengjast lífssýn fjölskyldunnar (e. fit) og aðstoða hana við að öðlast 

nýja sýn á vandamál sín þannig að hún færist í átt að sátt og stöðugleika. 

Meðferðin byggist á því að einstaklingar innan fjölskyldunnar fái að tjá túlkun 

sína á þeim vanda, sem þeir standa frammi fyrir og þeim lífsviðhorfum sem þeir 
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bera gagnvart vandanum. Síðan er unnið að því að fjölskyldan geti sjálf fundið 

orð og lýsingar á lausn innan fjölskyldunnar þannig að jafnvægi náist. 

Hjúkrunarfræðingurinn er í hlutverki leiðbeinanda og getur sett fram spurningar 

sem leiðir fjölskylduaðila inn á nýjar hugsanabrautir og þar með nýjan farveg að 

lausn (Wright og Leahey, 2009).  

 

Líffræði vitsmuna 

Líffræði vitsmuna (e. Biology of cognition) byggir á hugmyndum 

taugalíffræðingana Maturana og Varela (1992) um að hver og ein mannvera 

skynji og upplifi líf sitt og umhverfi á sinn einstaka hátt. Sú lífsýn eða 

heimsmynd er ekki hin eina sanna heldur sú heimsmynd sem viðkomandi hefur 

skapað sér með þeim sem eru þátttakendur í lífi hans. Náungakærleikur er 

einkennandi í kenningum Maturana og Varela, sem segja að mikilvægt sé að 

skapa svigrúm fyrir tilveru annarrar mannveru  í okkar daglega lífi. Skynjun 

hvers einstaklings á raunveruleikanum er réttur þessa einstaklings og þar af 

leiðandi er ekki til ein rétt leið til að meðhöndla veikindi eða sjúkdóma, heldur 

margar leiðir. Í meðferðarsambandi milli hjúkrunarfræðings og fjölskyldu verður 

hjúkrunarfræðingurinn sjálfur að gera sér grein fyrir eigin heimsmynd. Síðan 

verður hann að átta sig á heimsmynd fjölskyldumeðlima og þannig kanna leiðir 

og getu fjölskyldunnar til að takast á við breytt ástand að farsælli lausn innan 

fjölskyldunnar (Wright og Leahey, 2009). 

 

Meginþungi þeirrar meðferðar sem þessi rannsókn byggir á rennur úr stoðum 

þriggja af ofangreindum fimm kenningum. Í stuttum meðferðarsamræðum er 

áhersla lögð á að líta á fjölskylduna sem eina heild og að veikindi eins hafi áhrif á 

alla hina innan hennar. Kerfakenningin hefur því mikið vægi í meðferðinni. 

Hjúkrunarfræðingurinn skoðar og metur eftir tjáskiptakenningunni þau tjáskipti 

sem eiga sér stað innan fjölskyldunnar, bæði með virkri hlustun og mati á hinum 

ótöluðu tjáskiptum. Þannig er hægt að meta bæði styrkleika fjölskyldunnar, 
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benda á þá og síðan leiða fjölskylduna með þá að leiðarljósi í átt að farsælum 

farveg. Þriðja kenningin sem meðferðin byggir á er breytingarkenningin. 

Hjúkrunarfræðingurinn verður að kynna sér og skilja lífssýn fjölskyldunnar   í 

þeim tilgangi að geta sett fram spurningar sem leiða einstaklinga innan hennar 

inn á breyttan veg. Það getur verið breyting á vitsmunasviði, tilfinningasviði eða 

hegðunarsviði fjölskyldumeðlima, en breyting á einu sviði getur haft áhrif á 

önnur svið.  
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Calgary fjölskyldumatslíkanið 

Calgary fjölskyldumatslíkanið hefur náð útbreiðslu í mörgum löndum síðan það 

kom fyrst fram 1984. Líkanið byggir á ramma eftirfarandi þriggja meginþátta: 

uppbyggingu eða samsetningu fjölskyldunnar, þroskastigi hennar og loks 

starfsemi/virkni. Calgary fjölskyldumatslíkanið hjálpar hjúkrunarfræðingum við 

að afla upplýsinga á skipulagðan og faglegan hátt þannig að þeim sé fært að meta 

þá styrkleika sem fjölskyldan hefur til að bera og að skilgreina þau vandamál sem 

vinna þarf í með fjölskyldunni. Matið gerir einnig hjúkrunarfræðingum kleyft að 

greina hvaða áherslur hjúkrunarfræðingurinn ásamt fjölskyldunni eigi að leggja á 

þá meðferð sem veitt verður (Wright og Leahey, 2009). Hver þáttur innan 

matsins byggir á ákveðnum undirþáttum eins og Wright og Leahey (2009) skýra 

frá á mynd 1. 

 

Mynd 1 Calgary fjölskyldumatslíkanið 
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Saga og tengsl, innan sem utan fjölskyldunnar, er sett fram á myndrænan hátt 

í fjölskyldu- og tengslatré, en það eru hjálpartæki sem notuð eru til að meta 

samsetningu fjölskyldunnar og tengsl innan hennar og nánasta umhverfis. 

Fjölskyldu- og tengslatréð eru hjálpartæki sem geymd eru í sjúkraskrá sjúklings 

og gefa haldgóðar upplýsingar um fjölskyldu einstaklingsins á skjótan og 

myndrænan hátt (Wright og Leahey, 2009). Samkvæmt Wright og Leahey (2009) 

hefur komið í ljós að fjölskyldur veikra einstaklinga fá tilfinningu fyrir því að 

hjúkrunarfræðingar hafi raunverulegan áhuga á þeim og hafi vilja til að hjálpa 

þeim, þegar sest er niður með fjölskylduaðilum og fjölskyldutréð og 

tengslakortið eru sett upp. Viðfangsefni fjölskyldunnar og mat hjúkrunarfræðings 

ráða því hvaða upplýsingar koma fram hverju sinni í fjölskyldu- og tengslatrjám. 

Hver fjölskylda hefur sín sérkenni þannig að þær spurningar sem 

hjúkrunarfræðingur spyr hverju sinni geta verið mismunandi eftir hverri 

fjölskyldu fyrir sig.  

Mikilvægt er að greina á hvaða þroskastigi fjölskylda er, vegna þess hve 

mikill munur getur verið á því hvaða burði hún hefur til að takast á við 

viðfangsefni miðað við þroskastig. Þar er samkvæmt Wright og Leahey (2009) 

mikill munur á ungri fjölskyldu með lítil börn og svo hjónum sem búið hafa 

saman í áratugi. Virkni fjölskyldunnar kynnumst við með því að leita upplýsinga 

um fyrri þroskaverkefni hennar s.s. veikindi og önnur áföll. Önnur 

þroskaverkefni geta verið miklar breytingar s.s. barneignir. 

Hjúkrunarfræðingurinn leitar upplýsinga um það hvernig fjölskyldunni hefur 

áður tekist að leysa vanda eða ofangreind þroskaverkefni. Jafnframt leita 

hjúkrunarfræðingar eftir upplýsingum um það hvernig fjölskylduaðilar tjá 

tilfinningar sínar hver við annan, bæði með og án orða. Það gefur upplýsingar um 

tengsl, hlutverk og kærleika innan fjölskyldunnar. Mikilvægt er að fram komi 

hvaða sýn fjölskylda hafi á aðstæðum sínum svo vinna megi að  hentugri lausn út 

frá því.  
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Í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um er í flestum tilfellum um að ræða 

fjölskyldur á þroskastigi þrjú en það eru fjölskyldur með ung börn á framfæri. 

Foreldrar barnanna takast á við þroskaverkefni sem felast  í því að sinna börnum 

sem eru algjörlega háð þeim. Samhliða því er fjárhagur oftar en ekki þröngur, þar 

sem fjölskyldan hefur staðið í fjárfestingu í íbúðarhúsnæði. Einnig eru foreldrar 

gjarnan uppteknir af eigin starfsframa um leið og þeir þurfa að sinna börnum 

sínum. Það gefur auga leið að þegar lítið barn sem tilheyrir fjölskyldu á stigi þrjú 

veikist af RS veiru og þarf meðferð á bráðamóttöku, þá vekur það upp 

margvíslegar áhyggjur hjá foreldrunum. Þeir hafa áhyggjur af veikindunum og 

þeim áhrifum sem veiran hefur á heilsufar barnsins síns. Það er ógnvekjandi að 

heyra surghljóð í öndunarfærum lítils barns og vekur í mörgum tilfellum upp 

tilfinningar um að bjarga lífi. Það er staðreynd að líf grundvallast á því að 

einstaklingur viðhaldi öndun og blóðrás. Verði truflun á þessum þáttum getur 

einstaklingurinn verið í lífshættu því stoppi annaðhvort öndun eða blóðrás þá 

deyr einstaklingurinn (Biarent, Bingham, Richmond, Maconochie, Wyllie, 

Simpson o.fl., 2005).  

Önnur áhyggjuefni en að ofan greinir geta íþyngt foreldrum á þriðja stigi 

þroska. Má þar t.d. nefna þá fjarveru frá vinnu sem fylgir því að barn veikist og 

þær áhyggjur  sem skapast við að reyna að standast þær kröfur sem vinnan felur í 

sér (Wright og Leahey, 2009). 

Calgary fjölskyldumeðferðarlíkanið 

Calgary fjölskyldumeðferðarlíkanið hefur talsverða sérstöðu innan hjúkrunar því 

það er hið fyrsta sinnar tegundar sem þróað hefur verið innan hjúkrunarfagsins. 

Megin áhersla líkansins tekur mið af styrkleikum og seiglu fjölskyldunnar í 

viðfangsefnum daglegs lífs. Hjúkrunarrannsóknir hafa sýnt fram á að fjölskyldan 

hefur veruleg áhrif á heilsu og vellíðan meðlima innan hennar og getur þannig 

einnig haft áhrif á framvindu veikinda sem einstaklingur innan fjölskyldu verður 

fyrir. Áhersla heilbrigðisstarfsmanna hefur undanfarin ár færst frá því að einblína 
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á vanvirkni og vandamál innan fjölskyldna, og til þess að leggja áherslu á, leita 

að og vinna með þá styrkleika og seiglu sem fjölskyldan býr yfir. Allar 

fjölskyldur hafa til að bera  styrkleika. Hlutverk hjúkrunarfræðingsins er að finna 

þá, draga þá fram og virkja. Oftar en ekki  er fjölskyldan ómeðvituð um þá 

styrkleika sem hún býr yfir, en með því að benda henni á þá, getur það leitt til 

þess að meðlimir hennar sjái stöðu sína í öðru ljósi og að auknar líkur séu á að 

fjölskyldan hreyfi sig inn á jákvæðan farveg sem hentar henni og linar þær 

þjáningar sem til staðar geta verið. Það að leggja áherslu á seiglu og styrkleika 

fjölskyldunnar í fjölskylduhjúkrunarstarfinu hefur veruleg áhrif á þá 

hjúkrunarmeðferð sem veitt er og þá leið sem fjölskyldan kýs að fara (Benzein, 

Hagberg o.fl., 2008; Feeley og Gottlieb, 2000; Wright og Leahey, 2009).  

Þau lífsgildi sem einstaklingur hefur tileinkað sér á lífsins leið vega þungt í 

því hvernig hann tekst á við veikindi. Lífsgildi eru hornsteinn heilunar. Lífsgildi 

geta verið hamlandi og þar með aukið þjáningar af veikindum, en þau geta einnig 

verið styrkjandi og þannig linað þjáningar sem verða vegna veikinda (Wright og 

Bell, 2009). Að lina þjáningar er hjarta og hornsteinn umönnunar í öllum 

samskiptum milli einstaklinga, fjölskyldna  og heilbrigðisstarfsmanna. Ein besta 

leiðin til að lina þjáningar er að draga í auknum mæli fram styrkjandi lífsgildi 

fjölskyldunnar og aðstoða hana við að koma með lausnir sem henta henni 

(Wright og Bell, 2009).  

Sú meðferð sem veitt er hefur ákveðin tilgang og tímaramma. Hún byggir á 

sérþekkingu hjúkrunarfræðingsins og fjölskyldumeðlima þar sem tekið er tillit til 

þarfa fjölskyldunnar og meðferðin þróuð með henni (Wright og Bell, 2009). Í 

Calgary-fjölskyldumeðferðarlíkaninu eru vandamál og samskipti fjölskyldunnar 

skoðuð. Rætt er um reynslu hennar og styrkleikar hennar dregnir fram. Út frá 

þessum upplýsingum er  hægt að ræða hvaða lífssýn fjölskyldan hefur, hugleiða 

lausnir og setja fram markmið. Meðferðin byggir á sambandi fjölskyldu og 

hjúkrunarfræðings. Í sambandinu ríkir gagnkvæmni og jafnræði auk virðingar og 

viðurkenningar á framlagi hvors annars. Hjúkrunarfræðingurinn er meðvitaður 
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um að fjölskyldan búi yfir sérþekkingu á sínum málum og jafnframt hefur 

hjúkrunarfræðingurinn faglega sérþekkingu og skapar aðstæður sem leiðir 

fjölskylduna að lausn. Sú leið sem hentar lífssýn fjölskyldunnar er viðeigandi leið 

til að bæta heilsu hennar (Maturana og Varela, 1992; Wright og Leahey, 2009; 

Wright og Bell, 2009).  

Í hjúkrunarmeðferðinni er lögð áhersla á að efla, bæta og viðhalda virkni 

fjölskyldunnar á þremur sviðum, þ.e. hugræna sviðinu, tilfinningasviðinu og á 

virknisviðinu (Wright og Leahey, 2009). Þegar veikindi verða innan fjölskyldu er 

fjölskyldan brothætt. Hlutverk hjúkrunarfræðings er að styðja við og styrkja 

hana. Báðir aðilar leggja þar til styrk og úrræði.  Hjúkrunarmeðferðir geta haft 

áhrif á einu eða fleiri sviðum. Þannig getur stuðningur eins og fræðsla haft áhrif á 

hugræna-, tilfinninga- og virkni/hegðunarsviði fjölskyldunnar eins og fram 

kemur í texta við mynd Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttir (fyrirlestur í klíniskri færni 

í fjölskylduhjúkrun í mars 2009 við H.Í.) (mynd 2).  
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Mynd 2 Calgary fjölskyldumeðferðarlíkanið 

 

Á hugræna sviðinu er markmiðið að ná að breyta viðhorfi eða skynjun 

fjölskyldunnar á því hvernig hún lítur á sinn heilbrigðisvanda þannig að meðlimir 

hennar geti fundið nýjar lausnir á vanda sínum. Hjúkrunarmeðferðin felst í að 

benda fjölskyldunni á þá styrkleika sem hún býr yfir og efla jákvæðar 

úrlausnarleiðir hennar í bráðum veikindum eða aðlögunarleiðir í langvarandi 

veikindum. Einnig felst  meðferðin í að gefa upplýsingar um þann 

heilsufarsvanda sem fjölskyldan stendur frammi fyrir, að vera virkur hlustandi 

varðandi reynslu fjölskyldunnar og að koma með hugmyndir í þeim tilgangi að 

opna fyrir nýja sýn og nýjar leiðir til að takast á við vandann (Wright og Leahey, 
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2009). Erfið lífsreynsla eins og skyndileg veikindi vekja oft upp neikvæðar 

tilfinningar einstaklinga og draga þannig úr fjölskylduvirkni. Einstaklingar innan 

fjölskyldunnar draga sig í hlé. Með því að  hjálpa fjölskyldunni að sjá tengsl milli 

tilfinninga þeirra og veikindanna er hægt að draga úr eða lina þær þjáningar sem 

annars verða (Wright og Leahey, 2009).  Í þessari rannsókn beinist meðferð að 

því að benda fjölskyldum á styrkleika þeirra og fræða þær um RS veiruna,  hvers 

megi vænta og  þau bjargráð sem grípa megi til hjálparlaust eða með hjálp 

heilbrigðiskerfisins. 

Á tilfinningasviðinu er lögð áhersla á að staðfesta og viðurkenna þær 

tilfinningar eða þjáningar sem fjölskyldan gengur í gegn um og vinna út frá að öll 

tilfinningaviðbrögð séu eðlileg. Með þessu er hægt að einbeita sér að því að 

hvetja til veikindafrásagnar og hvetja fjölskyldumeðlimi til að hlusta hver á 

annan. Þannig eflist skilningur á sjúkdómsástandinu og fjölskyldumeðlimir verða 

virkari í að hjálpa hver öðrum ásamt því að verða virkari í hinu daglega lífi. Að 

fá tækifæri til að tjá sig dregur úr sterkum tilfinningaviðbrögðum og eykur 

möguleikann á að fjölskyldunni líði vel. Mikilvægt er hér einnig að draga fram 

styrkleika fjölskyldunnar og auka þar með öryggi hennar varðandi það að leiðin 

sem hún hefur valið sé jákvæð (Wright og Leahey, 2009). Í þessari rannsókn 

verður áhersla lögð á að fjölskyldur fái að tjá tilfinningaleg viðbrögð sín við 

öndunarerfiðleikum barns síns. Þá verður hvatt til að hjón hlusti á upplifun hvors 

annars og virði hana. Unnið er út frá því að tilfinningar þeirra séu eðlilegar og 

þeim bent á það stuðningsnet sem þau hafa, til að draga úr áhyggjum sem stafað 

geta af öðrum börnum og heimilishaldi almennt. 

Á virknisviði fjölskyldunnar felst hjúkrunarmeðferðin í að hvetja til 

umönnunar og að ræða þau hlutverk sem hver og einn getur haft, með það fyrir 

augum að veita ástvini sínum aðstoð.  Að virkja fjölskyldu og veita henni 

stuðning við það, dregur úr tilfinningum á borð við hjálparleysi og kvíða auk þess 

að auka tilfinningu hennar fyrir því að hafa stjórn á aðstæðum. Það er einnig 

mikilvægt að fjölskylda haldi í þær venjur sem hún hefur þannig að ánægjan af 
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félagslegri virkni viðhaldist án neikvæðra tilfinninga eins og samviskubiti yfir að 

vera ekki hjá veikum ástvini. Vegna þessa er mikilvægt að hjúkrunarfræðingur 

hvetji fjölskyldu til að taka sér hlé frá umönnun ástvinar síns (Wright og Leahey, 

2009).  Fjölskyldumeðferð getur verið einföld, eða eins flókin og átakamikil og 

hjúkrunarfræðingurinn metur vera nauðsynlegt til að efla heilbrigði eða lina 

þjáningar hins veika einstaklings og fjölskyldu hans. Hvernig sem sú mynd er, þá 

á hún að vera í samræmi við þau markmið sem fjölskyldan og 

hjúkrunarfræðingurinn settu sér í sameiningu. Í þessari rannsókn verður 

foreldrum bent á að styðja hvort annað meðan á veikindatímabili stendur. Það er 

mikilvægt að bæði nái að hvíla sig og styðja hvort annað í að leita aðstoðar ef 

áhyggjuefni vakna eða spurningar, sem þau vilja fá svör við. Meginmarkmið í 

allri meðferð við fjölskyldur er að aðstoða meðlimi hennar við að finna nýjar 

lausnir sem geti linað tilfinningalegar, líkamlegar eða andlegar þjáningar þeirra 

(Wright og Leahey, 2009).  

 

Stuttar meðferðarsamræður 

Fyrir um áratug kynntu Lorraine Wright og Maureen Leahey meðferðartæki sem  

í klíniskri notkun hér á landi ber heitið stuttar meðferðarsamræður. Þessar 

meðferðarsamræður eru byggðar upp eftir hugmyndafræði Calgary 

fjölskyldumats- og Calgary fjölskyldumeðferðarlíkaninu. Tilgangurinn með þeim 

er m.a. að hjúkrunarfræðingar myndi tengsl við fjölskyldur skjólstæðinga sinna 

og fái haldgóðar upplýsingar um hana. Samræðurnar hafa einnig þann tilgang að 

veita fjölskyldumeðlimum tækifæri til að tjá áhyggjur sínar og tilfinningar ásamt 

því að hjúkrunarfræðingur bendi á þá styrkleika sem fjölskyldan hefur, hrósi fyrir 

eigin bjargráð og beini fjölskyldumeðlimum inn á nýjar hugsanir og nýjan farveg 

(Wright og Leahey, 2009; Martinez o.fl., 2008; Holtslander, 2005).  
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Lykilþættir stuttra meðferðarsamræðna eru í fyrsta lagi að um er að ræða 

meðferðarsamræður sem hafa ákveðin tilgang og ákveðin tímamörk. Í öðru lagi 

að hjúkrunarfræðingur hugi að framkomu sinni við skjólstæðinga og að hún 

einkennist af kurteisi og trausti. Í þriðja lagi að hjúkrunarfræðingur teikni upp 

fjölskyldu- og tengslatré. Fjórði lykilþátturinn er að hjúkrunarfræðingur setji 

fram hringlaga meðferðarspurningar en þær opna á nýjar spurningar og mynda 

með því farveg fyrir nýjar hugsanir. Fimmti og síðasti lykilþáttur stuttra 

meðferðarsamræðna er að hjúkrunarfræðingurinn viðurkenni styrkleika 

fjölskyldumeðlima en það hefur mikið meðferðargildi (Wright og Leahey, 2009; 

Benzein, Hagberg o.fl., 2008).   

 

Þegar kemur að því að meta hversu vel tekst til við að fá upplýsingar og stuðla að 

farsælum breytingum innan fjölskyldna, reynir á færni og þekkingu 

hjúkrunarfræðingsins og hæfileika fjölskyldumeðlima til að tjá sig. Það er 

mikilvægt að meðferð sé sniðin að viðfangsefni hverrar fjölskyldu fyrir sig og að 

hún beinist að ákveðnu markmiði. Hlutverk hjúkrunarfræðings er að hjálpa 

fjölskyldunni að tjá áhyggjur sínar og benda henni á það stuðningskerfi sem hún 

hefur. Á bráðamóttökum fyrir börn er algengt að fjölskyldur komi endurtekið 

vegna sömu veikinda hjá barni sínu. Með því að veita þeim fjölskyldumeðferð 

eins og stuttar meðferðarsamræður mætti með fræðslu, hlýju og umönnun, efla 

sjálfstraust fjölskyldunnar og aðstoða hana inn á farveg sem stuðlar að aukinni 

sjálfsbjörg (Holtslander, 2005). Yoffe, Moore, Gibson, Dadfar, McKay, 

McClellan o.fl. (2011) settu saman fræðslubækling til handa foreldrum barna sem 

komu á bráðamóttöku án þess að barn teldist bráðveikt. Í bæklingnum var fræðsla 

í einföldu máli um það sem í bráðum veikindum felst, hvaða úrræða grípa megi 

til varðandi almenn veikindi og hvenær skoðun þoli bið eftir heilsugæslu. 

Höfundar rannsóknarinnar mældu, fyrir og eftir að bæklingnum var dreift, komur 

sem ekki töldust bráðakomur. Niðurstöðurnar sýndu að með fræðslu mætti draga 

markvisst úr komum á bráðamóttökur fyrir börn með vandamál sem ekki töldust 
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vera bráðaveikindi. Þannig má álykta að fræðsla um bjargráð til handa foreldrum 

barna varðandi almenn veikindi getur sparað foreldrum ónauðsynlegar komur á 

bráðamóttökur. Höfundar benda einnig á að slík fræðsla sé þjóðhagslega 

hagkvæm sökum þess hversu það er kostnaðarsamt að sækja sérfræðiþjónustu til 

spítala með vandamál sem leysa mætti t.d. á heilsugæslu. 

Frumbreyta þessarar rannsóknar er stuttar meðferðarsamræður við foreldra 

barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veirunnar. Í umfjölluninni hér á eftir, 

um aðlögun stuttra meðferðarsamræðna fyrir þátttakendur þessarar rannsóknar, 

verður nánar fjallað um hvernig samræðurnar voru sniðnar að þessum hópi 

foreldra. 

Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um þá hugmyndafræði sem rannsókn þessi 

byggir á. Hugmyndafræðin byggir á breiðum þekkingagrunni og gerir 

hjúkrunarfræðingum kleyft að temja sér vinnubrögð sem einkennast af víðsýni, 

þegar kemur að fjölskyldum. Ætli hjúkrunarfræðingur að vera hjálparstoð 

fjölskyldu verður hann að tengjast henni og kynna sér lífsviðhorf hennar sem geta 

verið eins mörg og fjölskyldurnar eru margar.  

Það er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu vakandi fyrir þörfum þeirra 

fjölskyldna sem þeir sinna og veiti þeim þann stuðning sem þörf er á í veikindum 

barns. Hjúkrunarfræðingar vinna í nánu sambandi við fjölskyldur á hugræna 

sviði, tilfinningasviði, og virknisviði þeirra og greina viðhorf og áhyggjur þeirra í 

sambandi við veikindi ástvinar. Þannig geta hjúkrunarfræðingar orðið að liði við 

að leiða fjölskyldu inn á jákvæðan farveg, með því að draga fram þá styrkleika 

sem fjölskyldan býr yfir og veita henni lof fyrir það sem vel er gert (Feeley og 

Gottlieb, 2000; Wright og Leahey, 2009).  Stuttar meðferðarsamræður er 

meðferð sem líkleg er til hagsbóta fyrir skjólstæðinga hjúkrunarfræðinga. 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarsnið rannsóknarinnar en um er að 

ræða aðlagað tilraunasnið (e. quasi experimental design). Þátttakendum, 

mælitækjum og framkvæmd rannsóknar verður lýst ásamt því hvernig mælitækin 

voru lögð fyrir þátttakendur. Þeim tölfræðilegu aðferðum sem notaðar voru við 

rannsóknina verður lýst ásamt þeim siðferðilegu þáttum er tengjast 

gagnasöfnuninni og meðferð upplýsinga frá fjölskyldum. 

 

Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er notað aðlagað tilraunasnið. Aðlagað tilraunasnið er valið 

vegna eðli þeirrar rannsóknar sem rannsókn þessi felur í sér. Hér er um að ræða 

viðfangsefni við raunverulegar aðstæður í lífi fólks, en aðlagað tilraunasnið 

hentar vel við slíkar aðstæður við að skýra tengsl milli frumbreyta og fylgibreyta, 

sem er tilgangur sniðsins (Polit og Beck, 2008). Tilraunir eru greindar frá öðrum 

rannsóknum, sem ekki skilgreinast sem tilraunir (e. non-experimental). Helsti 

munurinn á tilraunum og öðrum rannsóknum er sá að í tilraunum er 

rannsakandinn virkur aðili, sem framkvæmir ákveðna meðferð, þ.e. hann t.d. 

skilgreinir frumbreytu og rannsakar áhrif hennar á fylgibreytu. Sannar tilraunir 

(e. true experimental design) einkennast af meðhöndlun, stjórnun og 

slembiskiptingu en í aðlöguðu tilraunasniði vantar oft annaðhvort 

slembiskiptingu eða samanburðarhóp (Brink og Wood, 1998; Polit og Beck, 

2008). Í rannsóknum sem ekki eru tilraunir er rannsakandinn óvirkur áhorfandi, 

þ.e. hann rannsakar ekki áhrif ákveðinnar meðferðar sem hann framkvæmir á 

fylgibreytu (Polit og Beck, 2008).   

Aðlagað tilraunasnið var þróað í þeim tilgangi að gera framkvæmanlegar 

tilraunir á vettvangi þar sem ekki er hægt að framkvæma sannar tilraunir s.s. í 
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hjúkrunarrannsóknum inni á sjúkrastofnunum. Sniðið beitir að hluta til stjórnun á 

ógnunum við innra réttmæti,  sem notaðar eru í sönnum tilraunum og fela í sér 

slembiskiptingu í hópa, stjórnun og íhlutun (Maas, Buckwalter, Reed og Specht, 

1998).  

Í hjúkrunarrannsóknum hefur rannsakandinn oft ekki leyfi til að taka fulla 

stjórn á meðferðarbreytunni (Maas o.fl., 1998). Erfitt er að veita einum hópi  

einstaklinga ákveðna meðferð og öðrum hóp, sem yrði samanburðarhópur, enga 

meðferð. Í hjúkrun myndi samanburðarhópurinn alltaf fá hefðbundna meðferð á 

meðan tilraunahópurinn fengi þá meðferð sem rannsakandinn vill rannsaka og 

skilgreinist sem frumbreyta (Polit og Beck, 2008). Rannsakandinn getur oft 

heldur ekki framkvæmt slembiskiptingu í hópa vegna siðferðilegra íhugunarefna, 

stofnanareglna eða annarra þátta sem við koma aðstæðum (Maas o.fl., 1998). 

Aðlagað tilraunasnið er því hentugt fyrir hjúkrunarrannsóknir.  

Aðlagað tilraunasnið býr yfir ákveðnum stjórnunaraðferðum, þar sem ekki er 

hægt að framfylgja strangleika sannra tilrauna  (Polit og Beck, 2008).  Stjórnunin 

fæst með meðhöndlun, vali í hópa og með því að skipuleggja tilraunina vandlega 

þannig að aðstæður fyrir þátttakendur tilraunarinnar séu eins. Þannig myndast 

aukinn stöðugleiki fyrir rannsóknina. Auk þessarar stjórnunar er hafður 

samanburðarhópur (Davis, 2003; Polit og Beck, 2008).   

 Í þessari rannsókn er notað hið svokallaða ófullkomna samanburðarhópasnið 

með fyrir- og eftirprófun (e. nonequivalent control group pretest-posttest design), 

með tilraunahópi og samanburðarhópi.  Hér er um að ræða tvo hópa foreldra, sem 

skoðaðir eru fyrir og eftir að tilraunahópurinn fær ákveðna meðferð (Polit og 

Beck, 2008). Mynd 3 lýsir á táknrænan hátt uppbyggingu rannsóknarinnar en í 

Polit og Beck (2008) er ákveðnum táknum lýst til að skýra fyrir- og eftirprófun í 

aðlöguðum tilraunum.  Þar kemur fram að O1 stendur fyrir athugun þ.e. mælingu 

fyrir meðferð; X stendur fyrir íhlutun/meðferð og O2 stendur fyrir mælingu eftir 

meðferð. Efri línan lýsir hér tilraunahópnum sem fékk stuttar meðferðarsamræður 

(frumbreyta) og neðri línan lýsir samanburðarhópnum sem fékk hefðbundna 
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hjúkrunarmeðferð. Ákveðið var að bjóða samanburðarhópnum, væri þess óskað, 

upp á stuttar meðferðarsamræður eftir að hann hafði svarað spurningalistunum á 

tíma 2.                                  

          O1                                   X                                      O2 

          O1                                                                            O2     

Mynd 3 Aðlagað tilraunasnið, tilraunahópi veitt ákveðin meðferð 

 

Í þessari rannsókn var, eins og komið hefur fram, hópunum skipt í tilraunahóp og 

samanburðarhóp. Mynd 4 lýsir ferli beggja hópa eftir komu á Bráðamóttöku 

barna á LSH. Þátttakendur skiptust þannig að foreldrar (einstæðir eða bæði móðir 

og faðir) hjá öðruhverju barni sem greindist með RS veiru berkjungabólgu, fóru í 

tilraunahóp og hjá öðruhverju barni í samanburðarhóp. Þessi slembiskipting á 

hópunum tveimur náði eingöngu til þeirrar vaktar sem rannsakandi þessarar 

rannsóknar var á og því er ekki hægt að segja að um hreina slembiskiptingu hafi 

verið að ræða (Davis, 2003; Polit og Beck, 2008).  
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                                     Tilraunahópur                          Samanburðarhópur 

 

Mynd 4 Ferli eftir komu á Bráðamóttöku 

 

 

Helsti kostur aðlagaðs tilraunasniðs er hagnýting þess til að kanna tengsl milli 

breyta á vettvangi. Maas o.fl. (1998) segja að það sé ekki bara hagnýtt og 

framkvæmanlegt heldur er það hreint viðeigandi í hinum raunverulega heimi 

hjúkrunarfræðinga. Aðlagað tilraunasnið býður upp á grundvallarvalkosti 

varðandi áætlun um að ná að framkvæma hjúkrunarrannsóknir og koma í veg 

fyrir að tengsl milli breyta finnist ekki vegna strangleika sannra tilrauna á 

vettvangi. Einnig má nefna hagnýtingu sniðsins þar sem þýði er lítið eins og oft 

er á sjúkrastofnunum, en ein hugmynd fyrir lágmarks úrtaksstærð fyrir aðlagað 

snið milli hópa er 40-50 þátttakendur (Lander, 1998). Þetta er þó ekki alltaf hægt 

að uppfylla.  

Aðlagað tilraunasnið býður upp á mikinn sveigjanleika varðandi 

rannsóknarvettvang og er afar líklegt til að falla inn í þær aðstæður sem 

hjúkrunarfræðingar búa við. Vegna hinna mörgu aðferða sem sniðið býður upp á 

Koma á BMB 

Hefðbundinn hjúkrunarmeðferð 

og greining  

 

 

1. mæling,  

spurningalistum svarað 

1. mæling, 

 spurningalistum svarað 

2. mæling, 

spurningalistum svarað 

2. mæling, 

 spurningalistum svarað 

Koma á BMB 

Hefðbundinn hjúkrunarmeðferð 

og greining  

Stuttar  

meðferðarsamræður 
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er það afar vel til þess fallið að prófa og þróa hjúkrunarkenningar um tengsl milli 

breyta (Maas o.fl., 1998). 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Ógn við innra réttmæti rannsóknar sem þessarar felst í því hvort utanaðkomandi 

áhrif, þriðja breytan, geti skekkt niðurstöðu rannsóknarinnar. Þeir þættir sem 

ógnað geta innra réttmæti eru saga, þroski, mæling, mælitæki, val á þátttakendum 

og affall. Varðandi söguna þá getur skekkja niðurstaðna t.d.  legið í því hvort 

barn hafi áður verið með öndunarfærasýkingu. Varðandi þroska er best, að því 

sem næst sami tími líði meðal þátttakenda frá því að þeir svara á tíma 1 þar til 

svarað er á tíma 2. Þetta er m.a. því að ef hjá einstaka þátttakendum líður of 

langur tími frá því svarað er á tíma 1 þar til svarað er á tíma 2 geta aðrir þættir en 

frumbreytan haft áhrif á fylgibreytu. Með innra réttmæti tengt prófun er t.d. átt 

við hvort allir þátttakendur hafi fengið sömu leiðsögn varðandi notkun mælitækis 

eða hvort spurningalistinn (mælitæki) sé auðskilin. Varðandi val á þátttakendum, 

þá skiptir máli hvort það sé slembiskipting eða ekki. Með affalli er átt við 

þátttakendur sem hætta t.d. vegna þess að rannsóknin stendur í langan tíma.  

Rannsakandi þarf alltaf að hafa í huga hvort hægt sé að staðhæfa um 

orsakasamband milli frumbreytu, sem í þessari rannsókn felst í stuttum 

meðferðarsamræðum, og fylgibreytu sem hér er skynjaður stuðningur og 

fjölskylduvirkni (Polit og Beck, 2008).  

 

Ytra réttmæti byggir á því að hægt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknar frá 

einu úrtaki til annars, frá einum tíma til annars og frá einum stað til annars 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Polit og Beck, 2008). Þættir sem geta ógnað ytra 

réttmæti rannsóknar eru helst tengsl milli mælinga/framkvæmd rannsóknar og 

þeirrar meðferðar sem veitt er. Einnig tengsl milli vals á þátttakendum og 

meðferðar. Loks má nefna viðbrögð þátttakenda við mælingum og áhrif 

rannsóknarferlis á þátttakendur (Polit og Beck, 2008). Í þessari 

meðferðarrannsókn fólst ytra réttmæti meðal annars í því að framfylgt var  
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slembiskiptingu í tilraunahóp og samanburðarhóp þegar rannsakandi, sem 

framkvæmdi gagnasöfnunina, var við vinnu. Þannig voru foreldrar barns sem 

kom inn og greindist með berkjungabólgu af völdum RS veirunnar settir til 

skiptis í tilraunahóp og í samanburðarhóp. Í einstaka tilvikum hringdi tengiaðili 

rannsóknarinnar í rannsakanda ef barn sem passaði við inntökuskilyrði 

rannsóknarinnar var á deildinni og mætti þá rannsakandi á deildina sérstaklega. 

Ekki var unnt að hafa fulla stjórn á því hvernig þátttakendurnir svöruðu 

spurningalistunum eftir að heim var komið, en reynt var að hafa aðstæður á 

deildinni eins fyrir alla þátttakendur þannig að stöðugleika og réttmæti 

rannsóknarinnar yrði sem minnst ógnað. Notað var sama viðtalsherbergi fyrir alla 

og spurningalistum að sama skapi svarað í sama herbergi. Öll tímaröð var eins 

fyrir alla. 

 

Áreiðanleiki mælitækja vísar til þess að endurteknar mælingar á sama hlutnum 

leiði til svipaðrar niðurstöðu. Mikið er lagt upp úr því í rannsóknum að mælitæki 

sem notuð eru séu áreiðanleg meðal annars vegna þess að óáreiðanlegt mælitæki 

getur aldrei leitt af sér réttmæt rannsóknarsvör. Mælitækið þarf því að mæla það 

sem því er ætlað að mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Polit og Beck, 2008).  

Mælitæki 

Hér verður gert grein fyrir þeim mælitækjum sem lögð voru fyrir þátttakendur 

þessarar rannsóknar. Farið verður yfir áreiðanleika spurningalistana og mat á 

réttmæti.  

Notaðir voru spurningalistar um virkni fjölskyldunnar (e. ICE- Family 

Functioning) og um skynjaða fræðslu og stuðning (e. ICE- Family Perceived 

Support). Einnig var notast við spurningalista um bakgrunn barnsins og annan 

um bakgrunn fjölskyldunnar. Spurningalistarnir um virkni og stuðning 

fjölskyldunnar höfðu verið forprófaðir á ýmsum deildum LSH, þar með talið á 

Barnaspítala Hringsins svo og á nemum við Háskóla Íslands. Inntökuskilyrði 
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fyrir að taka þátt í forprófuninni voru þau að þátttakendur hefðu reynslu af 

veikindum náins fjölskyldumeðlims og vilja til að deila þeirri reynslu með því að 

svara spurningalistunum (Svavarsdóttir og Sveinbjarnardóttir, 2009a, 2009b).  Í 

megindlegum rannsóknum er mikið lagt upp úr að mælitæki séu áreiðanleg 

þ.e.a.s. að endurteknar mælingar á sama hlutnum leiði til svipaðrar niðurstöðu. Sé 

mælitæki mjög óáreiðanlegt, er varla hægt að nota það til að afla svara við 

rannsóknarspurningum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Við mælingar á 

áreiðanleika virkni- og stuðningslistans í þessari rannsókn var notað 

tölfræðiprófið Cronbach‟s alfa. Það próf mælir gildi á bilinu +1 og -1. Mælitæki 

sem mælist með Cronbach‟s alfa 0,7 er metið fullnægjandi áreiðanlegt en 

ákjósanlegt er að það liggi á bilinu 0,8-0,9. Mælist Cronbach‟s alfa hinsvegar yfir 

0,9 má álykta að einhverjar spurningar mælitækisins séu að mæla sama hlutinn 

og má því fækka þeim  (Polit og Beck, 2008).  

Gæði megindlegra rannsókna byggjast að miklu leyti á innra réttmæti, þ.e. að 

hve miklu leyti hægt er að halda því fram að svörin sem fást, svari þeim 

spurningum sem spurt er um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Polit og Back, 2008). 

Þegar niðurstöður eru túlkaðar í rannsóknaraðferð eins og þeirri sem þessi 

rannsókn byggir á, þarf rannsakandi að vera meðvitaður um möguleg áhrif þriðju 

breytunnar. Þannig getur rannsakandinn útilokað aðrar orsakabreytur á 

fylgibreytuna en þá frumbreytu sem notuð er (hér  stuttar meðferðarsamræður) 

(Polit og Beck, 2008).  
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Fjórir spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur. Leyfi fyrir 

spurningalistunum sem notaðir voru fékk Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir. 

 

Spurningalistarnir voru eftirfarandi: 

 

1. Almennt um barnið og unglinginn. 

2. Fjölskylduvirkni (e. ICE-Family Functioning Questionaire)   

3. Fræðsla og stuðningur hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur (e. ICE- Family 

Perceived Support Questionaire). 

4. Einkenni fjölskyldunnar. 

Almennt um barnið og unglinginn 

Spurningalistinn (fylgiskjal 1) gefur upplýsingar um barnið. Hann var þróaður 

eftir spurningalistum sem nýttir hafa verið af Dr. Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur. 

Hún hefur þróað  spurningalista varðandi kyn, fæðingarár, hvort barnið sé með 

langvinnan sjúkdóm, þurfi að taka lyf daglega, hvort það hafi áður þurft að liggja 

inni á sjúkrahúsi eða hvort einhver í nánasta umhverfi þess hafi nýlega greinst 

með alvarleg veikindi. Þannig þróuðu Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Anna 

Ólafía Sigurðardóttir, doktorsnemi við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, úr 

stoðum spurningalista Dr. Erlu Kolbrúnar, spurningalista þann sem notast var við 

í þessari rannsókn (Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir, 

2009).  Einnig var upplýsingum aflað um hvort foreldrar hefðu fengið fræðslu 

um sjúkdómsástand barnsins, hvort þeir teldu sig þurfa á stuðningi fagfólks að 

halda eða hvort þeir tilheyrðu stuðningshópi sem tengdist heilbrigðisástandi 

barnsins þeirra.  

Fjölskylduvirkni 

Spurningalistinn um fjölskylduvirkni (e. ICE-Family Functioning Questionaire)  

(fylgiskjal 2) er gerður fyrir sjúklinga og aðstandendur. Hann er byggður á 

hugmyndafræði kenninganna um Calgary-fjölskyldumatslíkanið og Calgary- 
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fjölskyldumeðferðarlíkanið (Wright og Leahey, 2009). Listinn er þróaður af Dr. 

Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur og Eydísi K. Sveinbjarnardóttur doktorsnema við 

hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Tekið var mið af íslenskum aðstæðum við 

þróunina. Eftir að hafa þróað 45 spurningar með 10 undirflokkum var listinn 

þýddur yfir á ensku og borinn undir Dr. Lorraine Wright, sem er annar höfunda 

Calgary-fjölskyldumatslíkansins og Calgary-meðferðarlíkansins. Dr. Lorraine 

Wright fannst enska útgáfa listans lýsa mikilvægum þáttum hugmyndafræðinnar 

vel en það styður undir réttmæti hans (Svavarsdóttir og Sveinbjarnardóttir, 

2009a). Leyfi fékkst hjá  Siðanefnd LSH til að hefja forprófanir á listanum 2007. 

Áreiðanleikamælingar á spurningalistanum eftir tvær forprófanir og fækkun á 

spurningum úr 45 með 10 undirflokkum í 17 með fjórum undirflokkum sýna 

Cronbach‟s alfa 0,9 en það teljast fullnægjandi niðurstöður á áreiðanleika. Þessi 

mæling skýrði 60% af heildardreifingu listans, en 70% heildardreifing telst góð 

dreifing (Svavarsdóttir og Sveinbjarnardóttir, 2009a; Leahey og Svavarsdottir, 

2009; Polit og Beck, 2008).  Spurningalistanum um fjölskylduvirkni er skipt 

niður í fjóra flokka: tjáning tilfinninga, samvinna og lausn vandamála, samskipti 

og loks hegðun innan fjölskyldunnar. Á listanum eru alls 17 spurningar. Þær eru í 

formi fullyrðinga og svörin á jafnbilakvarða á skalanum 1-5; eiginlega aldrei, 

sjaldan, stundum, oftast og eiginlega alltaf. Eiginlega aldrei gefur 1 stig, sjaldan 2 

stig, stundum 3 stig, oftast 4 stig og eiginlega alltaf 5 stig.  

Fremst í spurningalistanum voru leiðbeiningar um það hvernig þátttakendum 

væri ætlað að svara honum. Fram kom að miðað væri við hvernig skynjun 

þátttakenda á fjölskylduvirkni innan sinnar fjölskyldu hafi verið síðastliðnar 

fjórar vikur. Fremst í listanum kom einnig fram við hvaða skilgreiningu á 

fjölskyldu rannsakandi þessarar rannsóknar styðst við en hún er eftirfarandi: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem tengist sterkum tilfinningaböndum, finnst 

þeir tilheyra hver öðrum og er umhugað um að vera þátttakendur í lífi hvers 

annars (Wright o.fl. 1996; Wright og Bell, 2009).  
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Fræðsla og stuðningur hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur 

Spurningalistinn um stuðning hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur (e. ICE- Family 

Perceived Support Questionaire) (fylgiskjal 3) er fyrir sjúklinga og aðstandendur. 

Listinn var þróaður af Dr. Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur og Eydísi K. 

Sveinbjarnardóttur doktorsnema við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og 

byggir eins og virknilistinn á hugmyndafræði Calgary-fjölskyldumats- og 

meðferðarlíkananna. Spurningalistinn var forprófaður á nokkrum sviðum LSH: 

barnasviði, geðsviði og lyflækningasviði II. Einnig var hann tvisvar prófaður af 

nemendum við Háskóla Íslands. Þátttökuskilyrði voru þau sömu og fyrir 

virknilistann. Hann var fyrst þróaður með 24 spurningum og þremur 

undirflokkum en eftir ofangreindar forprófanir með áreiðanleikamælingum 

Cronbach‟s alfa fækkaði spurningunum og undirflokkunum. Listinn sem notaður 

var í þessari rannsókn var tilbúinn vorið 2009 og inniheldur 14 spurningar með 

tveimur undirflokkum. Fimm þeirra lúta að hugrænum stuðningi þar sem fólk er 

beðið um að svara spurningum varðandi fræðslu og úrræði sem veitt hafa verið af 

hjúkrunarfræðingum. Níu spurningar lúta að tilfinningalegum stuðningi 

hjúkrunarfræðinga við fjölskylduna þar sem lögð er áhersla á tilfinningalega 

tjáningu og hvort hjúkrunarfræðingar hafi bent fjölskyldum á þá styrkleika sem 

þær hafi til að bera. Þessi listi var eins og listinn um fjölskylduvirkni fyrst 

þróaður á íslensku og síðan þýddur yfir á ensku og lagður fyrir Dr. Lorraine 

Wright. Hún var ánægð og fannst hann mæla vel stuðning út frá ofangreindri 

hugmyndafræði sem styður undir réttmæti listans (Svavarsdóttir og 

Sveinbjarnardóttir, 2009b).   Spurningarnar og svörin eru í formi fullyrðinga og 

eru svörin á skalanum 1-5. Þannig gaf fullyrðingin eiginlega aldrei 1 stig, sjaldan 

2 stig, stundum 3 stig, oftast 4 stig og eiginlega alltaf 5 stig. Á forsíðu listans 

voru leiðbeiningar um hvernig þátttakendur ættu að merkja við það svar sem lýsti 

best reynslu þeirra eða sýn á samskiptum við hjúkrunarfræðinga deildarinnar. 

Einnig kom fram á forsíðunni sú skilgreining á fjölskyldu sem stuðst er við í 

þessari rannsókn. Cronbach‟s alfa listans mældist 0,953 sem skýrði 68% af 
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heildardreifingu hans, en það er ákjósanlegt gildi á áreiðanleika spurningalista og 

heildardreifingu spurninganna (Svavarsdóttir og Sveinbjarnardóttir, 2009b; Polit 

og Beck, 2008; Leahey og Svavarsdottir, 2009).   

 

Einkenni fjölskyldunnar 

Bakgrunnsupplýsingar um einkenni fjölskyldunnar (fylgiskjal 4) samanstanda af 

spurningalista sem þróaður var eftir öðrum spurningalistum sem notaðir hafa 

verið í rannsóknum Dr. Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur (Svavarsdóttir og 

McCubbin, 1999). Listinn sem notaður var í þessari rannsókn var þróaður af Dr. 

Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttir og Önnu Ólafíu Sigurðardóttir, doktorsnema við 

hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og var tilbúinn vorið 2009 ( Erla Kolbrún 

Svavarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir, 2009). Um er að ræða lista sem 

byggir á hefðum í aðferðafræði (McCubbin, 1991). Í listanum er spurt um 

bakgrunn þátttakenda s.s. kyn, aldur, menntun, starfshlutfall, uppruna, trúfélag, 

fjölskylduhagi, fjölda fullorðinna á heimili, fjölda barna undir 18 ára á heimili og 

tekjur fjölskyldunnar.  

 

Áreiðanleikamæling á spurningalistum 

Út frá þeim gögnum sem þessi rannsókn byggir á voru gerðar 

áreiðanleikamælingar á spurningalistunum, sem mæla breytur rannsóknarinnar, 

þ.e. skynjaðan stuðning fyrir fjölskyldur og fjölskylduvirkni. Spurningalistinn 

sem mælir skynjaðan stuðning (ICE-FPSQ) sem var aðalbreyta rannsóknarinnar 

mældist með eftirfarandi gildi á Cronbach‟s alfa: heildarstuðningslistinn 0,949. 

Fyrir undirflokkana mældust gildin fyrir hugrænan  stuðning 0,832 og  

tilfinningalegan stuðning 0,938. Þetta segir að áreiðanleikamælingar fyrir 

stuðningslistann eru fullnægjandi þó einstakir þættir á mælingum á 

tilfinningalegum stuðningi séu e.t.v. of líkir (Polit og Beck, 2008).  

Áreiðanleikamælingar fyrir fjölskylduvirknilistann (ICE-FFQ) voru eftirfarandi: 
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heildarvirknilistinn 0,894. Fyrir undirflokka virknilistans var Cronbach‟s alfa; 

tjáning tilfinninga 0,754, samvinna og lausn vandamála 0,776, samskipti 0,728 

og hegðun 0,865. Mælingar á Cronbach‟s alfa yfir 0,7 teljast viðunandi og yfir 

0,8 fullnægjandi. Ofangreindar mælingar á virknilistanum í þessari rannsókn 

teljast því nokkuð góðar þar sem ekkert gildi er undir 0,7.  

 

Rannsóknartilgátur og rannsóknarspurningar 

Hér verða rannsóknartilgátur og rannsóknarspurningar, mælitæki og þau 

tölfræðipróf sem notuð voru, settar fram í töflu. Eins og fram hefur komið voru 

tvö mælitæki notuð við mælingarnar sjálfar ásamt tveimur mælitækjum um 

bakgrunn þátttakenda, sem voru annarsvegar barnið og hinsvegar fjölskylda þess. 

Mælitæki A lýsir bakgrunni barns, mælitæki B mælir fjölskylduvirknina, 

mælitæki C mælir skynjaða fræðslu og stuðning og mælitæki D mælir bakgrunn 

fjölskyldunnar.  
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Tafla 1 Rannsóknartilgátur og rannsóknarspurningar 
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Þýði og úrtak (þátttakendur) 

Í aðlöguðu tilraunasniði er erfitt að framkvæma hreina slembiskiptingu í hópa. 

Einnig er erfitt að ákveða æskilega stærð á úrtaki fyrirfram en engin einföld 

aðferð er til sem segir  hversu stórt úrtakið eigi að vera. Segja má að þeim mun 

stærra sem úrtakið er þeim mun meira yfirfærslugildi.  

Hjúkrunarrannsóknir fara oftast fram við raunverulegar aðstæður fólks og 

þess vegna er oftast um lítil úrtök að ræða. Þrátt fyrir það er reynt að sníða 

rannsóknina þannig að yfirfæra megi niðurstöðurnar á aðra hópa. Við þær 

athuganir kemur til tölfræðilegur styrkur (e. power analyzes)  rannsóknarinnar 

við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar eru fram í hverri rannsókn 

fyrir sig og áhrifastærð þeirrar (e. effect size)  rannsóknar sem um ræðir (Polit og 

Beck, 2008). Tölfræðilegur styrkur rannsókna er athugaður til að meta 

annaðhvort líkur á að framkvæmd verði villa 2 (e.type 2 error) eða til að ákveða 

nauðsynlega stærð á úrtaki (Polit og Beck, 2008).  Áhrifastærð er samkvæmt 

Field (2005) stöðluð mæling á umfangi áhrifa þeirrar mælinga sem um ræðir. 

Áhrifastærð er metin frá gildinu 0,1 (lítil áhrifastærð), 0,3 (miðlungs áhrifastærð) 

og 0,5 (stór áhrifastærð) (Field, 2005). Áhrifastærð þessara rannsóknar fyrir 

marktækar niðurstöður voru á bilinu 0,46 til 0,5 en það segir að áhrifin hafi verið 

á bilinu miðlungs til stór (Field, 2005; Polit og Beck, 2008). Í rannsókn þessari 

mældist tölfræðilegur styrkur rannsóknarinnar fyrir marktækar mælingar 0,99 en 

gildi yfir 0,8 gefur til kynna nægilega miklar líkur til þess að greina áhrif ef þau 

eru í raun til staðar (Polit og Beck, 2008).  

Þess ber að geta að við útreikninga á rannsóknarspurningu 2 var úrtaki 

rannsóknarinnar deilt niður í tvo og þrjá hópa innan þeirra breyta (aldur, menntun 

og tekjur) sem mældar voru, en við það fækkaði þátttakendum í hverjum hóp 

fyrir sig. Þessi fækkun á þátttakendum í hverjum hóp hafði áhrif á gögnin þannig 

að þau höfðu ekki burði til að sýna fram á mun milli hópa hvað breytur 

rannsóknarspurningarinnar varðar. Í ljós kom við útreikninga á breytunum aldur, 

menntun og tekjur að tölfræðilegur styrkur gagnanna fyrir aldur mældist 
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eingöngu 0,051. Áhrifastærðin fyrir aldur mældist   0,000  sem segir, að gögnin 

hafi enga burði til að sýna fram á mun varðandi þennan þátt. Styrkur gagnana 

fyrir menntun mældist 0,134 og áhrifastærðin 0,035. Styrkur gagnana fyrir tekjur 

mæðranna mældist 0,231 og áhrifastærðin 0,112.  Úrtak rannsóknarinnar er ekki 

stórt og þegar þátttakendum er síðan skipt enn frekar niður verður hver hópur enn 

minni sem dregur enn frekar úr rannsóknarstyrk og áhrifastærð þeirrar 

rannsóknarspurningar sem hér er fjallað um.  

 

Þýðið í þessari rannsókn eru fjölskyldur allra barna sem voru greind með 

berkjungabólgu af völdum RS veirunnar á Bráðamóttöku barna frá byrjun febrúar 

2009 og til loka apríl sama árs. Erfitt er að greina frá stærð þýðisins í þessari 

rannsókn vegna ónákvæmrar skráningar á greiningu í söguskráningarkerfið 

(sjúkraskráningarkerfi LSH) fyrir ofangreint tímabil. Í söguskráningarkerfinu 

voru 62 börn greind með bráðaberkjubólgu af völdum RS veiru (J21.0), 9 voru 

með þessa greiningu sem aukagreiningu, 1 var greint með RSV in other diseases 

(B97.4) og 1 var greint með RSV pneumonia (J12.1). Þetta gefur alls 73 börn en 

það er ólíkleg tala fyrir þau börn sem fengu berkjungabólgu af völdum RS veiru 

frá byrjun febrúar til aprílloka 2009. Þess má geta að greiningu vantaði á 376 

börn á tímabilinu en komur voru alls 3.768.  Eins og fram hefur komið er RS 

veiran oftast greind klíniskt en það hefur hugsanlega áhrif á það hvort barn hafi 

verið skráð með annað vandamál en RS veiru, t.d. ótilgreinda veirusýkingu 

(B34.9) sem 664 börn voru greind með á tímabilinu. Úrtak rannsóknarinnar voru 

þær fjölskyldur sem samþykktu þátttöku í þessari rannsókn þegar rannsakandi var 

á vakt sem hjúkrunarfræðingur á Bráðamóttöku barna. Í nokkrum tilfellum var 

hringt í rannsakanda ef RS veikt barn var á deildinni og fjölskylda þess var 

tilbúin að taka þátt í rannsókninni. Um er að ræða þægindaúrtak þar sem gögnum 

var  nær eingöngu safnað þegar rannsakandi var á vakt. Þrjátíu fjölskyldur 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni, þar af 15 í tilraunahóp og 15 í 

samanburðarhóp. Við gagnasöfnunina var þeim sem samþykktu þátttöku 
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slembiskipt í báða hópa til að hafa þá eins líka og hægt væri. Þannig fór önnur 

hver fjölskylda í tilraunahóp og önnur hver í samanburðarhóp. Því miður hætti 

ein fjölskylda við þátttöku eftir undirskrift upplýsts samþykkis en hún hafði ekki 

svarað spurningalistum á tíma 1. Eftir stóðu því 15 fjölskyldur í tilraunahóp og 

14 fjölskyldur í samanburðarhóp eða alls 29 fjölskyldur.    

Inntökuskilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

Inntökuskilyrði í rannsókninni voru: 

1. Foreldrar eða forráðamenn (einstæðir eða tveir saman) sem eiga barn 

sem veikist af berkjungabólgu af völdum RS veiru. 

2. Barnið þarf að vera um 12 mánaða að aldri eða yngra. 

3. Þátttakendur þurfa að geta lesið og skilið íslensku.  

 

Á vettvangi rannsóknarinnar, Bráðamóttaka barna, sem er viðkomustaður allra 

veikra barna fyrir innlögn á legudeild Barnaspítala Hringsins, voru tengiliðir 

rannsakanda nokkrir hjúkrunarfræðingar deildarinnar ásamt deildarstjóra. Þegar 

ljóst var að barn var með berkjungabólgu af völdum RS veiru töluðu tengiliðir 

rannsakanda við foreldra barnsins og kynntu fyrir þeim að á deildinni væri verið 

að framkvæma rannsókn sem lúti að fjölskylduhjúkrun RS veikra barna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var tilgreindur og foreldrarnir spurðir hvort þeir hefðu 

áhuga á að taka þátt í slíkri rannsókn. Þeim var tjáð að annaðhvort yrðu þau í 

tilraunahópi, sem boðið yrði sértækar meðferðarsamræður eða í samanburðarhópi 

þar sem ekki yrði um sértækar samræður að ræða heldur hefðbundna 

hjúkrunarþjónustu. Þegar talað er um hefðbundna hjúkrunarþjónustu er átt við að 

hjúkrunarfræðingur tekur á móti barni og aðstandendum þess. Hann metur ástand 

barns og fær uppgefnar viðeigandi upplýsingar. Einnig ræðir 

hjúkrunarfræðingurinn við aðstandendur eftir þörfum og þeim tíma sem hann 

getur séð af. Hjúkrunarfræðingurinn gerir síðan vart við það sem hann telur að 

þurfi að gera strax til þess að barninu líði betur. Á sama tíma fer fram 
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læknisþjónusta þar sem læknir talar við foreldra og skoðar og metur barnið 

líkamlega. 

Ef fjölskylda samþykkti þátttöku kom rannsakandinn sjálfur inn í myndina og 

fór ítarlega yfir það sem í þátttökunni fólst ásamt því að rannsakandi og 

þátttakandi skrifuðu undir upplýst samþykki. 

Börn þeirra foreldra sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni þurfti í 

fæstum tilfellum að leggja inn á legudeild. Þau voru í eftirliti í nokkra klukkutíma 

á Bráðamóttöku barna, yfir nótt eða komu aftur í endurmat næstu daga eftir 

greiningu.  

 

Framkvæmd rannsóknar/ gagnasöfnun 

Kveikjan að þessari rannsókn er rúmlega áratugs reynsla rannsakanda sem 

hjúkrunarfræðingur við Barnaspítala Hringsins. Á hverju ári er RS veiran 

veigamikill þáttur í heilbrigðisþjónustu við ung börn og fjölskyldur þeirra. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem lúta að afleiðingum RS veirunnar á 

heilsufar barna seinna í lífinu. Mun minna er vitað um hvernig foreldrum þessara 

barna líður á veikindatímabili barns síns þó algengt sé að börnin þurfi að leggjast 

inn til meðferðar vegna lélegrar súrefnismettunar í blóðinu og almennrar 

stuðningsmeðferðar meðan versta veikindatímabilið gengur yfir. Rannsakandi 

þessarar rannsóknar hefur orðið var við að foreldrar þessara barna taka oftar en 

ekki fram við komu á Bráðamóttöku að barnið hafi veikst af RS veiru ungt að 

aldri og sé eftir það með viðkvæm lungu. Einnig hefur rannsakandi orðið var við 

að foreldrar verði almennt órólegir varðandi öndunarfæraeinkenni ungra barna 

sinna þegar umræða í þjóðfélaginu beinist að RS veirunni. Eftir að hafa sótt 

námskeið í fjölskylduhjúkrun við Háskóla Íslands haustið 2006 var ljóst hvert 

höfundur þessarar rannsóknar vildi beina kröftum sínum, í starfi til hagsbóta fyrir 

börn og þeirra fjölskyldur. Þar sem umtalsverður fjöldi barna á Íslandi veikist ár 

hvert af RS veiru taldi höfundur áhugavert að kanna hvort stuttar 
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meðferðarsamræður geti komið til móts við þennan hóp foreldra og stutt hann 

betur. Samkvæmt rannsóknum hafa 90% barna veikst af RS veiru fyrir tveggja 

ára aldur en algengasti aldur barna sem veikjast er sex vikna til sex mánaða 

(Leidy o.fl., 2005; Wennergren og Kristjánsson, 2001). 

 

Rannsóknargagna þessarar rannsóknar var aflað frá byrjun febrúar 2009 til loka 

apríl 2009 um leið og leyfi nr. 68/2008 (fylgiskjal 8) frá Siðanefnd LSH lá fyrir. 

Faraldur RS veirunnar stendur yfir lengur, eða ár hvert frá desembermánuði til 

aprílloka.  

Gagnasöfnunin fór þannig fram að rannsakandi var, eins og komið hefur fram, 

með tengiliði á deildinni, deildarstjóra og nokkra hjúkrunarfræðinga, sem báru 

upp þá spurningu við foreldra barna sem greindust með RS veiru, hvort þeir vildu 

taka þátt í rannsókn varðandi stuðning við fjölskyldur barna sem greinast með RS 

veiru. Tengiliðirnir sögðu fólki í hverju rannsóknin fælist og um skiptingu 

þátttakenda í tilraunahóp og samanburðarhóp. Einnig var útskýrt hvað það 

innibæri að vera í hvorum hóp fyrir sig.  Þátttakendur fengu tíma til að hugsa sig 

um í nokkrar mínútur og lesa kynningarbréf (fylgiskjal 5) sem tengiliðir 

rannsakanda höfðu til að upplýsa þátttakendur. Öllum fjölskyldum var gerð grein 

fyrir að þeim væri frjálst að neita þátttöku án skilyrða. Þegar þátttakendur höfðu 

ákveðið að taka þátt, var komið að rannsakanda að hitta fjölskyldurnar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var kynntur fyrir þeim munnlega og skriflega og þeim síðan 

afhent upplýst samþykki til undirritunar (fylgiskjal 6 fyrir tilraunahóp og 

fylgiskjal 7 fyrir samanburðarhóp). Þar kom fram að þeim væri frjálst að hætta 

við þátttöku hvenær sem væri í rannsóknarferlinu en jafnframt að rannsakandi 

hvatti þau til að svara tímabili tvö einnig, þar sem það gæfi upplýsingar um mun 

milli hópa. Þátttakendur héldu einu eintaki af upplýsta samþykkinu og 

rannsakandi öðru. Öllum þátttakendum var úthlutað lykilorði sem þeir notuðu til 

að komast inn á spurningalistana á secure.outcomesurveys.com vefsvæði þar sem 

þeir voru vistaðir. Eitt lykilorð var fyrir tíma 1 og annað fyrir tíma 2. 
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Rannsakandi fékk netfang þátttakenda svo hægt væri að senda ítrekun fyrir 

svörun á netinu.  

Eftir að þátttakendur í tilraunahópi voru búnir að svara öllum 

spurningalistunum fjórum á deildinni áttu þeir stuttar meðferðarsamræður við 

rannsakanda. Samræðurnar tóku 15 -50 mínútur, en meðallengd var 31 mínúta. 

Alls voru teknar 15 stuttar meðferðarsamræður með alls 23 þátttakendum (mæður 

og feður). Leiðbeiningum um samræðurnar var fylgt eftir samkvæmt Wright og 

Leahey (2009) en þær eru til á LSH ásamt leiðbeiningum við gerð fjölskyldutrés 

og tengslakorts (fylgiskjal 10). Meðferðarsamræðurnar fóru allar fram á sömu 

stofu á deildinni. Gerðar voru ráðstafanir til að tryggja næði meðan á 

samræðunum stóð, með því að merkja viðkomandi stofu á vinnutöflu 

deildarinnar sem „upptekið“. Í allri gagnasöfnuninni og samskiptum við 

þátttakendur var gætt ýtrasta hlutleysis rannsakanda.  

 

Samanburðarhópurinn, 14 fjölskyldur, alls 23 þátttakendur (mæður og feður) 

svaraði sömu spurningalistum á deildinni eins fljótt og greining lá fyrir og fengist 

hafði samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Þátttakendur fengu sömu 

útskýringar og tilraunahópurinn og skrifaði einnig undir upplýst samþykki. 

Sérfræðilæknar og sérfræðingar hjúkrunar á BH voru tengiliðir rannsakanda ef 

upp kæmu erfið tilfinningaleg mál, sem þyrftu frekari úrvinnslu í kjölfar stuttra 

meðferðarsamræðna við rannsakanda. Einnig var þátttakendum bent á að hafa 

samband við rannsakanda eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar ef einhverjar 

spurningar kæmu upp. Ef spurningar komu frá þátttakendum varðandi rétt þeirra í 

rannsókninni var þeim bent á að snúa sér til Siðanefndar LSH.  

Samanburðarhópnum sem ekki fékk stuttar meðferðarsamræður var boðið, ef 

óskað var eftir því, að hafa samband við rannsakanda eftir að hafa svarað 

spurningalistunum á tíma 2. 

Fyrirhugað var að þátttakendur svöruðu tíma 2 einni viku eftir að hafa svarað 

tíma 1. Í þeim tilfellum þar sem það gerðist ekki var  þeim sendur tölvupóstur 
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með því lykilorði, sem þeir höfðu fengið þannig að svara mætti beint úr 

tölvupóstinum og þátttakendur þyrftu því ekki að fara sjálfir inn á heimasíðu 

outcome. Þátttakendum var tvívegis send ítrekun. Væru þeir ekki búnir að svara 

eftir það var hringt og þeir spurðir kurteislega hvort þeir sæju sér fært að svara 

spurningalistunum. Meðaltími svörunar á tíma 2 voru 11 dagar.  

Samtals voru þátttakendur á tíma 1 í meðferðarhóp 23 (n=23). Svörunin á 

tíma 2 í meðferðarhóp var 91,3% eða, sem segir að 21 þátttakandi (n=21) svaraði 

spurningalistanum á tíma 2. Þátttakendur í samanburðarhópnum voru samtals 23 

(n=23) á tíma 1 og svörunin á tíma 2 var 87%, sem segir að 20 (n=20) 

einstaklingar hafi svarað spurningalistanum á tíma 2. Þátttakendur í rannsókninni 

voru því 46 (N= 46) á tíma 1 og 41 (N=41) á tíma 2. 

Þeir þátttakendur sem ekki svöruðu spurningalistunum á tíma 2 gáfu helst upp 

sem ástæðu að þeir hefðu ekki haft tíma til að setjast niður og svara 

spurningalistunum vegna anna við vinnu og athafnir daglegs lífs. Höfundur 

rannsóknarinnar reyndi ekki að fá frekari svör hvað það varðar. 

 

Bakgrunnsþættir foreldra og aldur barna 

Bakgrunnsþættir um foreldranna og börnin fengust með spurningalistunum 

einkenni fjölskyldunnar og almennar upplýsingar um barnið og unglinginn. Í 

töflu 2 og töflu 3 er gert grein fyrir foreldrunum bæði í tilraunahópi og í 

samanburðarhópi. Sömuleiðis er kynjaskiptingu barnanna og aldri þeirra gerð þar 

skil.  
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Tafla 2 bakgrunnsþættir foreldra 
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Tafla 3  kyn og aldur barnanna 

 

 

Aðlögun stuttra meðferðarsamræðna að foreldrum barna með 

berkjungabólgu af völdum RS veiru 

Sú meðferð sem mæld er í þessari rannsókn, stuttar meðferðarsamræður, var 

framkvæmd eftir þeim fimm lykilhugtökum sem Wright og Leahey (2009) settu 

fram varðandi hana. Meðferðin var löguð að þeim sérstaka hópi foreldra sem hér 

um ræðir og hugsanlegar áhyggjur þeirra varðandi veikindi barns síns.  

Á bráðamóttökum gefst oft lítill tími með fjölskyldum þar sem þær staldra oft 

stutt við á deildinni. Það er því mikilvægt að geta skilað góðri og hnitmiðaðri 

hjúkrunarmeðferð á þeim stutta tíma sem maður hefur og nota alla faglega 

framkomu við fjölskyldur á sem árangursríkastan hátt. Góð framkoma og kurteisi 

leggur þar grunninn að góðu sambandi og trausti sem er forsendan fyrir 

árangursríkum samskiptum (Benzein, Hagberg o.fl, 2008; Benzein, Johansson 

o.fl., 2008; Martinez o.fl., 2007). 

 

Fimm atriði eru lögð til grundvallar í stuttum meðferðarsamræðum. Hér á eftir 

verður farið í hvernig þau voru nýtt í meðferðinni sem tilraunahópur þessarar 

rannsóknar fékk:  
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1. Meðferðarsamræður, eru frábrugðnar öðrum samræðum að því leiti að 

þær gera kröfur um virka hlustun, hafa ákveðinn tilgang og ákveðin 

tímamörk. Virk hlustun er forsenda þess að viðtöl verði árangursrík en 

hana má skilgreina sem þá færni að skilja bæði tilfinningar skjólstæðings 

og það sem hann tjáir, ásamt því að endurvarpa til skjólstæðingsins með 

eigin orðum það sem hjúkrunarfræðingur telji skjólstæðing eiga við og 

tilfinningar hans tengdar viðfangsefninu. Þannig er virk hlustun nátengd 

samhygð (Helga Jónsdóttir, 2003). Foreldrum í tilraunahópi var boðið til 

samræðna eftir að hafa svarað spurningalistum á tíma 1. Samræðurnar 

miðuðu að því að draga úr áhyggjum með því að hlusta og veita 

fjölskyldunni samkennd í aðstæðum sínum og lof fyrir það sem hún gerði 

vel. Þessi atriði hafa mikið meðferðargildi og sitja oft eftir í hugum 

fjölskylduaðila þannig að þeir fari að sjá sín mál með öðrum augum og 

færa sig inn á jákvæðan farveg í veikindaferli (Wright og Leahey, 2009).  

2. Framkoma. Komið  var fram við þátttakendur af kurteisi og vinsemd. 

Hlutverk rannsakanda var útskýrt og með því lagður grunnur að því 

trausti sem ætlað var að auka tilfinningu aðstandenda á því að vilji væri 

til að hjálpa honum og því að árangursríkt samband yrði milli 

fjölskyldunnar og hjúkrunarfræðingsins (Holtslander, 2005; Wright og 

Leahey, 2009). Foreldrum í tilraunahópnum var gerð grein fyrir að 

samræðurnar tækju um það bil 15-30 mínútur allt að óskum þeirra og 

þörfum. Einnig voru foreldrarnir upplýstir um að tilgangur samræðnanna 

væri að fræða þá um RS veiruna. Farið var í hluti eins og eðli RS 

veirunnar, smitleiðir, einkenni, úrræði, hvenær leita eigi læknis og 

hugsanlegar afleiðingar. Þá var þeim afhentur fræðslubæklingur. Þeim 

var sagt að tilgangur samræðnanna fælist einnig í að gefa foreldrum 

tækifæri til að segja frá upplifun sinni á veikindunum og þeim 

bjargráðum sem notuð höfðu verið. Það er mikilvægt að halda gefin 
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loforð og reyna eftir bestu getu að halda tímamörk hafi maður gefið 

loforð um slíkt (Wright og Leahey, 2009). 

3. Fjölskyldu- og tengslatré.  Greint var frá tilgangi þess að teikna upp 

fjölskyldutré- og tengslakort foreldranna og það svo gert í samráði við 

þá. Í fjölskyldutrénu komu fram upplýsingar um hverjir tilheyrðu 

fjölskyldunni og tengslin milli þeirra. Fjöldi einstaklinga innan 

fjölskyldunnar, aldursdreifing, starfssvið og fyrri heilsufarssaga eru 

lykilatriði sem fram komu. Tengslatréð varpar ljósi á önnur tengsl sem 

fjölskyldan hefur fyrir utan fjölskyldutengslin. Fjölskyldu og- tengslatré 

veitir heilbrigðsstarfsfólki haldgóðar upplýsingar um fjölskylduna og 

auðveldar því að veita henni þjónustu og eftirlit. Það að fá spurningar er 

varða fjölskyldu sína gefur þá tilfinningu að spyrjandi hafi raunverulegan 

áhuga á fjölskyldunni og skapar einnig viðurkenningu á að veikindi eins 

hafi áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar. Í þessari rannsókn voru teiknuð 

fjölskyldutré fyrir þrjár kynslóðir, þ.e. barnið, foreldra þess og ömmur og 

afa. Ömmur og afar eru oft taldir helstu stuðningsaðilar fjölskyldna. Það 

er þó ekki algilt en tengslanet getur sagt til um mikilvæga stuðningsaðila. 

(Wright og Leahey, 2009).  

4. Meðferðarspurningar gefa fjölskyldumeðlimum tækifæri til að tjá 

áhyggjur sínar, deila upplýsingum, vandamálum og áskorunum við 

hjúkrunarfræðing. Í stuttum meðferðarsamræðum er mælt með að nota 

hringlaga spurningar en  það eru spurningar sem fleiri en eitt svar er við. 

Það eru spurningar sem opna á nýjar spurningar þannig að þær myndi 

farveg fyrir nýjum hugsanatengingum og geta þar af leiðandi breytt 

hamlandi viðhorfum fólks þannig að þau færast í átt að lausn (Wright og 

Leahey, 2009; Benzein, Hagberg o.fl, 2008). Hringlaga spurningar gefa 

upplýsingar um viðhorf, tengsl og hugmyndir innan fjölskyldunnar 

(Wright og Leahey, 2009; Martinez o.fl, 2007). Þær spurningar sem helst 

voru bornar upp í samræðunum í þessari rannsókn voru: Hverjar eru 
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helstu áhyggjur ykkar núna? Hvað hefur reynst ykkur mest hjálplegt að 

gera fyrir barnið ykkar?  Ef þú hefðir eingöngu eina spurningu sem þú 

myndir vilja fá svar við núna, hver væri hún? Hverjar eru óskir/þarfir 

ykkar fyrir aðstoð núna (vegna meðferðar/útskriftar)? Á hvaða 

fjölskyldumeðlim hafa veikindin mest áhrif? Þessar spurningar gefa 

upplýsingar um mestu áhyggjur fjölskyldunnar, um þau bjargráð sem hún 

hefur notað heima og það sem fjölskyldunni sjálfri finnist hún þurfa núna 

til að draga úr áhyggjum eða auka öryggi sitt. Spurningar þessar hafa 

mikið meðferðargildi þar sem þær stuðla að því að fjölskyldan komi 

orðum að áhyggjum sínum og geti rætt þær. Spurningarnar styrkja einnig 

sambandið milli hjúkrunarfræðings og fjölskyldu ásamt því að veita 

hjúkrunarfræðingnum skilning á því sem fjölskylduaðilum liggur mest á 

hjarta. Vel upplýstir og öruggir aðstandendur eru til hagsbóta fyrir veikan 

einstakling. Það er ekki síst vegna þess að þeim líður þá betur og þeir 

hafa betri burði til að vera virkir stuðningsaðilar í veikindunum.  (Wright 

og Leahey, 2009;  Duhamel o.fl., 2009; Ekwall, 2009). Hvatt var til 

spurninga og svara leitað ef þau lágu ekki fyrir meðan á samræðunum 

stóð. Algengar spurningar voru: Er RS veiran hættuleg? Hvernig vitum 

við hvenær við þurfum að koma aftur? 

5. Viðurkenning á styrkleikum fjölskyldumeðlima. Eins og áður hefur komið 

fram hefur það mikið meðferðargildi að benda fjölskyldu á þá styrkleika 

sem hjúkrunarfræðingur getur greint í fari hennar. Allt of algengt er að 

fjölskyldumeðlimum hafi ekki verið tjáð nægilega vel um hluti sem 

fjölskyldur gera vel. Þetta getur varðað bæði bjargráð, ást, umhyggju og 

ákveðni. Wright og Leahey (2009) mæla með að í stuttum 

meðferðarsamræðum veiti hjúkrunarfræðingur fjölskyldunni lof a.m.k. 

einu sinni til tvisvar. Í þessari rannsókn var borið lof á foreldrana fyrir 

góð bjargráð til handa barni sínu og styrkleikar þeirra dregnir fram. Lofið 
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gat einnig falist í því að hafa leitað sér hjálpar þegar óöryggi gerði vart 

við sig varðandi öndunareinkenni barns. 

 

Ferlið sem á sér stað í stuttum meðferðarsamræðum milli fjölskyldu og 

hjúkrunarfræðings má setja myndrænt upp eftir sömu hugmynd og Steele og 

Davies (2006) notuðu varðandi aðlögunarleiðir foreldra barna með ólæknandi 

taugahrörnunarsjúkdóma (mynd 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 Stuttar meðferðarsamræður 

 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Í bókinni Siðfræði lífs og dauða fjallar Vilhjálmur Árnason (2003) með skýrum 

hætti um mikilvægi þess að hafa siðfræði að leiðarljósi við alla rannsóknarvinnu. 

Hann segir að ekki sé nóg að taka tillit til þeirra mælikvarða sem tryggja 
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fræðilegan árangur þegar fólk er viðfangsefni rannsókna, heldur verður einnig að 

virða þær siðareglur sem standa vörð um siðferðileg verðmæti, svo sem sjálfræði, 

velferð og réttlæti. Sigurður Kristinsson (2003) tekur í sama streng og segir að 

eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki 

síður en aðferðafræðilegar.  

Í siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (1997) kemur fram að kjarni 

hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans og 

mannhelgi. Hlutverk hjúkrunarfræðings er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina 

þjáningar. Þá segir enn fremur að frumskylda hjúkrunarfræðings sé að virða 

velferð og mannhelgi skjólstæðings. Hjúkrunarfræðingur á einnig að viðhalda 

þekkingu sinni og færni og hann ber lagalega ábyrgð á störfum sínum. Hann á að 

taka þátt í þekkingaþróun innan fagsins, skjólstæðingum sínum til hagsbóta og 

hafa holl og heiðarleg samskipti við skjólstæðinga sína og samstarfsfólk. 

Ofangreind atriði  voru höfð til hliðsjónar við ritun kynningarbréfs og upplýsts 

samþykkis þessarar rannsóknar (fylgiskjöl 6 og 7). Þátttakendum var kynnt 

rannsóknin af óháðum aðila á Bráðamóttöku barna áður en rannsakandi kom að. 

Sótt var um leyfi fyrir þessari rannsókn til Siðanefndar LSH og leyfi nr. 

68/2008 var veitt í febrúar 2009 (fylgiskjal 8). Þá var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar LSH. Leyfi til að hefja gagnasöfnunin fékkst einnig hjá 

sviðstjóra lækninga svo og sviðstjóra hjúkrunar á Barnaspítala Hringsins.  

Gagnagreining og úrvinnsla 

Sú gagnagreining sem rannsakandi velur sér fer eftir eðli þeirra gagna sem aflað 

er til að svara þeim rannsóknarspurningum og/eða tilgátum sem settar hafa verið 

fram. Í lýsandi niðurstöðum eru sett fram meðaltöl, hlutfallsreikningar og 

staðalfrávik.  Þegar kanna á  mun milli tveggja hópa  þar sem annar hópurinn fær 

t.d. ákveðna meðferð en hinn ekki, má meðal annars styðjast við t-próf eða 

ANOVU dreifigreiningu (e. analysis of variance), sem er flóknari úrvinnsla á 

muni milli fleiri en tveggja meðaltala (Polit og Beck, 2008; Maas o.fl., 1998). Í 
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þessari rannsókn var notuð tölfræðiaðferðin dreifigreining fyrir endurteknar 

mælingar (e. repeated measures ANOVA). Þessi leið var farin á þeim forsendum 

að gögnin uppfylltu kröfur um styrk fyrir aðferðinni. Í rannsókninni er kannað 

hvort stuttar meðferðarsamræður (frumbreyta) hafi áhrif á skynjaðan stuðning frá 

hjúkrunarfræðingum og fjölskylduvirkni (fylgibreytu) frá tíma 1 til tíma 2. 

Dreifigreining fyrir endurteknar mælingar er sú aðferð sem notuð er til að kanna 

samvirknina milli hópa frá einum tíma til annars, þ.e. hvort það skipti máli 

hvorum hópi þátttakendur tilheyri, tilraunahópi eða samanburðarhópi (Field, 

2008; Polit og Beck, 2008).  

 

Þátttakendur þessarar rannsóknar svöruðu spurningalistum rafrænt  með notkun 

Outcome Surveys tölvuforritsins. Niðurstöðunum var síðan varpað yfir á 

tölfræðiforritið SPSS 18 (PASW statistics 18) sem notað var við úrvinnslu 

gagnanna. Eftirfarandi próf voru gerð til að styðja eða hafna þeim tilgátum sem 

settar voru fram og til að svara rannsóknarspurningunum: 

 

 Krosstöflur og kí- kvaðrat á bakgrunnsþáttum foreldra. Ekki kom fram 

marktækur munur á neinum bakgrunnsþáttum foreldrana milli 

tilraunahóps og samanburðarhóps, sem segir að hægt er að bera hópana 

tvo saman. Þess skal þó getið að í einstökum bakgrunnsþáttum var ekki 

hægt að segja með vissu til um hvort hóparnir væru líkir eða ólíkir þar 

sem gögnin uppfylltu ekki kröfur um væntitíðni í öllum tilfellum. 

 Dreifigreining fyrir endurteknar mælingar  þar sem borin voru saman 

meðaltöl á T1 og á T2 að teknu tilliti til hópanna tveggja.  

 

Forsendan fyrir því að nota dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar er að 

gögnin séu normaldreifð. Í gögnum þessarar rannsóknar mældist ekkert Z gildi 

yfir 1,96 miðað við Skewness og Kurtosis. Þannig má álykta að dreifing 

gagnanna víki ekki marktækt frá normaldreifingu. Frekari prófanir á 
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normaldreifingu með  Kolmogorov-Smirnova og Shapiro-Wilk gefa til kynna að 

einstakir þættir skeri sig úr varðandi normaldreifingu, sér í lagi á virknilistanum. 

Sé miðað við Kolmogorov-Smirnova eru gögnin fyrir stuðningslistann 

normaldreifð en einstakir þættir virknilistans skera sig úr. Þeir þættir lúta að 

tjáningu tilfinninga, samvinnu og lausn vandamála og hegðun.  

 

Í rannsókninni var unnið með 95% marktektarmörk. Þá er hægt að segja með 

95% vissu að niðurstöður rannsóknarinnar varðandi mun á milli hópa séu ekki 

fengnar fyrir tilviljun. 

 

Til að forðast tvöfalda mælingu á börnin var ákveðið að athuga áhrif meðferðar á 

mæður og feður sitt í hvoru lagi þegar kannað var hvort hrekja eða styðja mætti 

þær tilgátur sem settar voru fram. Fyrst voru allar mæður sem svöruðu bæði á T1 

og T2 skoðaðar og athuguð hver samvirknin væri frá T1 til T2 að teknu tilliti til 

þess hóps sem hver og ein tilheyrði. Hið sama var síðan gert með feðurna.   

Samantekt 

Í þessari fræðilegu samantekt hefur rannsókninni og rannsóknarsniði hennar 

verið lýst en um er að ræða aðlagað tilraunasnið. Gert hefur verið grein fyrir 

mælitækjum rannsóknarinnar og áreiðanleikamælingum á þeim. Þá voru einnig 

settar fram rannsóknartilgátur og rannsóknarspurningar, þýði og úrtak 

rannsóknarinnar skilgreind og þátttakendum lýst. Farið var yfir framkvæmd 

rannsóknarinnar, frumbreytunni lýst og gerð grein fyrir þeim siðferðilegu málum 

sem rannsakandi þarf að hafa í huga við framkvæmd rannsóknar. Gert var grein 

fyrir þeirri tölfræði sem notuð var í rannsókninni til að svara þeim 

rannsóknarspurningum og tilgátum sem settar voru fram, en það voru kí- kvaðrat 

og dreifigreining fyrir endurteknar mælingar.  
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Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeim niðurstöðum sem rannsókn þessi 

leiddi í ljós.  Settar voru fram þrjár rannsóknartilgátur í tveimur liðum. Þær varða 

skynjaðan stuðning innan fjölskyldna, mæðra annarsvegar og feðra hinsvegar, 

eftir stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing. Auk þess var svara leitað 

við þremur rannsóknarspurningum. Settar voru fram stefnutilgátur  (e. directional 

hypothesis) sem spáir fyrir um ákveðna niðurstöðu út frá fræðilegri samantekt og 

hugmyndafræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Aðferðafræði rannsóknarinnar 

var dreifigreining fyrir endurteknar mælingar (e. repeated measures ANOVA).  

 

Rannsóknartilgáta 1a 

„Mæður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

stuðning (heildarstuðning) eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem 

fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð“. 

 

Niðurstöður sýndu að samkvæmt stefnutilgátu, með dreifigreiningu fyrir 

endurteknar mælingar var tölfræðilega marktækur munur milli hópa á 

heildarstuðningi F(1,23)=6,25, p= .020 eftir meðferð. Þær mæður sem boðið er 

stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing skynja tölfræðilega marktækt 

meiri heildarstuðning samanborið við þær mæður sem fá hefðbundna 

hjúkrunarmeðferð. Tilgátan er því studd (sjá töflu 4).   
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Tafla 4 Skynjaður heildarstuðningur mæðra  

*p<0,05, n=fjöldi, M=meðaltal, sf=staðalfrávik, F=dreifigreining fyrir endurteknar mælingar, p=marktækni, 

df=frelsisgráður, hópur=megináhrif á hóp, tími=megináhrif á tíma, hópur x tími =samvirkni milli hópa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Skynjaður heildarstuðningur mæðra 
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Rannsóknartilgáta 1b 

„Feður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

stuðning (heildarstuðning) eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð“. 

 

Niðurstöður sýndu, með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar á skynjuðum 

stuðningi (heildarstuðningi) feðra eftir stuttar meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing, ekki marktækan mun á heildarstuðningi milli hópa 

F(1,14)=0,54, p=.477. Feður sem boðið er stuttar meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing skynja ekki meiri heildarstuðning samanborið við þá feður sem 

fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Tilgátunni er því hafnað (sjá töflu 5). 

 

 

Tafla 5 Skynjaður heildarstuðningur feðra 

 

*p<0,05 

 

Rannsóknartilgáta 2a 

„Mæður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

hugrænan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð“. 

 

Niðurstöður sýndu að samkvæmt stefnutilgátu, með dreifigreiningu fyrir 

endurteknar mælingar, var tölfræðilega marktækur munur milli hópa á 

skynjuðum hugrænum stuðningi mæðra F(1,22)=9,81, p=.005 (sjá töflu 6), eftir 

stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing borið saman við mæður sem 
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fengu hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Þeim mæðrum sem boðið er stuttar 

meðferðarsamræður sýna að þær skynja tölfræðilega marktækt meiri hugrænan 

stuðning samanborið við mæður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Tilgátan 

er því studd. 

 

Tafla 6 Skynjaður hugrænn stuðningur mæðra. 

*p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Skynjaður hugrænn stuðningur mæðra. 
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Rannsóknartilgáta 2b 

„Feður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

hugrænan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð“. 

 

Niðurstöður sýndu að samkvæmt stefnutilgátu, með dreifigreiningu fyrir 

endurteknar mælingar var ekki munur milli hópa á skynjuðum hugrænum 

stuðningi feðra eftir stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing 

F(1,14)=0,94, p=.348. Feðrum sem boðið er stuttar meðferðarsamræður skynja 

ekki marktækt meiri hugrænan stuðning samanborið við þá feður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð (sjá töflu 7). Tilgátunni er því hafnað.  

 

 

Tafla 7 Skynjaður hugrænn stuðningur feðra. 

*p<0,05 

Rannsóknartilgáta 3a 

„Mæður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð“. 

 

Niðurstöður sýndu að samkvæmt stefnutilgátu, með dreifigreiningu fyrir 

endurteknar mælingar var ekki munur á samvirkni á skynjuðum tilfinningalegum 

stuðningi milli hópa F(1,23) = 2,72,p =.112 (sjá töflu 8) eftir stuttar 

meðferðarsamræður. Mæður sem fá stuttar meðferðarsamræður skynja ekki 

tölfræðilega marktækt meiri tilfinningalegan stuðning, þegar samvirknin milli 
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hópa er skoðuð, miðað við þær mæður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

Tilgátunni er því hafnað. Niðurstöðurnar sýna hinsvegar að megináhrifin á tíma 

eru marktæk p = .030 en þá er ekki tekið tillit til samvirkni milli hópanna tveggja 

heldur eingöngu tímans. Niðurstöðurnar benda því í þá átt að mæður skynji meiri 

tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður þó samvirknin milli 

hópanna sé ekki tölfræðilega marktæk. 

 

Tafla 8 Skynjaður tilfinningalegur stuðningur mæðra  

*p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Skynjaður tilfinningalegur stuðningur mæðra 
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Rannsóknartilgáta 3b 

„Feður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð“. 

 

Niðurstöður sýndu að samkvæmt stefnutilgátu, með dreifigreiningu fyrir 

endurteknar mælingar var ekki munur milli hópa á tilfinningalegum stuðningi 

feðra eftir stuttar meðferðarsamræður F(1,14)=0,28, p=.604. Feðrum sem boðið 

er stuttar meðferðarsamræður skynja ekki marktækt meiri stuðning en þeir feður 

sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð (sjá töflu 9). Tilgátunni er því hafnað.  

 

 

Tafla 9 Skynjaður tilfinningalegur stuðningur feðra 

 

*p<0,05 

 

Rannsóknarspurning 1 

Er marktækur munur á skynjuðum stuðningi mæðra og feðra (kynjamunur) eftir 

stuttar meðferðarsamræður samanborið við fyrir meðferðarsamræður? 

Niðurstöður sýndu að með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar var 

marktækur kynjamunur á skynjuðum stuðningi mæðra og feðra eftir stuttar 

meðferðarsamræður. Þegar tilraunahópurinn er skoðaður frá tíma 1 til tíma 2 að 

teknu tilliti til kyns sýna niðurstöður mun á því hvernig mæður og feður skynja 

veittan stuðning frá hjúkrunarfræðingi. Mæður skynja meiri stuðning en feður. 

Þegar heildarstuðningur á hópnum er skoðaður kemur í ljós að niðurstaðan er 
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ekki marktæk en mjög nálægt því F(1,19)=4,17, p= .055. Við skoðun á 

undirþáttum stuðningsins sýna niðurstöðurnar að tölfræðilega marktækur munur 

sé á stuðningi sem snýr að hugrænum þáttum F(1,18)=5,12, p= .036. Mæður 

skora tölfræðilega marktækt hærra en feður  hvað varðar hugrænan stuðning. Við 

skoðun á tilfinningalegum stuðningi kemur í ljós að kynjamunurinn er ekki 

tölfræðilega marktækur. Hann er þó mjög nálægt því F(1,19)=3,12, p= .093. Sjá 

töflu 10. 

 

 

 

Tafla 10 Kynjamunur eftir stuttar meðferðarsamræður 
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Hugrænn stuðningur - kynjamunur
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Mynd 9 Kynjamunur á heildarstuðningi  

Mæður skynja meiri heildarstuðning en feður eftir stuttar meðferðarsamræður p= .055, 

ekki mælist þó marktækni 

 

Myndræna skýringu á skynjuðum hugrænum stuðningi mæðra má sjá  

á mynd 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Kynjamunur á hugrænum stuðningi 

Mæður skynja meiri hugrænan stuðning en feður eftir stuttar meðferðarsamræður 

p= .036* 
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Rannsóknarspurning 2 

Er marktækur munur á skynjuðum stuðningi mæðra, eftir aldri, menntun og 

tekjum, eftir þátttöku í stuttum meðferðarsamræðum borið saman við mæður sem 

ekki fá stuttar meðferðarsamræður? 

 

Ákveðið var að mæla eingöngu skynjaðan stuðning mæðra með tilliti til  

ofangreindra breyta þar sem marktækur munur mældist á skynjuðum 

heildarstuðningi og hugrænum stuðningi milli tilraunahóps og samanburðarhóps 

hvað varðar mæður eins og niðurstöðurnar á tilgátunum hér að ofan sýna. 

 

Niðurstöðurnar á dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar á skynjuðum 

stuðningi mæðra eftir aldri, menntun og tekjum sýndu ekki fram á mun milli 

hópa hvað þessar breytur varðar. Eins og fram hefur komið hér að framan höfðu 

gögn rannsóknarinnar ekki burði til að sýna fram á mun hvað þessar breytur 

varðar vegna smæðar úrtaksins. Hinsvegar komu fram ákveðnar vísbendingar 

sem áhugaverðar eru.   

 

Niðurstöðurnar sýndu með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar á 

samvirkni milli tilraunahóps og samanburðarhóps, að teknu tilliti til tíma og 

aldurs, að ekki var marktækur munur milli hópanna hvað varðar aldur mæðranna 

og skynjaðan stuðning; F (1,21)=0,006, p=0,937. Þessar niðurstöður eiga við 

skynjaðan stuðning og aldursbilin 19-30 ára annarsvegar og 31 árs eða eldri 

hinsvegar. Vegna þess hve þátttakendur voru fáir var þeim skipt í aðeins tvo 

aldurshópa (sjá töflu 11). Þegar rýnt var frekar í gögnin kom í ljós að mæðurnar í 

tilraunahópnum á aldrinum 19-30 ára hækkuðu í meðaltali um 1,0 stig frá tíma 1 

til tíma 2. Mæðurnar á aldrinum 31 árs og eldri hækkuðu um 1,1 frá tíma 1 til 

tíma 2. Í samanburðarhópnum hinsvegar hækkuðu yngri mæðurnar um 0,2 stig en 

þær eldri lækkuðu um 0,1 stig. Þegar megináhrifin á tíma eru skoðuð varðandi 

þessa breytu kemur fram marktækni milli hópanna tveggja, p= .030. Úr 
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gögnunum er hinsvegar ekki hægt að lesa hvor hópurinn (mæður 19-30 eða 31 

árs og eldri) skynjar meiri stuðning.  

 

Niðurstöðurnar sýndu með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar á 

samvirkni milli tilraunahóps og samanburðarhóps, að teknu tilliti til tíma og 

menntunar, að ekki var marktækur munur milli hópanna hvað varðar menntun 

mæðranna og skynjaðan stuðning þeirra; þ.e. grunnskóla- eða 

framhaldsskólamenntun annars vegar og háskólanáms hinsvegar; F(1,21)=0,772, 

p=0,390 (sjá töflu 11). Þegar rýnt var frekar í þessa breytu kom í ljós að 

háskólamenntaðar mæður í tilraunahópi hækka umtalsvert meira í skynjuðum 

stuðningi en mæður með grunnskóla- eða framhaldsskólanám. Meðaltal 

háskólamenntaðra mæðra hækka þannig um 1,6 stig frá tíma 1 til tíma 2 en 

grunnskóla- eða framhaldsskólamenntaðar mæður hækka um 0,5 stig á sama 

tíma. Í samanburðarhópnum lækka minna menntuðu mæðurnar um 0,1 stig en 

háskólamenntuðu mæðurnar hækka um 0,2 stig frá tíma 1 til tíma 2. Þegar 

skoðaður er munur milli hópanna, eingöngu að teknu tilliti til tíma og menntunar, 

þ.e. megin áhrifana á tíma en ekki samvirkninnar milli hópanna tveggja, er 

munurinn marktækur p = .004. Þessi niðurstaða gefur okkur ákveðnar 

vísbendingar í þá átt að hærra menntaðar mæður skynji meiri stuðning eftir 

stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem eru minna menntaðar. Ekki er 

hægt að álykta út frá þessum niðurstöðum vegna lítils styrks rannsóknargagnanna 

varðandi þessa rannsóknarspurningu. 

 

Niðurstöðurnar sýndu með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar á 

samvirkni milli tilraunahóps og samanburðarhóps að teknu tilliti til tíma og 

tekna, að ekki var marktækur munur milli hópanna hvað varðar tekjur mæðranna 

og skynjaðan stuðning þeirra; þ.e. 300 þúsund eða minna, 301-600 þúsund og 

601-1000 þúsund frá tíma 1 til tíma 2; F(2,19)=1,201, p=0,323 (sjá töflu 11).  

Þegar rýnt var frekar í þessa breytu kom í ljós að mæður í hæsta launaflokki í 
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tilraunahópi (601-1000 þúsund í mánaðartekjur) hækkuðu umtalsvert meira en 

hinir hóparnir í skynjuðum stuðningi eftir stuttar meðferðarsamræður. Meðaltal 

hæstlaunuðu mæðranna í tilraunahópnum hækkaði um 1,8 stig frá tíma 1 til tíma 

2. Lægstlaunuðu mæðurnar hækkuðu um 0,6 stig og mæðurnar sem voru með 

301-600 þúsund í mánaðartekjur hækkuðu um 0,4 stig. Í samanburðarhópi 

hækkaði meðaltal lægst launuðu mæðranna um 0,2 stig. Mæður í launaflokknum 

301-600 þúsund lækkuðu um 0,2 stig og hæstlaunuðu mæðurnar hækkuðu um 0,2 

stig. Eins og sjá má hækka hæstlaunuðu mæðurnar í tilraunahópnum meira í 

skynjuðum stuðningi en aðrir hópar. Þetta gefur okkur vísbendingu í þá átt að 

mæður með hærri tekjur skynji meiri stuðning en mæður með lægri tekjur. Þegar 

megináhrif á tíma eru skoðuð kemur fram marktækur munur, p= .009, hvað þessa 

breytu varðar.  Það má því spyrja sig hvort samræmi sé hér á milli hærra 

menntuðu mæðranna og mæðranna með hærri tekjur og aukinn skynjaðan 

stuðning. Fleiri rannsóknir verða að leiða það í ljós.  
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l 11 Skynjaður stuðningur 

mæðra eftir aldri, 

menntun og 

tekjum 
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Rannsóknarspurning 3a 

Hver er munurinn á fjölskylduvirkni mæðra eftir stuttar meðferðarsamræður 

samanborið við þær mæður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð?  

 

Niðurstöður sýndu með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar, tölfræðilega 

marktækan mun milli hópanna. Mæðrum sem boðið er upp á stuttar 

meðferðarsamræður, skynja tölfræðilega marktækt minni fjölskylduvirkni 

F(1,23)= 8,85, p= .007 en mæður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð (sjá töflu 

12).  

Tafla 12 Fjölskylduvirkni mæðra eftir stuttar meðferðarsamræður 

 

*p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 11 Fjölskylduvirkni mæðra eftir stuttar meðferðarsamræður 
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Rannsóknarspurning 3b 

Hver er munurinn á fjölskylduvirkni feðra eftir stuttar meðferðarsamræður 

samanborið við þá feður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð?  

 

Niðurstöður sýndu með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar að ekki var 

tölfræðilega marktækur munur milli hópa á fjölskylduvirkni feðra eftir stuttar 

meðferðarsamræður. Feður sem fá stuttar meðferðarsamræður  skynja ekki 

meiri/minni fjölskylduvirkni samanborið við feður sem fá hefðbundna 

hjúkrunarmeðferð F(1,14)=1,7, p= .215 (sjá töflu 13). 

 

 

Tafla 13 Fjölskylduvirkni feðra eftir stuttar meðferðarsamræður  
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Umræður 

 

Umræða um niðurstöður rannsóknartilgátna og rannsóknarspurninga 

 

Rannsóknartilgáta 1a 

Sett var fram stefnutilgáta sem spáir fyrir um ákveðna niðurstöðu eftir að áhrif 

þeirrar hjúkrunarmeðferðar sem hér var veitt var mæld. Fyrsta 

rannsóknartilgátan: mæður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru 

skynja marktækt meiri stuðning (heildarstuðning) eftir stuttar 

meðferðarsamræður en þær mæður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Mat á heildarstuðningi lýtur að samanlögðum hugrænum stuðningi og 

tilfinningalegum stuðningi. Heildarstuðningur gefur þannig vísbendingu bæði 

hvað varðar hugrænan stuðning og tilfinningalegan stuðning. Þannig gerir mat á 

heildarstuðningi rannsakanda kleyft að álykta um vísbendingu í jákvæða átt þó 

svo að mat á annað hvort hugrænum eða tilfinningalegum stuðningi mælist ekki 

tölfræðilega marktækt. 

  

Niðurstaða þessarar rannsóknartilgátu sýndi að tölfræðilega marktækur munur 

var á mæðrum í tilraunahóp miðað við mæður í samanburðarhóp. Mæður sem 

fengu stuttar meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing skynjuðu marktækt meiri 

heildarstuðning en þær mæður sem ekki fengu slíkar samræður. Tilgátan var því 

studd. Niðurstaðan er í samræmi við þá hugmyndafræði sem rannsókn þessi 

byggir á. Hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar frá Calgary í Kanada tekur mið af 

samstarfi milli fjölskyldu og hjúkrunarfræðings. Þar ríkir gagnkvæm virðing og 

viðurkenning á framlagi beggja aðila að lausn til betri vegar (Wright og Leahey, 

2009). Með því að gefa fólki svigrúm til að tjá sig og hvetja til frásagnar af eigin 
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skynjun á því ástandi sem fjölskylda er í hverju sinni, aukast líkurnar á því að 

hjúkrunarfræðingur tengist fjölskyldunni og að þarfir hennar fyrir stuðning komi 

fram. Þarfir einstaklinga geta verið mismunandi og þess vegna er mikilvægt að 

skjólstæðingar fái tækifæri til að koma þeim á framfæri (Browning og Warren, 

2005; Wright og Leahey, 2009).  

 

Í þessari rannsókn var lögð áhersla á að spyrja meðferðarspurninga sem höfðu 

þau áhrif á foreldra barna, sem voru með berkjungabólgu af völdum RS 

veirunnar, að þau fengu tækifæri til að færa í orð skynjun sína á veikindum barns 

síns og þar með tækifæri til að tjá helstu áhyggjur sínar.  Þegar foreldrarnir tjáðu 

sig var virkri hlustun beitt en hún hefur sýnt sig að vera afar heilandi fyrir 

fjölskyldur hvort sem um er að ræða bráð- eða langvinn veikindi. Í rannsóknum 

hefur einnig verið sýnt fram á, að það léttir á fólki að fá tækifæri til að setja orð á 

upplifun sína og að fá viðbrögð við þeim frá fagaðilum (Benzein, Hagberg o.fl., 

2008; Wright, 2008; Svavarsdottir, 2006). Niðurstaða þessarar tilgátu styður því 

ofangreindar rannsóknir.  

 

Niðurstaða þessi er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Bryndísar 

Halldórsdóttur (2009), sem rannsakaði ávinning stuttra meðferðarsamræðna við 

fjölskyldur langveikra lungnasjúklinga, og Auðar Ragnarsdóttur (2010) sem 

rannsakaði einnig stuttar meðferðarsamræður við foreldra barna með flogaveiki, 

meðfæddan ónæmisgalla og gigt. Niðurstöður þeirra beggja sýna að fjölskyldur í 

tilraunahópi skynja tölfræðilega marktækt meiri heildarstuðning borið saman við 

þær fjölskyldur sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð.  

 

Það er ljóst að það eitt að fagaðilar gefi skjólstæðingum sínum tækifæri til að 

ræða sínar áhyggjur hefur jákvæð áhrif. Út frá ofangreindu má því segja að 

hjúkrunarfræðingar ættu að tileinka sér að vinna með stuttar meðferðarsamræður 
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í farteskinu til hagsbóta fyrir skjólstæðinga sína og aðstandendur þeirra. Það 

tekur lítinn tíma frá öðrum störfum og er  áhrifamikið.  

 

 

Rannsóknartilgáta 1b 

Rannsóknartilgáta 1b tekur mið af feðrum. Sett var fram stefnutilgáta, sem spáir 

fyrir um að ákveðin niðurstaða fáist þegar mæld eru áhrif þeirrar 

hjúkrunarmeðferðar sem hér var veitt, þ.e. stuttar meðferðarsamræður. 

Rannsóknartilgáta 1b: Feður barna sem fá berkjungabólgu af völdum RS veiru 

skynja marktækt meiri stuðning (heildarstuðning) eftir stuttar 

meðferðarsamræður en þeir feður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Niðurstaðan fyrir rannsóknartilgátu 1b sýndi að feður sem fengu stuttar 

meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing skynjuðu ekki meiri stuðning en þeir 

feður sem fengu hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Þessi niðurstaða er í nokkru 

samræmi við aðrar rannsóknir en Ward (2001)  komst að því að þarfir mæðra og 

feðra séu ólíkar. Mæður hafa marktækt meiri þörf en feður fyrir öryggi, 

upplýsingar og stuðning. Í rannsókn Robinson (1998) kom í ljós að konur virkjast 

mjög þegar ástvinur veikist og lifa sig inn í veikindin. Þá komst Ahmann (2006) 

að því að feður sækjast síður eftir stuðningshópum borið saman við mæður. 

Feðurnir kjósa fremur að ræða við aðra feður á veraldarvefnum. Þetta bendir 

e.t.v. til þess að feðurnir hafi ekki sömu þörf og mæðurnar á að ræða sín mál 

augliti til auglitis og að þeim líður betur með að hafa umræðurnar fjær sér. 

Hallberg o.fl. (2010) komust að því að sumum feðrum fannst hjúkrunarfræðingar 

á heilsugæslustöðvum horfa framhjá þeim þegar þeir komu í reglubundnar 

vitjanir ásamt móður barns þeirra og að hjúkrunarfræðingarnir beindu tali sínu 

frekar að mæðrunum. Þetta skapaði neikvæða upplifun á stöðu feðranna varðandi 
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þátttöku  í heilbrigðisskoðunum barna sinna og dró úr löngun þeirra að mæta í 

slíkar vitjanir.  

 

Í stuttum meðferðarsamræðum er lögð áhersla á að allir fjölskyldumeðlimir fái að 

tjá sig og fái tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri (Wright og 

Leahey, 2009). Það má því velta vöngum yfir því hvers vegna þessi meðferð 

virðist ekki hreyfa við þeim feðrum sem voru þátttakendur í rannsókninni. Í 

meðferðarsamræðunum sem teknar voru í þessari rannsókn tjáði einn feðranna 

sig um að veikindi barna hans tækju ávallt meira á konu sína en hann sjálfan. Þá 

tjáði sami maður sig um að þegar kona sín væri upptekin við veikindi, þá gerði 

hann bara aðra hluti, sem einnig væru nauðsynlegir og að þannig hefðu þau alltaf 

haft hlutina. Það má því hugleiða hvort feður álíti stuðningsviðtal eins og stuttar 

meðferðarsamræður gott fyrir konu sína, móður barnsins, og að þeir muni standa 

við hlið henni og taka til hendinni heima ásamt því að virða hennar þarfir í 

veikindum barns þeirra. Hugsast getur að það mælitæki sem í þessari rannsókn er 

notað henti ekki fyrir feður! Til þess að varpa skýrara ljósi á þessar vangaveltur 

þurfum við fleiri rannsóknir, sem áhugavert væri að sjá í framtíðinni.  

 

Rannsóknartilgáta 2a 

Sett var fram stefnutilgáta sem spáir fyrir um ákveðna niðurstöðu eftir að sú 

hjúkrunarmeðferð sem hér var veitt hafði verið mæld. Rannsóknartilgáta 2a: 

Mæður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

hugrænan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Niðurstöðurnar sýndu að mæður skynjuðu marktækt meiri hugrænan stuðning 

eftir stuttar meðferðarsamræður miðað við þær mæður sem fengu hefðbundna 

hjúkrunarmeðferð. 
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Hugrænn stuðningur tekur mið af þekkingu, eigin bjargráðum fjölskyldna og 

almennri heilsueflingu þeirra. Hugrænn stuðningur er því veittur með því að 

fræða fjölskyldur um gang veikinda eða sjúkdóms, veita faglegt álit og veita 

ígrundaðar hugmyndir um hvernig fjölskylda geti nýtt eigin bjargráð til hagsbóta 

fyrir sig og sína (Wright og Leahey, 2009).  

 

Þegar veikindi koma upp er ein af grundvallarþörfum fólks að fá fræðslu. Til eru 

fjölmargar rannsóknir sem beina ljósi að nytsemi góðrar fræðslu, en það að fá 

upplýsingar og skriflega fræðslu hefur sýnt sig að vera ein af meginþörfum 

foreldra veikra barna (Shields o.fl., 2003; Helga Bragadóttir o.fl., 2006; Guðrún 

Kristjánsdóttir og Helga Bragadóttir, 2001; Ward, 2001; Bragadóttir, 1998).   

Wright og Leahey (2009) benda á að fræðsla er ein af grundvallarmeðferðum 

hjúkrunar til þess að draga úr streitu og vanlíðan fólks þegar ástvinur veikist. 

Fræðsla hefur einnig þau áhrif að fjölskyldur  geta viðhaldið stöðugleika sínum. 

Fræðsla er ríkur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga en Åstedt-Kurki o.fl., (2001) 

sýndu fram á að hjúkrunarfræðingar sem starfa á sjúkrahúsum finnst 

fjölskylduhjúkrun aðallega felast í því að fræða aðstandendur skjólstæðinga sinna 

vel um veikindin og það sem gert er. Hughes (2007) komst að því að mikið 

ósamræmi væri einmitt á þessum þætti milli þess sem hjúkrunarfræðingar töldu 

sig gera og þess sem fjölskylduaðilar töldu hjúkrunarfræðingana gera. Niðurstaða 

Hughes bendir á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar setjist niður með 

fjölskyldum þannig að þær fái tilfinningu fyrir því að hafa fengið skipulagða 

fræðslu. Þá er einnig mikilvægt að loka fræðslunni með því að spyrja hvort 

fjölskyldan hafi frekari spurningar eða löngun til að ræða eitthvað sem ekki hefur 

þegar verið rætt (Wright og Leahey, 2009).  

Þess má geta að í tilraunahópi þessarar rannsóknar voru 64% mæðranna á 

aldrinum 19-30 ára. Þar var því að mestu um ungar mæður að ræða. Hjá 43% 

þeirra var einnig um fyrsta barn að ræða. Samanburðarhópurinn var heldur eldri 
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en þar voru 27% mæðranna 19-30 ára og um fyrsta barn var að ræða hjá 27% 

þeirra (tafla 2). Þessi mismunur kann að hafa haft áhrif á svörun hópanna. Það er 

ekki ólíklegt að margar af mæðrunum í tilraunahópnum hafi í fyrsta sinn verið að 

takast á við veikindi einstaklings sem stendur þeim nær. Hafi svo verið hafa þær 

líklega haft ríka þörf fyrir þær upplýsingar, sem þær fengu, sem síðan skilaði sér í 

svörum þeirra. Mæðurnar sem tóku þátt í þessari rannsókn voru flestar í kring um 

þrjátíu ára gamlar þannig að þessi munur skýrist helst af því hvort um var að 

ræða fyrsta barn eða ekki.  

Út frá því að ofangreind tilgáta var studd má álykta að mæður í 

tilraunahópnum hafi skynjað stuðning af að hafa fengið fræðslu og öðlast 

viðurkenningu á þeim bjargráðum sem þær höfðu notað sjálfar og/eða fengið 

ráðleggingar um að nota. Markmiðið með fræðslunni er eins og að ofan hefur 

verið nefnt að auka þekkingu fólks, en ekki síður að auka á öryggi skjólstæðinga, 

þannig að þeir finni að þeir hafi stjórn á þeim aðstæðum sem uppi eru þó svo að 

barn þeirra sé ekki lagt inn á legudeild.  

Aðeins er hægt að komast að því hverjar þarfir hvers og eins eru með því að 

tengjast fjölskyldu viðkomandi og reyna að aðstoða hana við að uppfylla þær 

(Wright og Leahey, 2009; Browning og Warren, 2005). Þrátt fyrir það vilja 

rannsakendur á þörfum foreldra veikra barna meina að starfsfólk á sjúkrahúsum 

geti gengið út frá því að foreldrar hafi ákveðnar þarfir þegar barn þeirra veikist. 

Þar vegur þyngst að fá upplýsingar og fræðslu og að geta verið hjá barninu og 

annast það (Helga Bragadóttir o.fl., 2006). 

 

Rannsóknartilgáta 2b 

Rannsóknartilgáta 2b tekur mið af feðrum. Sett var fram stefnutilgáta, sem spáir 

fyrir um að ákveðin niðurstaða fáist þegar mæld eru áhrif þeirrar 

hjúkrunarmeðferðar sem hér var veitt, stuttar meðferðarsamræður. 

Rannsóknartilgáta 2b: Feður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru 
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skynja marktækt meiri hugrænan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en 

þeir feður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að feður sem fengu stuttar 

meðferðarsamræður skynjuðu ekki meiri stuðning miðað við feður sem fengu 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Þessar niðurstöður varpa ljósi á að munur er á því 

hvernig mæður og feður meðtaka stuttar meðferðarsamræður.  

 

Í rannsókn Holtslander (2005) sem fram fór á fæðingardeild og gerð var á 

nýbökuðum foreldrum kom fram að feður voru mjög ánægðir með þann stuðning 

sem þeir og konur þeirra fengu í formi stuttra meðferðarsamræðna. Þeim fannst 

fræðslan og það tækifæri að fá að ræða hugðarefni sín hafi veitt þeim aukið 

öryggi í að vera virkir í foreldrahlutverkinu eftir að heim var komið.  Það má 

hugsa sér að feður eins og mæður byrji undirbúning fyrir foreldrahlutverkið um 

leið og vitneskjan um að von sé á barni er ljós. Þannig hafa feður, eins og mæður, 

meðgöngutímann til að hugleiða breytt hlutverk þó það hugsanlega eigi sér 

eingöngu stað í undirmeðvitundinni. Þegar ungt barn veikist, eins og t.d. af 

berkjungabólgu, er móðirin þegar mjög virk í allri umönnun sem viðkemur 

barninu. Þess vegna er um ólíkar aðstæður að ræða þó veikindi ungs barns varði 

feðurna ekki síður en mæðurnar. Þegar niðurstöður varðandi þennan þátt eru 

skoðaðar kemur í ljós að feður í tilraunahópnum lækka um 0,2 stig eftir stuttar 

meðferðarsamræður. Í samanburðarhópnum aftur á móti, sem ekki fékk 

meðferðarsamræður, hækka feðurnir í skynjuðum stuðningi um 0,4 stig. Þarfir 

feðra kunna að vera ólíkar þörfum mæðra en Ahmann (2006) bendir einmitt á að 

heilbrigðisstarfsfólk verði að vera meðvitað um þennan þátt og mæta foreldrum 

þar sem þeir eru hverju sinni. Í rannsókn Ward (2001) kom fram að þörf feðra á 

upplýsingum var marktækt minni en þörf mæðra og kann það að skýra niðurstöðu 

þessarar rannsóknar á því að feður skynji ekki meiri hugrænan stuðning eftir 

stuttar meðferðarsamræður. Sé þörfin fyrir fræðslu eða hugrænan stuðning ekki 
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til staðar finnur viðkomandi væntanlega síður fyrir að hafa fengið aukinn 

stuðning varðandi þennan þátt.  

 

Rannsóknartilgáta 3a 

Sett var fram stefnutilgáta sem spáir fyrir um ákveðna niðurstöðu eftir að sú 

hjúkrunarmeðferð sem hér var veitt hafði verið mæld. Rannsóknartilgáta 3a: 

Mæður barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þær mæður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mæður barna með berkjungabólgu af 

völdum RS veirunnar skynjuðu ekki marktækt meiri stuðning borið saman við 

þær mæður sem fengu hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Niðurstöðurnar benda þó í 

þá átt að mæður í tilraunahópnum skynji heldur meiri stuðning en mæðurnar í 

samanburðarhópnum.  Ef ekki er tekið tillit til samvirkni milli hópanna tveggja 

heldur eingöngu tímans þá eru niðurstöðurnar marktækar.  

 

Tilfinningalegur stuðningur miðar að því að hjálpa fólki að skilja eigin 

tilfinningar í samhengi við þær aðstæður sem  það er í. Í  þessu samhengi veitir 

hjúkrunarfræðingur fólki tækifæri til að segja sögu sína og ræða þær tilfinningar 

sem það ber í brjósti sér. Hjúkrunarfræðingurinn leitast við að veita fólki vissu 

um að tilfinningar þess séu eðlilegar, hann leitar að styrkleikum í fari fjölskyldna 

og ber lof á þær fyrir það sem vel er gert (Wright og Leahey, 2009). 

 

Það að hjúkrunarfræðingar gefi skjólstæðingum sínum í skyn að reynsla þeirra sé 

erfið, er upphaf þess að draga úr áhyggjum og að slá á efasemdir aðstandenda um 

að tilfinningar þeirra séu eðlilegar (Wright, 2008). Við komu á bráðamóttöku er 

ekki óalgengt að foreldrar afsaki sig og segi að kannski séu þeir bara móðursjúkir 
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en vilji þó láta skoða barnið. Allt of algengt er að foreldrar gangi á andlegan 

forða sinn þegar barn veikist, sem síðan getur leitt til streitu  á heimilinu. Meiri 

líkur eru á að fjölskyldan leiti fyrr hjálpar og/eða ræði hlutina ef henni er sýnd 

virðing og næmni í mannlegum tilfinningum. Eitt atriði þar er viðurkenning á 

erfiðum tilfinningum  (Svavarsdóttir, 2006).  

 

Lítið er vitað um tilfinningaviðbrögð mæðra/foreldra RS veikra barna. Rannsókn 

Leidy o.fl. (2005) bendir á að streita og kvíði mæðra barna með RS veiru séu jafn 

mikil og streita og kvíði mæðra fyrirbura á gjörgæslu. Rannsókn þeirra dró fram 

að ein helsta ástæða þess voru sýnatökurnar og meðferðin í greiningarferlinu. 

Rannsakandi þessarar rannsóknar hefur stundum varpað fram spurningunni um 

hvað það sé sem foreldrar hræðist mest í sambandi við veikindi barns síns með 

RS veiru. Svörin eru á þann veg að mæður/foreldrar séu hreinlega hrædd um að 

barn þeirra muni kafna. Þetta á við um fyrstu daga veikinda en ekki eingöngu á 

greiningartímabilinu. Þessi vísbending er mikið áhyggjuefni og það er mikilvægt 

að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um hana svo 

skilja betur tilfinningalegar aðstæður foreldra RS veikra barna.   

 

Þegar um er að ræða bráð veikindi, beinist tilvera fólks, skyndilega inn á farveg, 

sem í flestum tilfellum er afar ólíkur því sem það hefur áður þekkt. Eins og Eckle 

og MacLean (2001) benda á, eru þarfir fólks fyrir upplýsingar og fræðslu miklar 

á þessu tímabili. Heilbrigðisstarfsfólk þarf ávallt að vera vakandi fyrir 

tilfinningalegri líðan skjólstæðinga sinna og liðsinna þeim til betri vegar. Í 

bráðum veikindum er mikilvægt að vera til staðar og láta aðstandendur vita að 

tilfinningar þeirra séu eðlilegar. Í rannsókn Ward (2001),  þar sem stuttur tími var 

liðinn frá upphafi veikinda barna þeirra foreldra sem tóku þátt í rannsókninni, 

voru það þættir eins og öryggi um jákvæða útkomu barnsins og upplýsingagjöf 

sem skiptu foreldrana, sér í lagi mæðurnar, mestu máli. Annar stuðningur var 

ekki eins mikilvægur á þessu tímabili.  
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Þegar veikindi verða langvarandi hafa þau óhjákvæmilega meiri 

tilfinningalega þjáningu í för með sér og þörfin fyrir tilfinningalegan stuðning 

verður sterkari. Wright (2008) segir að dýpsta þjáningin eigi sér stað þegar lífi 

fólks er breytt til frambúðar. Þetta kann að vera skýringin á því að í þessari 

rannsókn kom ekki fram tölfræðilega marktækur munur á tilfinningalegum 

stuðningi. Í rannsóknum Bryndísar Halldórsdóttur (2009) og Auðar 

Ragnarsdóttur (2010) sem rannsökuðu ávinning stuttra meðferðarsamræðna við 

fjölskyldur langveikra einstaklinga, kom fram marktækur munur á 

tilfinningalegum stuðningi hjá tilraunahópi borið saman við samanburðarhóp, 

sem ekki fékk slíkar samræður. Í þeirra rannsóknum kom hinsvegar ekki fram 

marktækur munur á hugrænum stuðningi, eins og þessi rannsókn á fjölskyldum 

bráðveikra sýnir varðandi mæður. Það má því álykta að þarfir fólks fyrir 

hugrænan og tilfinningalegan stuðning sé mismunandi eftir því hvar á 

veikindatímabilinu aðstandendur eru. Stuðningur af báðum toga er þó jafn 

mikilvægur. Heilbrigðisstarfsfólk þarf hinsvegar að lesa í aðstæður og tengjast 

aðstandendum þannig að það geti uppfyllt þarfir þeirra sem best hverju sinni.  

 

 

Rannsóknartilgáta 3b 

Sett var fram stefnutilgáta sem spáir fyrir um ákveðna niðurstöðu eftir að sú 

hjúkrunarmeðferð sem hér var veitt var mæld. Rannsóknartilgáta 3b: Feður 

barna með berkjungabólgu af völdum RS veiru skynja marktækt meiri 

tilfinningalegan stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður en þeir feður sem fá 

hefðbundna hjúkrunarmeðferð. 

 

Niðurstöðurnar sýndu að feður sem fá stuttar meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing skynjuðu ekki meiri tilfinningalegan stuðning en þeir feður 

sem fengu hefðbundna hjúkrunarmeðferð.  
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Eins og áður hefur komið fram beinist meðferðin bæði að mæðrum og feðrum. Í 

niðurstöðunum kemur fram að feður í tilraunahópnum lækka um 0,2 stig eftir 

stuttar meðferðarsamræður. Í samanburðarhópnum hækka feðurnir hinsvegar um 

0,1 eftir hefðbundna hjúkrunarmeðferð. Hugsanlegt er að feður hafi ekki þörf 

fyrir stuttar meðferðarsamræður en frekari rannsókna er þörf á því sviði. Í 

rannsóknum hefur komið fram að feður einbeita sér að öðrum hlutum sem einnig 

eru mikilvægir fjölskyldunni en þeim að taka beinan þátt í meðhöndlun á 

veikindum barna sinna. Þetta atriði kann að hafa áhrif varðandi það að veikindin 

hreyfa ekki eins við þeim og mæðrum barnanna. Svavarsdóttir og Rayens (2003) 

sýndu fram á að bandarískar og íslenskar mæður upplifa sterkari 

umönnunarkröfur en feður varðandi asmaveikindi barna. Mæður beggja landa 

upplifa að sama skapi, samanborið við feðurna, að heilbrigði barna þeirra sé 

lakara, sem endurspeglar væntanlega virkni mæðrana í að hafa stjórn á 

veikindunum barna sinna. Svavarsdottir (2005) komst að því að mæður íslenskra 

barna með krabbamein skynja meiri streitueinkenni en feður barnanna og að 

feðurnir skoruðu hærra í vellíðan en mæðurnar. Þessar niðurstöður voru þó ekki 

tölfræðilega marktækar.  

 

Rannsóknarspurning 1 

Er marktækur munur á skynjuðum stuðningi mæðra og feðra (kynjamunur) eftir 

stuttar meðferðarsamræður samanborið við fyrir meðferðarsamræðurnar? 

Eftir að hafa skoðað tilgátur rannsóknarinnar og komist að því að mæður í 

tilraunahópnum skynji meiri stuðning borið saman við mæður í 

samanburðarhópnum var ákveðið að skoða tilraunahópinn nánar og athuga hvort 

innan hans kæmi fram kynjamunur á skynjuðum stuðningi. Þegar tilgáturnar voru 

skoðaðar kom enginn munur fram meðal feðra í tilraunahópnum borið saman  við 

feðurna í samanburðarhópnum.  
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Niðurstöður ofangreindrar rannsóknarspurningar sýndu að í tilraunahópnum er 

kynjamunur á því hvernig mæður og feður skynja veittan stuðning. Munurinn 

liggur helst í hugrænum stuðningi en hann mælist tölfræðilega marktækt hærri 

meðal mæðra borið saman við feður (p=0.036). Þegar heildarstuðningurinn er 

skoðaður kemur í ljós að hann mælist ekki tölfræðilega marktækur en afar nálægt 

því eða með p=0.055. Tilfinningalegur stuðningur mælist ekki heldur marktækur 

(p=0.093) en mæðurnar skora þó hærra en feðurnir, sem lækka í skynjuðum 

tilfinningalegum stuðningi, eftir stuttar meðferðarsamræður.  

 

Að mörgu leyti er athyglisvert að feður ungra barna sem fá berkjungabólgu af 

völdum RS veiru skynji ekki að þeir fái stuðning í stuttum meðferðarsamræðum á 

sama hátt og konur þeirra, mæður barnana gera. Hugmyndafræðin sem viðtalið 

byggir á gerir ráð fyrir að geta veitt stuðning bæði fyrir kven– og karlkyns 

skjólstæðinga hjúkrunarfræðinga (Wright og Leahey, 2009).  Niðurstöður þessar 

vekja spurningar um það hvort feðurnir í þessari rannsókn hafi ekki skynjað 

sömu þörf fyrir stuðningsviðtal og konur þeirra eða að þeir hafi skynjað og 

jafnvel fundist þeir eiga að vera til staðar til stuðnings við konur sínar og barn þó 

þeir hafi ekki þurft  stuðning fyrir sjálfa sig! Í töflu 3 má lesa að af þeim feðrum 

sem þátt tóku í rannsókninni áttu 71% barn fætt árið 2009. Þar sem gagnasöfnun 

fór fram í byrjun árs 2009 hafa flestir feðurnir því verið með í 

rannsóknartilfellum þar sem barn þeirra var á aldrinum 4-16 vikna. Á þeim tíma 

er barnið oftast á brjósti og móðirin upptekin við það. Ekki er því ólíklegt að þeir 

líti á sig sem stuðningsaðila við móður og barn, sem kann að vera staðreynd en 

vangaveltur þessar eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem getið hefur verið um 

hér að ofan. Feður hafa síður þörf fyrir upplýsingar og stuðning en mæður, þeir 

tala síður við aðra um stöðu sína. Þá taka mæður frekar virkan þátt í veikindum 

barna sinna en feður (Ward, 2001; Ahmann, 2006; Svavarsdóttir og Rayens, 

2003). Fenwick o.fl. (2008) komust að því að mæðrum ungra barna er mikið í 
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mun að finna að þær hafi stjórn á aðstæðum sínum og að þær geti haldið 

tengslum við börnin sín. Þegar ungt barn fær berkjungabólgu af völdum RS veiru 

getur það haft áhrif á brjóstagjöf vegna þess að barnið á oft erfiðara með að sjúga 

brjóstið vegna veikindanna. Þetta getur haft áhrif á líðan mæðrana, sem vilja gera 

allt til að viðhalda brjóstagjöfinni og hafa því fullan vilja og þörf til að fá fræðslu 

um allt sem þær geta gert til að láta barninu líða betur. Mæðurnar taka þannig 

heilshugar þátt í veikindum barns síns vegna þess að veikindin snerta þær beint 

t.d. vegna næringarinntöku barnana.   

 

Ofangreind umræða beinist ekki að því að feður séu ekki heilshugar að taka þátt í 

veikindum barna sinna. Í þeim viðtölum sem tekin voru í þessari rannsókn var 

ekki annað hægt að sjá eða heyra en að feðurnir væru ánægðir með að hafa tekið 

þátt í viðtalinu. Þar voru það þó mæðurnar sem tjáðu sig mest þrátt fyrir tilraunir 

rannsakanda til þess að beina spurningum að feðrunum. Niðurstöðurnar gefa því 

ástæðu til að álykta að stuttar meðferðarsamræður við foreldra bráðveikra barna 

henti mæðrum betur en feðrum. Hjúkrunarfræðingar mega þó ekki slá slöku við 

vegna þess að hverskyns stuðningur sem veittur er beinist að því að fá jákvæða 

útkomu og sé það svo að föður finnist hann styðja við fjölskyldu sína t.d. með 

þátttöku í stuttum meðferðarsamræðum þá er það til góðs þegar á heildina er litið.  

 

Rannsóknarspurning 2 

Er marktækur munur á skynjuðum stuðningi mæðra, eftir aldri, menntun og 

tekjum, eftir þátttöku í stuttum meðferðarsamræðum, borið saman við mæður sem 

ekki fá stuttar meðferðarsamræður? 

 

Niðurstaða þessarar rannsóknarspurningar sýndi ekki fram á marktækan mun á 

breytunum aldri, menntun eða tekjum og skynjuðum stuðningi mæðra eftir stuttar 

meðferðarsamræðum borið saman við mæður sem fengu hefðbundna 
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hjúkrunarmeðferð. Það kom hinsvegar í ljós að rannsóknargögnin varðandi þessa 

spurningu voru veik og höfðu ekki burði til að sýna fram á mun milli hópanna 

tveggja  hvað varðaði þessa breytu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þó vísbendingu um að háskólamenntaðar 

mæður og mæður með hæstu mánaðartekjurnar skynji meiri stuðning en mæður 

með lægri tekjur og mæður með grunn- eða framhaldsskólamenntun.   

Vegna lítils styrks gagnana varðandi þessa rannsóknarspurningu er ekki hægt að 

álykta niðurstöður þessar yfir á aðra hópa. Aldur foreldra hefur í rannsóknum oft 

áhrif á það hvaða aðstoð fólk þarf. Samkvæmt Wright og Leahey (2009) er 

mikilvægt að greina á hvaða þroskastigi fjölskylda er, vegna þess hve mikill 

munur getur verið á því hvaða burði hún hefur til að takast á við viðfangsefni 

miðað við þroskastig. Ungar fjölskyldur með ung börn, eins og margar af  

fjölskyldunum í þessari rannsókn eru, hafa ekki varið mörgum árum saman. 

Foreldrarnir takast t.d. gjarnan á við þau verkefni í daglegu lífi að standast 

afborganir af heimili fjölskyldunnar ásamt því að vera uppteknir af eigin 

starfsframa. Þá hafa foreldrarnir stundum einnig áhyggjur af öðrum börnum 

sínum. Þetta getur valdið þeim auknu álagi og þar með aukinni þörf fyrir 

stuðning verði þau fyrir því að barn þeirra veikist brátt og þurfi að dvelja á 

sjúkrahúsi í einhvern tíma. Það mætti því álíta sem svo að yngri fjölskyldur þurfi 

meiri stuðning en þær sem eldri eru. Í þessari rannsókn kom engin munur fram 

hvað varðar aldur mæðrana og skynjaðan stuðning frá tíma 1 til tíma 2 þegar 

tekið var tillit til hópanna tveggja þó svo að mæðurnar í tilraunahópnum hafi 

verið yngri en þær í samanburðarhópnum, eins og greint var frá hér að ofan.  

 

Í Leidy o.fl. (2005) kom fram að foreldrar sem voru háskólagengnir og foreldrar 

sem lokið höfðu grunnskóla og hluta af menntaskóla upplifðu minni 

fjölskylduvirkni en foreldrar sem lokið höfðu menntaskóla og hluta af háskóla. 

Samkvæmt þeirri rannsókn má því álykta að háskólamenntaðir foreldrar og 

foreldrar sem lokið hafa grunnskóla og hluta af menntaskóla séu í aukinni þörf 
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fyrir stuðning. Í þeirri rannsókn sem fjallað er um í þessari ritgerð eru 

vísbendingar um að háskólamenntaðar mæður og þær sem eru tekjuháar séu 

móttækilegri fyrir stuðningi en þær sem minna eru menntaðar og eru tekjulægri. 

Fleiri rannsókna með stærri úrtökum er þörf, til að svara þessum spurningum á 

fullnægjandi hátt.  

Cassimos o.fl. (2008) komust að því að menntun mæðra skiptir máli hvað varðar 

fylgikvilla af völdum RS veirunnar. Börn mæðra með lengri menntun en níu ár 

eftir grunnskóla voru ólíklegri til að þróa með sér fylgikvilla RS veirunnar. Þetta 

grundvallaðist meðal annars á því að þær fjölskyldur bjuggu við betri félagslegar 

aðstæður en hinar þar sem mæðurnar voru minna menntaðar. Fjölskyldur betur 

menntaðra mæðra bjuggu við betri húsakost ásamt því að fjölskyldur þeirra höfðu 

hugsanlega meira bolmagn varðandi bjargráð í daglegu lífi. Í sömu rannsókn kom 

fram að börn sem nærast af brjóstamjólk í 3 mánuði eða meira eru ólíklegri til að 

þróa með sér astma en börn sem nærast skemur en þrjá mánuði af brjóstamjólk. 

Álykta má að betri menntun skapi meiri tekjur og þar með betri félagslegar 

aðstæður miðað við þá sem eru minna menntaðir. Þar af leiðandi hafa mæður 

barna með meiri menntun, betri burði til að vera lengur hjá ungabarni sínu og 

hafa meiri þekkingu á kostum brjóstamjólkur fyrir börn sín.  

 

 

Rannsóknarspurning 3a 

Hver er munurinn á fjölskylduvirkni mæðra eftir stuttar meðferðarsamræður 

samanborið við þær mæður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð?  

 

Niðurstöður þessarar rannsóknarspurningar sýndu að mæður sem fengu stuttar 

meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing skynjuðu marktækt minni 

fjölskylduvirkni eftir meðferðarsamræðurnar borið saman við þær mæður sem 

ekki fengu slíkar samræður.  
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Á vissan hátt má segja að niðurstaða ofangreindrar rannsóknarspurningar komi 

ekki á óvart. Samkvæmt Wright og Leahey (2009) vekja erfiðar aðstæður eða 

reynsla fólks oft  upp tilfinningar innra með því sem takast þarf á við og getur 

dregið tímabundið úr virkni þess. Leidy o.fl. (2005) komust að því að foreldrar 

barna sem fengu berkjungabólgu af völdum RS veirunnar og höfðu sögu um að 

hafa fæðst fyrir 35. viku meðgöngu upplifðu minnkaða fjölskylduvirkni í allt að 

60 daga eftir útskrift af sjúkrahúsi.  

Sú hjúkrunarmeðferð sem veitt var í þessari rannsókn, þ.e. stuttar 

meðferðarsamræður, hafði það markmið að leiða þátttakendur inn á 

hugsanabrautir sem auka fjölskylduvirkni þeirra. Að meðaltali svöruðu 

þátttakendur tíma 2 ellefu dögum eftir að þeir höfðu svarað tíma 1. Eins og fram 

hefur komið þá fékk tilraunahópurinn haldgóða fræðslu um RS veiruna,  gang 

veikindanna og stuðning fyrir eigin bjargráð. Einnig var þeim bent á önnur ráð. 

Samanburðarhópurinn fékk fræðslubækling og einhverja munnlega fræðslu. Í 

þeim hópi var hinsvegar ekki farið eins djúpt í þau bjargráð sem grípa mætti til 

heima. Þá höfðu meðlimir þess hóps hugsanlega heldur ekki að sama skapi 

hugleitt hvernig tjáningu, samvinnu og tengslum væri háttað innan sinnar 

fjölskyldu. Það er greinilegt að stuttar meðferðarsamræður hreyfa við þeim 

mæðrum sem þær fá, á virknisviði þeirra. Hjúkrunarfræðingurinn sem veitir 

samræðurnar vinnur á hugræna-/vitsmunasviði, tilfinningasviði og hegðunar-

/virknisviði í þeim tilgangi að færa mæðurnar inn á betri farveg. Ellefu dagar eru 

ekki langur tími þegar kemur að tilfinningum og úrvinnslu á þeim. Mæðurnar 

hafa væntanlega hugleitt þá fræðslu sem þær fengu og  hafa verið uppteknar af 

veikindum barna sinna á þessu tímabili. Þá hafa þær sennilega hugleitt þá þætti 

sem spurt var um á tíma 1 og varða tilfinningalega virkni fjölskyldu þeirra. 

Mæðurnar í tilraunahópnum lækka marktækt frá tíma 1 til tíma 2 borið saman við 

mæður í samanburðarhópnum. Veikindin hreyfa ekki við samanburðarhópnum á 

virknisviði hans. Þess má geta sbr. það sem fram kom í lýsingu á þátttakendum 
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fyrr í þessari ritgerð, að langflest börnin þurfti ekki að leggja inn, heldur voru þau 

þess í stað á Bráðamóttöku barna í eftirliti. Þá dvöldu nokkur börn yfir nótt á 

bráðamóttökunni eða komu í endurmat meðan á veikindunum stóð.  Sú staðreynd 

að mæðurnar koma verr út 11 dögum eftir stuttar meðferðarsamræður segir ekki 

þar með, að samræðurnar hafi haft slæm áhrif á þær, heldur miklu fremur að 

hjúkrunarmeðferðin hafi haft þau áhrif að mæðurnar safni í sinn reynslubanka 

lausnum og bjargráðum í veikindum barna sinna, eins og Epstein o.fl. (1978) og 

Wright og Leahey (2009) fjalla um í sínum skrifum. 43% mæðrana voru með 

fyrsta barn sbr. töflu 2 (bls. 79). Álag við slíkar aðstæður veldur tímabundið 

lakari fjölskylduvirkni en í meðferðinni er stuðlað að þroskandi og styrkjandi 

leiðum fyrir fjölskyldurnar. Eins og komið hefur fram er í þessari rannsókn 

eingöngu verið að mæla tilfinningalega birtingarmynd fjölskyldunnar en sé 

fjölskyldan í vanda hvað varðar grunnstoðir hennar í daglegu lífi er nánast öruggt 

að það birtist í tilfinningum hennar (Wright og Leahey, 2009). Gagnasöfnun 

þessarar rannsóknar fór fram fjórum til sex mánuðum eftir eitt mesta hrun í 

efnahagslífi landsins. Mikill kvíði, andlegt álag og fjárhagsleg óvissa ríkti meðal 

margra á þessu tímabili. Hvort samræðurnar sem tilraunahópurinn fékk hafa 

vakið tilfinningar sem tengdust að einhverju leyti efnahagshruninu er ekki gott að 

segja en fleiri rannsókna er þörf til að varpa ljósi á þennan þátt.  Hugsanlegt er 

einnig að fleiri en eitt viðtal þurfi til að mælanleg aukning  á fjölskylduvirkni 

náist fram. 

 

Rannsóknarspurning 3b 

Hver er munurinn á fjölskylduvirkni feðra eftir stuttar meðferðarsamræður 

samanborið við þá feður sem fá hefðbundna hjúkrunarmeðferð?  

Niðurstöðurnar varðandi virkni feðra sýndi ekki marktækan mun milli 

tilraunahóps og samanburðarhóps hvað varðar fjölskylduvirkni. Feður sem fá 
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stuttar meðferðarsamræður skynja hvorki meiri fjölskylduvirkni né minni borið 

saman við feður sem ekki fá stuttar meðferðarsamræður.  

 

Varðandi tilfellin hér að ofan má gefa sér að mæðurnar hafi verið uppteknar af 

veikindum barna þeirra og feðurnir þess vegna þurft að taka meira til hendinni 

með aðra þætti er varða venjulegt heimilishald. Þeir hafa einnig verið uppteknir 

af veikindunum og þeirri truflun á daglegum venjum, sem slíkt hefur í för með 

sér. Wright og Leahey, (2009) skýra það vel að erfiðar tilfinningar draga úr 

fjölskylduvirkni og miklar líkur eru á að slíkt hafi átt sér stað hér þó ekki mælist 

munur milli hópa. Feðurnir í tilraunahópnum skynjuðu þó heldur minni virkni á 

tíma 2 en feðurnir í samanburðarhópnum. Fleiri rannsóknir þyrfti til að greina 

betur óskir feðra hvað þetta varðar og þá þætti sem eru þeim mikilvægir í bráðum 

veikindum barna þeirra. 

 

Einkennum þeirra þátttakenda sem hér um ræðir er lýst í töflu 2. Um er að ræða 

ung börn og ungar fjölskyldur. Þegar foreldrar eru að feta sín fyrstu spor í 

uppeldi og umönnun lítils barns er fræðsluþörfin meiri en hjá þeim sem meiri 

reynslu hafa. Fjölskyldurnar í þessari rannsókn hafa tekist á við 

öndunarerfiðleika og í mörgum tilfellum minni næringarinntöku barna sinna sem 

svo getur valdið óöryggi og vanlíðan hjá mæðrum með barn á brjósti. 

Tilraunahópurinn er heldur yngri en samanburðarhópurinn. Hugsanlegt er að sá 

munur sem fram kemur í bakgrunnsþáttum foreldra hafi eitthvað vægi varðandi 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Engin marktækur munur kom þó fram við 

athugun á hópunum tveimur með krosstöflum og kí- kvaðrat prófun eins og fram 

hefur komið.   



123 

 

Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast fyrst og fremst í litlu úrtaki (N=41) og 

ekki er því hægt að alhæfa um niðurstöður. Þátttakendum var skipt í tilraunahóp 

(n=21) og samanburðarhóp (n=20), sem minnkar hvern rannsóknarhóp fyrir sig 

enn meira. Í úrtakinu voru bæði mæður og feður. Til að komast hjá því að 

framkvæma tvöfalda mælingu á þau börn, þar sem bæði móðir og faðir voru 

þátttakendur, voru mæður og feður mæld sitt í hvoru lagi, sem minnkar enn 

fremur þá hópa sem mældir voru. Feðurnir voru mun færri en mæðurnar og ekki 

náðist fram munur hjá þeim milli tilraunahóps og samanburðarhóps í neinum 

þeim þáttum sem mældir voru. Mæðurnar aftur á móti sýndu fram á mun milli 

hópa og var styrkur þeirra gagna mikill. Það að skipta kynjunum upp í rannsókn 

þessari er annar takmarkandi þáttur, vegna þess að það kemur í veg fyrir, að hægt 

sé að tala um foreldra. Skipting kynjana getur að sama skapi talist styrkur vegna 

þess að þannig fæst niðurstaða bæði varðandi mæður og feður barna sem fá 

berkjungabólgu af völdum RS veirunnar. Segja má að aðalstyrkur 

rannsóknarinnar sé rannsóknarsniðið, aðlagað tilraunasnið með tilraunahópi og 

samanburðarhópi. Einnig var styrkur gagnanna nægilega mikill til að framkvæma 

dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar til að komast að því hver samvirknin 

milli hópana tveggja væri, þ.e. hvort tilraunahópurinn hagaði sér öðruvísi en 

samanburðarhópurinn. 

 

Hagnýting rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Hagnýting rannsóknarinnar felst í því að skapa nýja þekkingu innan 

hjúkrunarfagsins varðandi meðferð sem líkleg er til árangurs fyrir þá 

skjólstæðinga sem hjúkrunarfræðingar sinna í störfum sínum.  
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Hin síðari ár hefur sú þróun átt sér stað innan heilbrigðiskerfisins, að 

skjólstæðingum er gert kleyft að dvelja í heimahúsi fremur en að leggjast inn á 

legudeildir ef hægt er að komast hjá því. Þessi breyting hefur meðal annars haft í 

för með sér að hjúkrun á bráðadeildum hefur eflst vegna þess fjölda fólks sem 

fær meðhöndlun þar, jafnvel í nokkra daga í formi endurmats á ástandi, lyfjagjafa 

eða hjálpar vegna versnunar á ástandi. Hagnýting þessarar rannsóknar gefur 

hjúkrunarfræðingum þekkingu á meðferðartæki í formi stuttra 

meðferðarsamræðna. Stuttar meðferðarsamræður eru meðferðarform sem lýtur 

ákveðnum reglum varðandi faglega vinnu. Samræðurnar innibera ákveðnar 

meðferðarspurningar sem hægt er að grípa til í þeim tilgangi að aðstoða fólk inn á 

jákvæðan farveg. Samræðurnar bjóða einnig upp á fræðslu og leita að 

styrkleikum fremur en veikleikum fólks. Þannig veitir þessi rannsókn 

hjúkrunarfræðingum þekkingu á að stuttar meðferðarsamræður séu líklegar til 

árangurs hvað varðar stuðning við mæður ungra barna sem veikjast af 

berkjungabólgu vegna RS veirunnar. Berkjungabólga er veigamikill þáttur í 

vinnu hjúkrunarfræðinga sem vinna á bráðamóttökum barna á hverjum vetri og 

full ástæða er til að styðja vel við þann hóp foreldra sem tekst á við hana. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að stuttar 

meðferðarsamræður séu til hagsbóta fyrir aðra hópa foreldra barna sem veikjast 

brátt. 

 

Störf á bráðamóttökum einkennast af hröðum vinnubrögðum og tímaskortur er 

því miður allt of algengur. Eins og fram hefur komið er viðhorf flestra 

hjúkrunarfræðinga jákvætt hvað varðar fjölskyldur þeirra skjólstæðinga sem þeir 

sinna. Þrátt fyrir það eiga hjúkrunarfræðingar erfitt með að tileinka sér 

vinnubrögð sem lúta að því að styðja við fjölskyldurnar með marvissum hætti. 

Notkun stuttra meðferðarsamræðna er góð leið til að auka þennan þátt í daglegu 

starfi hjúkrunarfræðinga, ekki síst vegna þess hversu einfaldar samræðurnar eru í 

notkun og því hversu líklegar þær eru til árangurs.   
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Hvaða nýja þekking kemur fram í þessari rannsókn? 

Það er löngu vitað að það að heilbrigðisstarfsfólk gefur sig að skjólstæðingum 

sínum og aðstandendum þeirra, er til hagsbóta fyrir fólk sem tekst á við veikindi. 

Hin síðari ár hefur hjúkrun sem fræðigrein færst sífellt nærri því að þróa 

heildræna meðferð fyrir skjólstæðinga sína á öllum sviðum heilbrigðisþjónustu. 

Það er ekki síst því að þakka að æ fleiri hjúkrunarfræðingar stunda rannsóknir á 

hinum ýmsu sviðum sem hjúkrunarfræðingar vinna við. Fjölskylduhjúkrun er 

engin undantekning í því sambandi. Sú meðferð sem á sér stað í stuttum 

meðferðarsamræðum hefur verið rannsökuð með eigindlegum hætti í rúman 

áratug (Wright og Leahey, 2009). Sú rannsókn sem til umfjöllunar er í þessari 

ritgerð er ein af fyrstu megindlegu rannsóknunum á stuttum meðferðarsamræðum  

sem styðja að samræðurnar hafi jákvæð áhrif á skjólstæðinga okkar. Það er því 

ný þekking innan hjúkrunarfagsins að meðferðarsamræður þróaðar út frá 

hjúkrunarmats- og meðferðarlíkani sé líklegt til að veita stuðning til handa 

fjölskyldum/mæðrum bráðveikra ungra barna.  

 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Eins og Wright og Leahey (2009) taka skýrt fram hafa veikindi eins aðila innan 

fjölskyldu áhrif á alla hina innan hennar. Það er því mikilvægt að 

fjölskylduhjúkrunarfræðingar haldi áfram að rannsaka hvað það er í vinnu 

hjúkrunarfræðinga sem hjálpar skjólstæðingum sínum og  aðstandendum þeirra 

við að draga úr áhyggjum og eða lina þjáningar þeirra. Stuttar 

meðferðarsamræður er spennandi meðferð í vinnu hjúkrunarfræðinga. Þessi 

rannsókn sýnir að meðferðin veitir mæðrum, sem hana hafa fengið, tilfinningu 

fyrir auknum stuðningi. Feður aftur á móti sýna ekki að þeir skynji aukinn 

stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður. Feðurnir voru það fáir í þessari 

rannsókn að erfitt er að álykta út frá þeim. Fleiri rannsóknir þarf til að komast að 
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því hvernig hjúkrunarfræðingar geti komið til móts við feður bráðveikra ungra 

barna og hvernig þeir meti stöðu sína þegar barn þeirra veikist. Þörfum og 

viðhorfum feðra kann að vera öðruvísi háttað en mæðra og væri það mjög 

fróðlegt rannsóknarefni. Stærra úrtak myndi hugsanlega einnig gefa svör við því 

hvort aldur, menntun og tekjur hafi áhrif á skynjaðan stuðning.  

Gagnlegt gæti verið að rannsaka virkni fjölskyldna betur til að fá svör við því 

hvort tímabundin lækkun á fjölskylduvirkni skili sér almennt í betri úrvinnslu og 

þroska til lengri tíma litið.  
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Lokaorð 

Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á að RS veiran getur haft áhrif á heilsufar 

ungra barna sem af henni veikjast öll æskuárin og jafnvel til frambúðar. Foreldrar 

og sérstaklega mæður þeirra ganga í gegnum erfitt tímabil meðan á veikindunum 

stendur og hafa þörf á stuðningi frá fagfólki. Innan hjúkrunarfagsins er 

fjölskyldan mikilvæg og hjúkrunarfræðingar vinna í mikilli návist við 

skjólstæðinga sína og aðstandendur þeirra. Þess vegna eru hjúkrunarfræðingar í 

góðri aðstöðu til að leiða fjölskyldur ungra barna sem veikjast brátt inn á 

jákvæðan farveg, sem leiðir þær að lausn og öryggi meðan á veikindum stendur.  

 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stuttar meðferðarsamræður við 

hjúkrunarfræðing veita mæðrum barna sem veikjast af berkjungabólgu vegna RS 

veirunnar, tilfinningu fyrir að hafa fengið aukinn heildarstuðning og hugrænan 

stuðning á veikindatímabilinu borið saman við mæður sem fá hefðbundna 

hjúkrunarþjónustu. Þá sýndu niðurstöðurnar einnig fram á kynjamun þar sem 

mæður skynja meiri stuðning eftir stuttar meðferðarsamræður borið saman við 

feður. Í fyrri rannsóknum hefur verið sýnt fram á að feður hafa í mörgum 

tilfellum aðrar þarfir en mæður þegar að veikindum barna þeirra kemur. Hugsast 

getur að sú sé raunin í þessari rannsókn.  

 

Á Landspítala háskólasjúkrahúsi mun á næstu mánuðum ljúka ferli innleiðingar á 

hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar. Höfundur þessarar rannsóknar telur þá 

þekkingu sem þessi rannsókn leiðir í ljós vera mikilvæga í að viðhalda og hvetja 

starfandi hjúkrunarfræðinga við Landspítalann til að hagnýta stuttar 

meðferðarsamræður í daglegri vinnu sinni. Þá telur rannsakandi líkur á að notkun 

samræðnanna skerpi faglega vinnu og möguleika hjúkrunarfræðinga á að leiða 

skjólstæðinga sína inn á betri veg en einnig að hjúkrunarfæðingar líti í auknum 
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mæli á sjálfa sig sem meðferðaraðila samhliða sinni vinnu að öðru því sem 

framfylgja þarf. 
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Fylgiskjal 5 Kynningarbréf fyrir rannsóknina 

Kynningarbréf fyrir rannsóknina 

Árangur fjölskylduhjúkrunarmeðferða á Barnaspítala 

Hringsins  

 

Ágætu foreldrar (forráðamenn) 

Þér/ykkur er hér með boðið að taka þátt í rannsókn um árangur 

hjúkrunarmeðferða á Barnaspítala Hringsins. Rannsókn þessi hefur verið tilkynnt 

til Persónuverndar og samþykkt af Siðanefnd Landspítala.  

Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna ávinning af fjölskylduhjúkrunarmeðferð 

fyrir fjölskyldur barna og unglinga sem fá heilbrigðisþjónustu á Barnaspítala 

Hringsins, þar sem fjölskyldustuðningur og fjölskylduvirkni verða skoðuð fyrir 

og eftir veitta meðferð.  Þér/ykkur er boðið að taka þátt í annaðhvort tilraunahópi 

eða samanburðarhópi rannsóknarinnar þar sem þið verðið beðin um að fylla út 

spurningalista um fjölskylduvirkni og upplifaðan stuðning.   

Af hverju eru þið valin? 

Þar sem þið eigið barn sem fær heilbrigðisþjónustu á Barnaspítala Hringsins er 

ykkur boðið að taka þátt í rannsókninni. Hjúkrunarfræðingur og sérfræðilæknar 

kynna rannsóknina fyrir ykkur. Ef þið ákveðið að taka þátt munu síðan 

rannsakendur hafa samband við ykkur. 

Hvað innifelur þátttaka í rannsókninni í sér? 

Foreldrar sem samþykkja að taka þátt í rannsókninni fá sendan tölvupóst, þar sem 

um rafræna spurningakönnun er að ræða. Báðir foreldrar eru beðnir um að svara 

spurningalistum á netinu er tengjast almennum upplýsingum um fjölskylduna og  

barnið, fjölskyldustuðning og fjölskylduvirkni. Það tekur u.þ.b. 20 mínútur fyrir 

ykkur að svara. Það er mjög mikilvægt að þið svarið hvort fyrir sig, þar sem 

sjónarmið ykkar geta verið ólík. Um það bil þrem til fimm dögum síðar er 

fjölskyldan aftur beðin um að svara spurningalistunum.  

Er einhver ávinningur eða áhætta af þátttöku? 

Það er engin trygging fyrir beinum ávinningi af þátttöku í rannsókninni annar en 

sá sem leitt getur til bættrar líðan fjölskyldumeðlima. En fjölskyldur barna sem 

þiggja heilbrigðisþjónustu á Barnaspítala Hringsins geta í framtíðinni notið góðs 

af þátttöku þinni nú, ef aukinn skilningur fæst á því hvernig heilbrigðisstarfsfólk 

getur í auknu mæli stutt við fjölskyldur barna með langvinn veikindi.  
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Virðingarfyllst  

Fyrir hönd rannsakenda  

 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

Ábyrgðarmaður  

 

Rannsakendur: 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, prófessor, forstöðumaður fræðasviðs fjölskylduhjúkrunar HÍ og LSH, 

sími 5254218, netfang: eks@hi.is 

Sólrún W. Kamban, meistaranemi, hjúkrunarfræðingur á Bráðamóttöku barna, sími 5433078, 

8481422, netfang: solrunw@landspitali.is 
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Fylgiskjal 6 Kynningarbréf og upplýst samþykki tilraunahóps 
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Fylgiskjal 7  Kynningarbréf og upplýst samþykki samanburðarhóps 
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Fylgiskjal 8  Leyfi siðanefndar LSH 
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Fylgiskjal 9 Kynningarbréf og upplýst samþykki móður RS veikra tvíbura. Verkefni í      

eigindlegum rannsóknum vorið 2010 
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Fylgiskjal 10 Fjölskyldutré og tengslakort-vasaspjald 
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