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Útdráttur 

Hugmyndafræði bráðahjúkrunar vísar til gilda, viðhorfa og skoðana hjúkrunarfræðinga 

á bráðasviði. Tilgangur verkefnisins var að skoða hvað bráðahjúkrun er og hugmyndafræði 

bráðahjúkrunar. 

Bráðahjúkrun var fyrst skilgreind sem sérgrein hjúkrunar þegar Anita Dorr og Judy 

Kelleher stofnuðu Emergency Department Nurses Association í Bandaríkjunum árið 1970. 

Fjölmargir kenningahöfundar í hjúkrun hafa haft áhrif með beinum og óbeinum hætti á 

hugmyndafræði og þróun bráðahjúkrunar. 

Heimildir voru fundnar með rafrænni leit á gagnagrunnum Web of Science, 

ScienceDirect og PubMed auk heimilda af heilbrigðisvísindabókasafni á Landspítala. Helstu 

hugtök heimildaleitar voru: Hugmyndafræði, þekking, reynsla, ábyrgð, siðferði, tæknileg 

færni og umhyggja tengd bráðahjúkrun. Hugtökin voru síðan skoðuð út frá kenningum 

þekktra fræði-manna í hjúkrun, það er, Florence Nightingale, Virginiu Henderson, Patriciu 

Benner og Jean Watson. 

 Niðurstöður verkefnisins sýna að hugmyndafræði bráðahjúkrunar snýst meðal annars 

um þekkingu á mati, eftirliti, greiningu og að veita bráð- og alvarlega veikum/ slösuðum 

sjúklingum viðeigandi meðferð.  Með árvekni og stöðugu eftirliti með sjúklingum reyna 

bráðahjúkrunar-fræðingar að sjá fyrir útkomu sjúklinga og um leið fyrirbyggja að ástand 

þeirra versni.  Tæknileg færni og fagleg umhyggja eru mikilvægir eiginleikar í bráðahjúkrun 

sem geta skipt sköpum í meðferð bráð- og alvarlega veikra/slasaðra sjúklinga og verður 

bráðahjúkrunarfræðingur að gæta jafnvægis þar á milli.  Eins eru fyrirbygging og forvarnir 
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mikilvæg hugtök í hugmyndafræði bráðahjúkrunar og spila stórt hlutverk í störfum bráða-

hjúkrunarfræðinga.  

 Mikil ábyrgð hvílir á bráðahjúkrunarfræðingum, oft í aðstæðum sem einkennast 

gjarnan af hraða og álagi. Miklar kröfur eru gerðar til bráðahjúkrunarfræðinga við úrlausn 

flókinna viðfangsefna, þeir þurfa því að búa yfir þekkingu til að nýta tæknilega færni í bland 

við faglega umhyggju þegar þeir hjúkra bráð- og alvarlega veikum/slösuðum sjúklingum. 

 

Lykilorð: bráðahjúkrun, hugmyndafræði, þekking, ábyrgð, færni, umhyggja 
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Abstract 

Emergency nursing ideology reflects the values, believes and opinions belonging to 

nurses in the emergency field.  The purpose of this review was looking at what emergency 

nursing and emergency nursing ideology are. 

 Emergency nursing was first defined as a specialty within nursing when Anita Dorr 

and Judy Kelleher formed the Emergency Department Nurses Association in 1970.  

Numerous nursing theorists have had direct and non-direct influence upon emergency nursing 

evolution and ideology.   

 Resources were found by searching the electric databases Web of Science, 

ScienceDirect and PubMed.  Additionally resources were found in the health sciences library 

for Landspítali.  Major concepts from the research were: ideology, knowledge, experience, 

responsibility, morality, technical competence and caring.  The concepts were then viewed in 

regards of theories from few known theorists in nursing, which are: Florence Nightingale, 

Virginia Henderson, Patricia Benner and Jean Watson.  

 The result of the review show that emergency nursing ideology revolves around 

assessment knowledge, observation, diagnosis and to give acute and critically ill/injured 

patient the appropriate treatment.  With vigilance and by constant observation emergency 

nurses try to anticipate patients´ outcome while preventing the patients´ condition from 

worsening.  Technical competence and professional caring are important aspects in 

emergency nursing that can make a difference in treating the acutely and critically ill/injured 

patients, and emergency nurses must make sure to keep a balance between these two aspects.  
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Injury prevention is also an important concept in emergency nursing ideology and play a big 

part in emergency nurse´s work.   

 Emergency nurses carry a large responsibility in situations often characterized by 

speed and pressure.  Emergency nurses are also under high demands regarding resolution of 

complex challenges where there is a need for knowledge to combine technical competence 

and professional caring while treating acute and critically ill/injured patients.  

 

Key concepts: emergency nursing, ideology, knowledge, responsibility, competence, 

caring 
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Inngangur 

Höfundur þessa verkefnis hefur lengi haft mikinn áhuga á bráðahjúkrun  og var 

tilgangur verkefnisins að skoða hugmyndafræði bráðahjúkrunar og fá betri sýn á hvað bráða-

hjúkrun er.  Hugmyndafræði vísar í sameiginleg gildi, viðhorf og skoðanir fólks sem tilheyrir 

sama samfélagshóp (Haukur Már Helgason og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000).  Hugmynda-

fræði bráðahjúkrunar lýsir þá hvaða gildum, viðhorfum og skoðunum hjúkrunarfræðingar á 

bráðasviði haga sínum störfum í hjúkrun eftir.  Hugmyndafræði er mikilvægt tæki fyrir 

hjúkrunarfræðinga til að samræma störf bráðahjúkrunarfræðinga og stuðla að framþróun 

starfsgreinarinnar. 

Fræðilega hluta verkefnisins er skipt í tvo meginkafla þar sem í fyrri kafla er fjallað um 

fjóra kenningahöfunda í hjúkrun og rætt um tengingu þeirra við bráðahjúkrun.  Einnig eru 

siðareglum alþjóðaráðs hjúkrunarfræðinga og hugmyndafræði félags íslenskra hjúkrunar-

fræðinga gerð sérstök skil.  Í seinni kafla verkefnisins er fjallað um fræðigreinar og rann-

sóknir á sviði bráðahjúkrunar.  

Í Bandaríkjunum var bráðahjúkrun skilgreind með stofnun samtaka bráðahjúkrunar-

fræðinga (Emergency Nurses Department Association) fyrir tilstilli Anitu Dorr og Judy 

Kelleher.  Var tilgangur samtakanna að gefa hjúkrunarfræðingum sem störfuðu á bráða-

móttökum færi á að öðlast sérmenntun á sínu sviði, en ekki í gegnum önnur svið hjúkrunar 

(Jezierski, 1996, 1997; Schriver, Talmadge, Chuong og Hedges, 2003; Snyder, Keeling og 

Razionale, 2006).  Samtökin í dag starfa á alþjóðavísu og setja leiðandi stefnu í bráðahjúkrun 

(Emergency Nurses Association, 2011b).   
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Bráðahjúkrun byggist á þekkingu og tæknilegri færni hjúkrunarfræðinga og einkennist 

umhverfi bráðahjúkrunar oft af hraða, álagi og annríki.  Er þá mikilvægt að hjúkrunar-

fræðingar gæti jafnvægi milli tæknilegrar færni og umhyggju í umönnun sjúklinga.   

Höfundur vonast til að með verkefninu verði bráðahjúkrunarfræðingar meðvitaðir um 

mikilvægi hugmyndafræði bráðahjúkrunar til að fræðigreinin haldi áfram að þróast.   
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Aðferð og rannsóknarspurningar  

Tilgangur og markmið verkefnisins er að skoða hvað bráðahjúkrun er og hver 

hugmyndafræði bráðahjúkrunar er.  Leitað var svara við neðangreindum rannsóknar-

spurningum: 

Hvað er bráðahjúkrun? 

Hver er hugmyndafræði bráðahjúkrunar? 

Við heimildaleit var leitað að heimildum á gagnagrunnum á veraldarvefnum, Web of 

Science, ScienceDirect, PubMed, Scopus og Schoolar Google. 

Heimildir voru síaðar út frá nafni og úrdrætti heimildar.  Ef nafn og úrdráttur gaf til 

kynna efni sem gat svarað rannsóknarspurningum voru tilteknar heimildir skoðaðar nánar.  

Ekki var sett takmörkun á aldur heimilda við heimildaleitina.   

Leitarorðin sem voru notuð:  

Bráðahjúkrun (emergency nursing; acute care nursing; critical care nursing; 

emergency department) voru pöruð saman við: 

Hugmyndafræði (ideology) 

Gildi (values)  

Viðhorf (believes) 

Skoðanir (opinions/thoughts)      

Heimspeki (philosophy) 

Kenningar (theories) 



10 

 

 

Upphafsmönnum bráðahjúkrunar í Bandaríkjunum, Anitu Dorr og Judy Kelleher, voru 

einnig gerð sérstök skil í heimildaleitinni.  Leitað var eftir heimildum sem sögðu frá sýn 

þeirra og störfum bráðahjúkrunar.  Heimildaleitin skilaði 21 heimild sem tengdust 

rannsóknarspurningunum og tók um viku tíma að fara í gegnum leitarorðin á gagnagrunnum 

og eftir því sem lestur heimilda leið á leitaði höfundur að tilteknum frumheimildum og 

rannsóknum.  Aldur heimilda var ekki takmarkaður og nær aldur heimilda úr heimildaleit frá 

1997 til 2010.  Auk heimildaleitar skoðaði höfundur einnig vefsíður samtaka bráðahjúkrunar-

fræðinga í Bandaríkjunum (www.ena.com) og fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga á Íslandi á 

vefsíðu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (www.hjukrun.is).  

Bækur af Heilbrigðisvísindabókasafni Landspítala, Nursing Theorist and Their Work 

(1989) og Theoretical basis for nursing (2007) voru fengnar að láni og unnið úr þeim efni um 

helstu kenningahöfunda hjúkrunar.   

Nursing Theorist and Their Work, í ritstjórn Ann Marriner-Tomey (1989), tekur saman 

helstu kenningahöfunda í hjúkrun og segir frá bakgrunni þeirra, menntun, sýn og áhrif þeirra í 

hjúkrun og gagnrýni á kenningarnar eða hugmyndafræðina.  Einnig er sagt frá hvernig 

tilgátur og kenningar þróast,  hugmyndafræðilegum hugtökum og hvernig kenningar í 

hjúkrun hafa þróast í gegnum tíðina.  Theoretical basis for nursing, í ritstjórn Melanie 

McEwen og Evelyn M. Wills (2007), tekur saman einnig helstu kenningahöfunda í hjúkrun 

en fer dýpra í þekkingu á hugmyndafræði og kenningar.  Segja höfundar bókarinnar meðal 

annars frá kenningum félagsvísinda og  raunvísinda tengdum hjúkrun, kenningum í stjórnun, 

tengingu hjúkrunarkenninga við rannsóknavinnu og í starfi.  Þeir kenningahöfundar sem 

verður fjallað um nánar eru Florence Nightingale, Virginia Henderson, Patricia Benner og 

Jean Watson.  Ákveðið var að ræða nánar um þessa tilteknu höfunda þar sem áherslur þeirra í 

http://www.ena.com/
http://www.hjukrun.is/
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hjúkrun endurspegla mikilvægan þátt bráðahjúkrunar.  Nightingale og Henderson lögðu 

áherslur á að hjúkrunarfræðingar vakti og fylgist með ástandi og umhverfi sjúklinga 

(Nightingale) og að hjúkrunarfræðingar ættu að aðstoða sjúklinga við að uppfylla grunnþarfir 

mannsins (Henderson).  Benner setti fram kenningu um þroska hjúkrunarfræðinga í starfi og 

er reynsla í starfi mikilvæg þar sem hjúkrunarfræðingar þurfa oft að vinna hratt undir miklu 

álagi.  Watson setti fram kenningu um umhyggjuþætti í hjúkrun en oft getur reynst erfitt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að sinna bæði tæknilegri færni og umhyggju samtímis á annríkum bráða-

deildum.  Þó ofangreindir höfundar hafi orðið fyrir valinu þá eru margir fleiri kenninga-

höfundar í hjúkrun og hægt er að finna tengingu við bráðahjúkrun hjá þeim flestum ef ekki 

öllum.    
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Fræðileg samantekt  

Hugmyndafræði og hjúkrun 

Hugmyndafræði er hugtak yfir sameiginleg gildi, viðhorf og skoðanir sem hópur fólks 

(starfsgrein, þjóðfélagshópur, stjórnmálaflokkur o. s. frv.) hagar sínu lífi og störfum eftir 

(Haukur Már Helgason og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000).  Raunvísindi rannsaka samband 

orsaka og afleiðingar með athugunum eru gerðar tilgátur um eðli fyrirbæris og þær sann-

reyndar (McEwen, 2007).  Heimspeki er „kenning og athugun á undirstöðurökum tilverunnar 

og stöðu mannsins í henni“ (Árni Böðvarsson, 1963).  Heimspeki spyr spurninga um „hvað 

er“ (verufræði) og „hvað ber“  (siðfræði) sem verður ekki svarað með vísindalegri þekkkingu 

heldur af rökfærslum, innsæi og sjálfskoðun.  Heimspeki samanstendur af rökfærslum, 

siðfræði, fagurfræði, frumspeki og þekkingarfræði (Haukur Már Helgason, 2000; Keck, 1989; 

McEwen, 2007).  Kenning er kerfisbundin lýsing á tengslum milli hugtaka og skilgreininga 

fyrirbæris.  Markmið kenningar er að lýsa, staðhæfa og spá fyrir um hegðun og tilgang 

fyrirbæris (Keck, 1989; McEwen, 2007).   

Þekking í hjúkrun skiptist í tvennt, það er annars vegar almenna þekking sem 

hjúkrunarfræðingar öðlast með menntun og reynslu (Oberle og Allen, 2001).  Almenn 

þekking í hjúkrun kemur frá fjölmörgum fræðigreinum og ber helst að nefna lífeðlisfræði, 

félagsfræði, sálfræði og læknisfræði (McEwen, 2007).  Hins vegar er önnur þekking í hjúkrun 

sem er svokölluð sérstök þekking (particular knowledge), sem hjúkrunarfræðingar öðlast af 

samskiptum sínum við sjúklinga og felur í sér að vita hver eru markmið sjúklingsins, hvaða 

merkingu hann leggur í vandamálið og hvernig hann vill takast á við það.  Til að veita 

hjúkrun þurfa hjúkrunarfræðingar að vita hvað þarf að gera, af hverju og hvernig verkinu 
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verður komið í framkvæmd.  Sérstök þekking er nauðsynleg fyrir hjúkrunarfræðinga til að 

vita hvernig á að að nálgast sjúklinginn með tilliti til hans vals og markmiðs (Oberle og 

Allen, 2001).   

Alþjóðasamtök hjúkrunarfræðinga (International Council of Nursing (ICN)) setur 

grunninn að hugmyndafræði og siðareglum hjúkrunar á heimsvísu.  Siðareglur alþjóða-

samtaka hjúkrunarfræðinga voru fyrst settar fram árið 1953 og hafa verið endurmetnar og 

uppfærðar reglulega í gegnum tíðina.  Hjúkrun hefur fjórum ábyrgðarhlutverkum að gegna, 

það er; 1) að stuðla að heilbrigði; 2) fyrirbyggja veikindi; 3) endurheimta heilsu og 4) létta 

þjáningum (Oulton, 2000).  

Kenningahöfundar í hjúkrun  

Florence Nightingale 

Elstu heimildir um umönnun veikra segja frá nunnum og munkum sem nýttu klaustur til 

að hýsa og sinna þeim veiku en einnig þekktist að fjölskyldur þeirra veiku önnuðust þá.  Um 

miðja 19. öldina stóð Florence Nightingale fyrir breytingum á umönnun slasaðra hermanna í 

Krímsstríðinu og bætti lífslíkur þeirri með breytingum eins og bættu hreinlæti í umönnun og 

umhverfi sjúklinga (deGraf, 1989; Munro, 2010; Stephens-Borg, 2010)  

Nightingale var á undan sinni samtíð þegar hún lýsti tengslum milli einstaklings, 

umhverfis, heilsu og hjúkrunar, þar sem Nightingale hélt því fram að hreint umhverfi væri 

nauðsynlegt fyrir heilsu einstaklinga og hlutverk hjúkrunar væri að haga umhverfinu svo 

bestu aðstæður verði fyrir sjúklinginn að ná heilsu aftur (Wills, 2007a).  Fyrir tíma  

Nightingale taldist hjúkrun starf óæðri kvenna en áherslur Nightingale á þekkingu í hjúkrun 
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urðu til þess að hefja hjúkrun upp sem virðingaverða starfsgrein.  Nightingale breytti um-

gengni við særða hermenn í Krímsstríðinu með bættu hreinlæti og nýtti menntun sína í töl-

fræði máli sínu til stuðnings.  Þekking og nýting Nightingale á tölfræði sýnir einnig fram á 

sýn hennar í að byggja verk hjúkrunar á þekkingu sem byggir á staðreyndum en ekki eigin 

skoðunum viðkomandi hjúkrunarfræðings (deGraf, 1989).  Strax í upphafi gekk Nightingale 

út frá því að hjúkrun væri sjálfstæð fræðigrein sem starfaði samhliða læknum að heilsu 

sjúklinganna (deGraf, 1989; Wills, 2007a).   

Nightingale taldi mikilvægan þátt hjúkrunar að vera vakandi fyrir og fylgjast með 

ástandi og umhverfi sjúklinga og gengur hugmyndafræði hennar út á áhrif umhverfis á 

veikindi og bata sjúklinga.  Taldi Nightingale að umhverfið hefði áhrif á framgang veikinda 

og slysa hvort sem væri að draga úr, auka eða fyrirbyggja.  Að mati Nightingale geta 

hjúkrunarfræðingar haft gríðarleg áhrif á þætti til að bæta líðan sjúklinga og eru; góð 

loftræsting, lýsing, hiti, matarræði, hljóð og hreinlæti mikilvægir þættir að hennar mati 

(deGraf, 1989). 

Nightingale kom á þeirri sýn að hjúkrun byggir á þekkingu til að ná fram bestu 

útkomu fyrir sjúklinganna og hafa helstu áherslur Nightingale í hjúkrun haldist í gegnum 

tíðina þrátt fyrir miklar breytingar á sviði heilbrigðisvísinda.  Það er hlutverk hjúkrunar-

fræðinga að nýta þekkingu og reynslu við umönnun veikra og slasaðra og um leið að vera 

vakandi fyrir ástandi og umhverfi sjúklingsins (deGraf, 1989; Wills, 2007a).  

Hugmyndafræði Nightingale á vel við í bráðahjúkrun, þar sem eitt það fyrsta sem 

hjúkrunarfræðingar á bráðasviði gera fyrir einstaklinga er að meta ástand þeirra út frá að-
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stæðum og umhverfi og um leið að vera vakandi fyrir breytingum á ástandi sjúklinga, líkt og 

Nightingale lagði ríka áherslu á (Sbaih, 1997).   

Virginia Henderson 

Skilgeining Henderson á hjúkrun er að hjúkrunarfræðingar aðstoða sjúklinga við að 

fullnægja grunnþörfum mannsins að því leiti sem viðkomandi getur ekki gert sjálfur og fylgja 

endurhæfingu eftir þar til fullri mögulegri getu hefur verið náð.  Hjúkrunarfræðingar stuðla 

einnig að friðsælum dauðdaga þar sem möguleiki á endurheimt heilbrigðis er ekki fyrir hendi.  

Markmið hjúkrunar er að hjálpa einstaklingi til sjálfstæðis eins fljótt og auðið er en þar til því 

markmiði hefur verið náð er það hlutverk hjúkrunarfræðings að vera staðgengill einstaklings 

(Wertman DeMeester, 1989).   

Henderson talaði um einstakling en ekki sjúkling, þar sem ekki væru allir veikir sem 

þyrftu á hjúkrun að halda.  Hún sagði einnig heilbrigði vera sjálfstæði frá veikindum og 

getuna til að fullnægja grunnþörfum mannsins án aðstoðar.  Til að aðstoða einstakling við að 

ná settum markmiðum styðst hjúkrunarfræðingur við fjórtán grunnþarfir mannsins til að meta 

og áætla hjúkrunarþörf hans.  Grunnþarfir mannsins samkvæmt Henderson eru: Öndun, 

inntaka næringar og drykkjar, losun úrgangsefna, hreyfing og staða, hvíld, geta til að 

klæðast, viðhalda líkamshita, hreinlæti, öryggi í umhverfi, samskipti, trúarlegar þarfir, vinna 

að ákveðnu takmarki, áhugamál og nám (Wertman DeMeester, 1989). 

Út frá hugmyndafræði Henderson er hlutverk hjúkrunarfræðinga í umönnun 

einstaklinga  þríþætt; 1) staðgengill við að uppfylla grunnþarfir mannsins; 2) vera til aðstoðar 

við þær grunnþarfir sem einstaklingurinn getur ekki sinnt sjálfur og að lokum 3) sem jafningi 

í áætlun umönnunar (Wertman DeMeester, 1989).  Eftir því sem einstaklingur eflist í átt að 
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sjálfstæði verður hjúkrunarfræðingur einstaklingnum til aðstoðar og að lokum verður 

hjúkrunarfræðingur jafningi einstaklings þar sem hjúkrunarfræðingur og einstaklingur vinna 

saman að meðferð og markmiðum einstaklingsins (Wertman DeMeester, 1989).   

Til að meta og áætla hjúkrunarþörf einstaklingsins þarf hjúkrunarfræðingur að hafa til 

þess menntun til að gera mun á milli þess sem telst vera eðlilegt eða óeðlilegt í heilsu 

einstaklingsins.  Henderson taldi mikilvægt að menntun hjúkrunarfræðinga næði yfir raun-

vísindi, félags- og hugvísindi, tengdist námi annara fagsviða og að hjúkrunarnemendur 

fylgdust með og reyndu fyrir sér í umönnun sjúklinga (Wertman DeMeester, 1989).   

Skilgreining Henderson á hjúkrun er undir áhrifum margra fræðimanna sem hún 

kynntist í námi og starfi.  Þar á meðal eru Caroline Stackpole lífeðlisfræðingur, Jean 

Broadhurst frumulíffræðingur, dr. Edward Thorndike sálfræðingur, Jean Orlando, Annie W. 

Goodrich og Bertha Hammer hjúkrunarfræðingar (Wertman DeMeester, 1989).  Þá hafði Jean 

Orlando áhrif á sýn Henderson á samband hjúkrunarfræðings og einstaklings (Wertman 

DeMeester, 1989).  Samkvæmt Orlando er hjúkrun að komast að hverjar eru bráðnauðsyn-

legar þarfir sjúklings og komast til móts við þær í samráði við sjúklinginn sjálfan (Wertman 

DeMeester, 1989).   

Henderson studdist við undirstöðuatriði í lífeðlisfræði og sálfræði og tengdi saman 

lífeðlisfræðilegt ástand líkamans við sálfræðilegt ástand hugans.  Með skilningi á óaðskiljan-

legum tengslum hugar og líkama setti Henderson fram þá skilgreiningu að hjúkrun er ekki 

eingöngu að sinna líkamlegum heldur einnig andlegum þörfum einstaklingsins (Wertman 

DeMeester, 1989). 
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Þegar hjúkrunarfræðingar meta og greina ástand sjúklinga sinna er það gert til að sjá 

hvaða þarfir sjúklinga þarf að uppfylla.  Á bráðasviði er þetta mikilvægur eiginleiki 

hjúkrunarfræðinga þar sem þarfir sjúklinga geta verið bæði andlegar og líkamlegar og þurfa 

hjúkrunarfræðingar að bregðast við hvoru tveggja.  Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að gera 

greinamun á hversu mikilvægar þarfir sjúklinga eru til að sinna þeim alvarlegustu fyrst 

(Sbaih, 1998). 

  Patricia Benner 

Patricia Benner taldi að hjúkrun, sem umönnunarstarf og fræðigrein, byggist á upplifun 

af heilbrigði, veikindum og sjúkdómum og sambandið milli þessara þriggja þátta (Alexander, 

1989).  Benner talaði um einstakling frekar en sjúkling í fræðum sínum og studdist við 

skilgreiningu Heidegger á einstaklingnum.  Einstaklingurinn fæðist án allra fyrirfram skil-

greiningar en skilgreinir sig sjálfur eftir því sem líður á æviskeiðið.  Benner talaði einnig um 

aðstæður frekar en umhverfi þar sem einstaklingur kemur í aðstæður með sína merkingu, 

venjur og viðhorf (Alexander, 1989). 

 Benner yfirfærði Dreyfus líkanið um aukningu í færni (The Dreyfus Model of Skill 

Acquisition) líkanið yfir á starfandi hjúkrunarfræðinga frá nýliðun til sérfræðings í hjúkrun og 

skipti ferlinu í fimm stig sem hver hjúkrunarfræðingur fer í gegnum (Alexander, 1989; 

Valdez, 2008). 

 Stigin skiptast í eftirfarandi: 

1) Nýgræðingur (novice):  Byrjendur í hjúkrun sem hafa enga fyrri reynslu til að byggja 

á. Á oftast við hjúkrunarfræðinemendur í upphafi náms.  Hefur takmarkaða þekkingu 

og skilning á fræðilegu efni sem er lagt fyrir viðkomandi.  Vantar einnig reynslu til 
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að tengja við fræðilega námsefni til að ýta undir skilning á aðstæðum og verklags-

reglur eru samhengislausar.  Á oftast við nýnema í hjúkrun en getur einnig átt við út-

skrifaða hjúkrunarfræðinga á nýjum vettvangi (Alexander, 1989; Valdez, 2008).       

2) Reyndur byrjandi (advanced beginner):  Hefur öðlast reynslu af ýmsum og mis-

flóknum aðstæðum til að sýna fram á viðunandi frammistöðu í verkum.  Samhengi 

myndast milli verklagsreglna og viðkomandi sér heildstæðari mynd af aðstæðunum 

með tilliti til ákveðinna þátta í umönnun hvers sjúklings.  Nýútskrifaðir hjúkrunar-

fræðingar tilheyra þessu stigi (Alexander, 1989; Valdez, 2008).   

3) Hæfur (competent): Hjúkrunarfræðingur er orðin hæfur til að stjórna og takast á við 

erfiðari verkefni í hjúkrun en vantar hins vegar upp á í hraða framkvæmdanna og 

sveigjanleika í starfi.  Getur séð fyrir hvaða þættir í meðferð hafa meira vægi en 

aðrir.  Hjúkrunarfræðingur telst hæfur eftir tvö til þrjú ár í klínísku starfi samkvæmt 

Benner (Alexander, 1989; Valdez, 2008).  

4) Vandvirkur (proficient): Hjúkrunarfræðingur sér aðstæður í heild sinni frekar en 

ákveðnum þáttum.  Hjúkrunarfræðingur vegna reynslu og skilnings á lykilatriðum 

hjúkrunar og grunnþörfum mannsins, tekur eftir mismunandi blæbrigðum í klínísku 

starfi og getur greint tilvik sem eru ekki innan viðmiðunar.  Hjúkrunarfræðingur telst 

vandvirkur eftir þrjú til fimm ár í klínísku starfi samkvæmt Benner (Alexander, 

1989; Valdez, 2008). 

5) Sérfræðingur (expert): Hjúkrunarfræðingur býr að víðtækri klínískri reynslu og 

djúpum skilningi á aðstæðum sjúklings og getur því veitt skjóta og viðeigandi 

hjúkrunarmeðferð.  Hjúkrunarfræðingur starfar af öryggi, sveigjanleika og með 

ákveðnu flæði á verkum sínum.  Ekki ná allir hjúkrunarfræðingar að teljast 

sérfræðingar þar sem færnin byggir að miklu leiti á innsæi sem viðkomandi hefur 

þróað með sér með reynslu í klínísku starfi (Alexander, 1989; Valdez, 2008).   

Kenning Benner um þróun hjúkrunarfræðinga í starfi hefur verið notuð til aðstoðar við 

þjálfun nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga, þjálfun klínískra kennara og til að kenna reyndum 
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hjúkrunarfræðingum (Alexander, 1989).  Benner sjálf starfaði um tíma á gjörgæsludeild og á 

bráðamóttöku (Alexander, 1989) og nýtist kenningin vel til að lýsa hvernig nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar sem koma til starfa á bráðamóttöku upplifa fyrstu reynslu sína þar 

(Valdez, 2008).  Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar upplifa oft menningaráfall þegar þeir 

koma úr námi til starfa á bráðamóttöku (Valdez, 2008).  Bráðamóttakan er nýtt starfs-

umhverfi sem veldur nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum oft auknu álagi og gremju.  Þeir 

upplifa sig oft óörugga, óttast að fara að starfa sjálfstætt, takast á við nýjar aðstæður og 

óljósar væntingar auk annarra þátta sem hafa ekki beina tengingu við bráðahjúkrun.  Einnig 

hefur ónógur undirbúningur fyrir starfið áhrif á upplifunina (Valdez, 2008).  Eldri og reyndari 

hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökunni geta haft áhrif á aðlögun nýútskrifaðra hjúkrunar-

fræðinga á bráðamóttökum með leiðsögn og stuðningi (Valdez, 2008).   

Jean Watson 

Jean Watson leit á hjúkrun sem vísinda- og starfsgrein þar sem vísindahlið hjúkrunar 

reynir að varpa ljósi á hvernig heilbrigði, veikindi og mannleg hegðun vinna með hvort öðru.  

Hjúkrun er vísindi með umhyggju að viðfangsefni (care) og er hliðstæð læknavísindunum 

(cure).  Watson heldur því fram að umhyggja erfist ekki, heldur er lærð og kennd í gegnum 

menningu fagstéttarinnar.  Í starfi er umhyggja þungamiðja hjúkrunar og verður ekki veitt 

nema í samskiptum þar sem sjúklingur og hjúkrunarfræðingur hafa áhrif á hvort annað, báðir 

aðilar gefa og þiggja af hvor öðrum.  Watson byggir kenningu sína í hjúkrun á tíu þáttum 

umhyggju og leggur áherslu á að samskipti hjúkrunarfræðings við skjólstæðing sinn byggi á 

trausti og umhyggju.  Hjúkrunarfræðingur notar vísindalega og gagnreynda þekkingu til að 

setja fram hjúkrunarferli og lausn á vandamálum og verður þar með fær um að ákvarða 

meðferð og áætlun  (Bennett, 1989) 
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Watson byggði kenningu sína á þekktum kenningahöfundum í hjúkrun en auk þeirra 

er Watson undir sterkum áhrifum frá sálfræðikenningum Carl Rogers (Bennett, 1989).  Carl 

Rogers setti fram einstaklingsmiðaða kenningu í sálfræðimeðferð, þar sem lögð er áhersla á 

að hver einstaklingur er sérstakur.  Hver einstaklingur hefur sína eiginleika sem þarf til að 

vinna að þeim markmiðum sem einstaklingurinn hefur sett sér.  Lagði hann einnig áherslu á 

að koma á meðferðarsambandi við einstakling sem einstaklingurinn sjálfur getur nýtt til 

persónulegs þroska (Wills, 2007b).  Watson vinnur með kenningu C. Rogers í hjúkrun og 

bætir við hana umhyggju, þar sem hjúkrun (umhyggja) tekur einstaklingnum eins og hann er 

á hverjum tíma og hvernig hann mun koma til með að verða.  Meðal þeirra kenningahöfunda 

í hjúkrun sem Watson lítur til er Martha Rogers (Wills, 2007b).  Hugmyndafræði M. Rogers 

er flókin heimspekifræði þar sem er gengið út frá því að hver einstaklingur er órjúfanleg heild  

og telur hún ekki hægt að veita einum ákveðnum hluta einstaklings hjúkrun heldur verður að 

veita viðkomandi hjúkrun sem órjúfanlegri heild (Sebastian-Daily, 1989).   

Watson setti fram 10 umhyggjuþætti sem hjúkrunarfræðingar geta tileinkað sér í 

umönnun sjúklinga sem eru:  

1) Mannúðleg og óeigingjörn gildi:  Sem meðal annars einkennast af góðvild, 

samúð og því að láta aðra sig varða (Watson, 2007).   

2) Að virkja og viðhalda trú og von:  Hjúkrunarfræðingur hlúir að og virðir 

trúarlegar skoðanir sjúklingsins hvort og hver svo sem læknisfræðilega 

meðferð hans er (Watson, 2007).   

3) Næmni á sig sjálfan og aðra: Næmni á sjálfan sig er viðurkenning og 

staðfesting á tilfinningum sínum og leiðir til næmni á aðra.  Þegar hjúkrunar-

fræðingur þekkir sínar eigin tilfinningar á hann auðveldara með að skilja 

viðhorf annarra og á auðveldara með að vera umhugað um þægindi, bata og 
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vellíðan sjúklinga sinna.  Án næmni á sjálfan sig getur hjúkrun ekki staðið 

undir sér (Watson, 2007). 

4) Þróun aðstoðar:  Hjúkrunarfræðingur myndar traust meðferðarsamband við 

sjúklinginn sem einkennist af samsvörun, samúð, hlýju og skilvirkum sam-

skiptum (Bennett, 1989; Watson, 2007). 

5) Efla og viðurkenna tjáningu jákvæðra og neikvæðra tilfinninga:  Tilfinningar 

ásamt hugsunum, hegðun og reynslu verða að vera viðurkenndar í umhyggju 

sjúklings.  Þegar hjúkrunarfræðingur hlustar á og virðir þær tilfinningar sem 

sjúklingur finnur eru hjúkrunarfræðingar einnig að virða þá merkingu og 

mikilvægi sem sjúklingurinn leggur í tilfinningarnar (Watson, 2007).    

6) Eiga aðild að uppbyggilegri, einstaklingshæfðri lausn fyrir sjúkling:  

Hjúkrunarfræðingur notar fræðilega, verklega og reynsluþekkingu til að 

ákvarða hjúkrunarmeðferðir sérsniðnar að þörfum hvers sjúklings.  Ein-

kennist af skapandi ímyndunarafli, vísindalegri rökhyggju og tækni (Watson, 

2007). 

7) Kennsla og nám milli einstaklinga:  Fræðsla sjúklinga felur meira í sér en 

eingöngu að meðtaka upplýsingar.  Umhyggjuþáttur fræðslunnar færir 

hjúkrunarfræðing nær því leiðbeina sjúklingi þegar hann er reiðubúinn, út frá 

hans viðmiði með skilningi á hvaða merkingu og mikilvægi hann leggur í 

upplýsingarnar (Watson, 2007). 

8) Umhverfi sem styðjandi, verndandi og/eða betrumbætandi fyrir andlega, 

líkamslega og sálfélagslega líðan sjúklings:  Hjúkrunarfræðingur stjórnar 

umhverfinu eftir fremsta megni til að veita sjúklingnum meðal annars 

þægindi, einrúmi, öryggi og halda umhverfi sjúklings hreinu.  Hjúkrunar-

fræðingur tilheyrir umhverfi sjúklings og þarf að gæta að með hvaða hætti 

hann stígur inn í það umhverfi og hvaða áhrif það hefur á sjúklinginn 

(Watson, 2007). 
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9) Aðstoða við grunnþarfir manneskjunnar og viðhalda mannlegri reisn og 

heilbrigði:  Þegar er verið að vinna líkamlega með sjúklingi er einnig verið 

að vinna með honum andlega.  Þarfir mannsins eru sameinaðar og háðar 

hver annarri, því hefur hjúkrun á einum þætti áhrif á annan þátt (Watson, 

2007). 

10) Umbera og vera opinn gagnvart hinu óþekkta :  Óþekktir þættir mannlegrar 

reynslu sem verða ekki útskýrðir með raunvísindum eða rökhyggju lækna-

vísinda.  Eru hins vegar raunverulegir fyrir þeim sem upplifa þá og 

hjúkrunarfræðingur tekur þeim sem slíkum frá sjúklingnum (Watson, 2007). 

Þættir tengdir umönnun líkamlegs ástand og vöktun sjúklinga teljast mikilvægari verk 

hjúkrunarfræðinga við bráðaástandi sjúklinga á móti verkum tengdum andlegri líðan við-

komandi.  Hins vegar láta hjúkrunarfræðingar umhyggju í ljós þegar þeir sinna líkamlegu 

ástandi sjúklinga og sjúklingar upplifa samtímis að hjúkrunarfræðingar eru til staðar fyrir sig.  

Nauðsynlegt er að umhyggja hjúkrunarfræðinga og verkleg færni fari saman í umönnun 

sjúklinga (Gyða Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 2002).     
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Hugmyndafræði hjúkrunar á Íslandi 

Hjúkrun á Íslandi styðst við skilgreiningu Virginiu Henderson á hjúkrun.  Í 

hjúkrunarkveri sem Alþjóðasamtök hjúkrunar gáfu út árið 1969 í samstarfi við Henderson 

segir: 

að hið sérstaka hlutverk hjúkrunarfræðings sé fólgið í því að hjálpa einstaklingnum, 

sjúkum eða heilbrigðum, í öllu því sem stuðlar að heilbrigði og bata eða friðsælum 

dauðdaga. Hjúkrunarfræðingar veita aðstoð við það sem einstaklingurinn sjálfur 

myndi gera hefði hann til þess nægan vilja, þrótt og þekkingu. Þetta gerir 

hjúkrunarfræðingurinn á þann hátt að það örvi sjúklinginn til sjálfsbjargar 

(Henderson, 1969/1976).   

 

Grundvallar tilgangur hjúkrunar er að sjá til þess að frumþörfum sjúklings sé fullnægt 

og fylgst sé með ástandi sjúklings, hjúkrun er hagað eftir breyttum þörfum viðkomandi óháð 

sjúkdómum og læknismeðferð  (Henderson, 1969/1976).  Ástæður fyrir tilvist hjúkrunar eru 

mannlegar þarfir og er sjúklingurinn það sem hjúkrun beinist að.  Hjúkrunarfræðingar verða 

að sjá vandamálin frá sjónarhorni sjúklinga til finna út hvað það er sem hver og einn þarfnast.  

Hæfni hjúkrunarfræðinga til að meta þarfir annarra eru samt sem áður takmörkuð og þurfa 

hjúkrunarfræðingar að geta hlustað á það sem sjúklingur tjáir sig um og/eða geta skilið án 

orða (Henderson, 1969/1976).      

Siðareglur Alþjóðasamtaka hjúkrunar taka mið af fjórum ábyrgðarhlutverkum hjúkrunar 

í að efla heilbrigði, fyrirbyggja veikindi, endurheimta heilsu og létta þjáningu þar sem 

ábyrgðin snýr að hjúkrunarfræðingum og skjólstæðingum, hjúkrunarfræðingum og hjúkrun, 

hjúkrunarfræðingum og faggreininni og að lokum hjúkrunarfræðingum og samstarfsfélögum 

(Oulton, 2000).   
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Grunnábyrgð hjúkrunarfræðinga er gagnvart skjólstæðingum sem þarfnast aðstoð 

hjúkrunar.  Hjúkrunarfræðingar reyna að stuðla að umhverfi þar sem mannlegum gildum er 

viðhaldið sem og virðing borin fyrir trúarskoðunum og -hefðum þess sem þarfnast aðstoðar 

hjúkrunarfræðinga og fjölskyldu hans.  Hjúkrunarfræðingar sjá til þess að sjúklingar fái þær 

upplýsingar sem þeir þarfnast um meðferð og geti gefi upplýst samþykki auk þess sem 

hjúkrunarfræðingar gæta þagnaskyldu við skjólstæðinga sína.  Einnig bera hjúkrunar-

fræðingar þá ábyrgð gagnvart samfélaginu að stuðla að aðgerðum til að mæta heilbrigðis og 

félagslegum þörfum, þá sérstaklega þeirra sem eiga undir högg að sækjast (Oulton, 2000).   

Hjúkrunarfræðingar bera persónulega ábyrgð á að viðhalda eigin færni í hjúkrun með 

símenntun og metur hver hjúkrunarfræðingur eigin hæfni þegar er verið að takast á við eða 

útdeila ábyrgð.  Í hjúkrun skjólstæðinga sjá hjúkrunarfræðingar til þess að nýting á tækni og 

vísindalegri þekkingu samræmist kröfum um mannlega reisn, persónulegt öryggi og 

mannréttindi skjólstæðinga (Oulton, 2000). 

Hjúkrunarfræðingar gegna stóru hlutverki í að ákvarða og koma á viðmiðum í klínískri 

hjúkrun, rannsóknum og menntun og hafa þannig áhrif á þróun faglegrar þekkingar.  

Hjúkrunarfræðingar í samstarfi við stofnanir taka þátt í að koma á og viðhalda öruggu starfs-

umhverfi í hjúkrun.  Þá bera hjúkrunarfræðingar þá ábyrgð að taka til viðeigandi aðgerða til 

að tryggja að skjólstæðingar og/eða samfélög hljóti ekki skaða á heilsu af völdum sam-

starfsfélaga eða annarra (Oulton, 2000). 
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Bráðahjúkrun 

Upphaf og þróun 

Benidictine munkar fóru um Evrópu og veittu heilbrigðisþjónustu fyrir mat og vörn 

gegn vágestum meðan Templara riddarar og Hospitalar hjúkruðu slösuðum hermönnun á 

miðöldum (Stephens-Borg, 2010).  Florence Nightingale sinnti bráðahjúkrun í Krímsstríðinu 

þar sem hún annaðist bæði alvarlega slasaða og bráðaveika hermenn (deGraf, 1989; Munro, 

2010; Stephens-Borg, 2010).  Við upphaf 20. aldarinnar tóku nokkrir hjúkrunarfræðingar sig 

saman og stóðu fyrir því að opna aðstöðu fyrir þá sem ekki höfðu efni á læknisþjónustu og 

gangandi vegfarendur á Henry Street í New York borg.  Sinntu hjúkrunarfræðingarnir þar 

minniháttar áverkum og veikindum (Snyder o.fl., 2006).  Hjúkrunarfræðingar héldu uppi að 

mestu leiti starfi á bráðamóttökum stóru sjúkrahúsanna þar sem unglæknar (interns) og 

aðstoðarlæknar (resident physicians) störfuðu í stuttan tíma og án leiðsagnar lækna-

stéttarinnar.  Kom það þá í hlutverk hjúkrunarfræðinga að fræða og koma þeim inn í starfsemi 

bráðamóttökunnar (Schriver o.fl., 2003).   

Hjúkrun á bráðamóttökum tók svo faglegri framþróun og varð skilgreind sem 

bráðahjúkrun árið 1970 þegar Anita Dorr og Judy Kelleher stofnuðu Emergency Department 

Nursing Association (EDNA) (Fadale, 2000; Jezierski, 1996, 1997; Schriver o.fl., 2003).  

Kelleher sótti fast eftir því að hafa department með í nafni samtakanna til að leggja áherslu á 

að bráðamóttakan tilheyrði sjúkrahúsunum, líkt og aðrar deildir, en á þessum tíma voru 

bráðamóttökur ekki háttskrifaðar innan skipulags sjúkrahúsanna.  Árið 1985 var department 

fellt úr nafninu þar sem bráðahjúkrun einskorðast ekki við bráðamóttökuna og heita samtökin 

í dag Emergency Nurses Association (ENA) (Snyder o.fl., 2006). 
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Kveikjan að samtökunum fyrir Anitu Dorr var drifkraftur og vilji samstarfsmanna 

hennar á bráðamóttökunni til að gera það besta sem þau gátu í hvert skiptið án nokkurra leiða 

til að læra sérhæfðu aðgerðirnar sem voru framkvæmdar á bráðamóttökunni.  Dorr setti sig í 

samband við yfirmenn nærliggjandi bráðamóttaka þar sem þeir höfðu lent í svipuðum vanda 

með þjálfun og kennslu starfsmanna sinna.  Dorr og yfirmenn annara deilda fengu lækna og 

yfirvöld til að taka þátt í menntun og þjálfun bráðahjúkrunarfræðinga.  Að lokum varð svo úr 

að bráðahjúkrunarfræðingar frá 16 sjúkrahúsum stofnuðu Emergency Room Nurses 

Organisation (Fadale, 2000). Dorr hafði einnig starfaði við hjúkrun í bandaríska hernum í 

seinni heimsstyrjöldinni þar sem hún sinnti slösuðum sjúklingum og einstaklingum úr 

útrýmingabúðunum (Jezierski, 1996).  Árið 1967 hannaði Dorr fyrsta bráðavagninn (crash 

cart) þar sem hún taldi mikinn tíma vinnast við að hafa helstu lyf og tæki á einum stað fyrir 

hjúkrunarfræðingana að sækja (Fadale, 2000; Jezierski, 1996).  Hún átti þátt í að setja saman 

námsefni fyrir bráðahjúkrun á nærliggjandi sjúkrahúsum, hún fékk styrk frá Johnson & 

Johnson fyrir fréttabréfi EDNA og hélt fyrirlestra um bráðahjúkrunar og varð talsmaður 

bráðahjúkrunar á landsvísu.  Dorr myndaði einnig tengsl við læknasamtök, fékk stuðning 

þeirra fyrir viðleitni EDNA og var í samstarfi við samtök bæklunarskurðlækna um námskeið 

fyrir bráðahjúkrun í Bandaríkjunum (Jezierski, 1996).   

Judy Kelleher sótti sjúkraflutninganámskeið og taldi hjúkrunarfræðinga á bráða-

móttökum þurfa sambærileg námskeið sérsniðin að sínu starfssviði.  Samtökunum var boðið í 

gegnum American Nurses Association (ANA) að sækja nám í lyf- og skurðhjúkrun en 

Kelleher afþakkaði boðið.  Taldi hún bráðahjúkrun þurfa annars konar menntun en lyf- og 

skurðhjúkrun bauðst og að endingu sáu samtökin sjálf um að mennta hjúkrunarfræðinga í 

bráðahjúkrun (Frank, 2000).  Taldi Kelleher að ef hjúkrunarfræðingar vildu að eitthvað yrði 
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gert í málum hjúkrunar yrðu þeir að sjá um það sjálfir (Jezierski, 1997).  Þá átti hún þátt í að 

skrifa reglugerðir um störf hjúkrunarfræðinga í Kaliforníu árið 1975 (California Nurse 

Practice Act).  Í liðnum um hvaða verk falla undir verksvið hjúkrunarfræðinga, lagði 

Kelleher mikla áherslu á að hjúkrunarfræðingar tækju þátt í að hefja aðgerðir fyrir sjúklinga í 

bráðaástandi.  Vildi Kelleher að umfang hjúkrunar í bráðaástandi væri vel skilgreint og skýrt.  

Kelleher sá einnig til þess að kafli um bráðahjúkrunarfræðinga í kennslubók á bráðasviði yrði 

skrifuð af bráðahjúkrunarfræðingum en ekki lækni (Jezierski, 1997).   

Í ræðu sem Kelleher hélt á landsþingi ENA árið 1981 sagði hún að hjúkrunarfræðingar 

yrðu að vera ábyrgðarfullir og treysta á þá eiginleika sem hver og einn býr yfir.  Þannig öðlast 

bráðahjúkrunarfræðingar þá virðingu og viðurkenningu sem þeir eiga skilið.  Bráðahjúkrunar-

fræðingar verða að vera tæknilega hæfir sem er fengin með aukinni menntun.  Hún sagði 

einnig að hjúkrunarfræðingar verða að þekkja sína eigin verðleika og hafa rödd til að standa 

fyrir því sem þeir trúa á (Jezierski, 1997).    

Samkvæmt samtökum bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum (ENA) er bráðahjúkrun 

skilgreind sem sérgrein hjúkrunar þar sem viðfangsefni hjúkrunarinnar einkennast af bráðu 

og/eða alvarlegu ástandi sjúklinganna, hvort sem um ræðir veikindi eða slys, á hvaða aldri 

sjúklingarnir eru eða frá hvaða líffærakerfi einkenni eiga við (Emergency Nurses Association, 

1999).  Bráðahjúkrunarfræðingar reyna þá að sjá fyrir útkomu, áætlun og framkvæmd 

íhlutunar fyrir sjúklinginn til að geta brugðist við þeim óvæntu aðstæðum sem geta komið 

upp (Emergency Nurses Association, 1999).  Hafa samtökin einnig sett á stefnuskrá sína 

miðstöð fyrir gæðastaðla, öryggi og slysavarnir (The Institute for Quality, Safety and Injury 

Prevention)  til að efla bráðahjúkrunarfræðinga í að stuðla að öryggi, gæðum og slysavörnum 

í daglegum störfum og vera leiðandi afl á því sviði innan viðkomandi stofnana og samfélags 
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(Emergency Nurses Association, 2011a).  Hlutverk miðstöðvarinnar felst meðal annars í að 

efla hjúkrunarfræðinga á bráðasviði til að taka þátt í að efla slysavarnir sjúklinga og starfs-

manna, miðstöðin stendur að gagnreyndum verklagsreglum og stuðlar að persónulegum 

þroska hjúkrunarfræðinga með þróun á umfangi og viðmiðum hjúkrunar.  Einnig að tala máli 

bráðahjúkrunarfræðinga varðandi málefni sem snerta viðmið, reglugerðir og kröfum um 

faggildingu (Emergency Nurses Association, 2011a).   

Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga á Íslandi hefur sett fram eigin skilgreiningu á 

bráðahjúkrun.  Segir þar að bráðahjúkrun grundvallast af virðingu fyrir sjúklingnum sem 

einstaklingi og ekki er farið manngreiningarálit eða gert á milli einstaklinga að öðru leiti.  

Hröð þróun er í hjúkrun bráð- og alvarlega veikra/slasaðra og verða hjúkrunarfræðingar á 

bráðasviði fylgja þeirri þróun eftir með símenntun og þroska í starfi.  Mikil áhersla er lögð á 

sérþekkingu hjúkrunarfræðinga til að tryggja að bráð- og alvarlega veikir/slasaðir sjúklingar 

fái þá bráðahjúkrun sem þeir þarfnast (Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga, 2011).  

Einkenni bráðahjúkrunar er hraði, óvæntar uppákomur og fjölbreytileiki og oftar en 

ekki starfa bráðahjúkrunarfræðingar undir miklu álagi.  Til að takast á við þau tilfelli sem 

bráðahjúkrun sinnir þarf hjúkrunarfræðingur að vera í stakk búinn til að beita þekkingu á 

öruggan og yfirvegaðan hátt.  Bráðahjúkrunarfræðingar sinna minni háttar eða alvarlega 

slösuðum, hjúkrun veikra, langveikra eða þeim sem koma inn með stakt tilfelli.  Þegar hefur 

orðið stórt hópslys fara bráðahjúkrunarfræðingar á vegum greiningasveitar á slysstað, greina 

og forgangsraða í flutning á heilbrigðisstofnanir.  Bráðahjúkrunarfræðingar mæta sjúklingum 

og aðstandendum oft á erfiðum tímum við erfiðar aðstæður og veita þeim sem þarfnast sál-

ræna skyndihjálp og stuðning (Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga, 2011).  Aukin þekking og 

reynsla bráðahjúkrunarfræðinga er nauðsynleg til að tryggja gæði bráðahjúkrunar sem skilar 

sér til slasaðra og veikra (Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga, 2011). 
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Þekking og reynsla 

Bráðahjúkrunarfræðingar sinna fjölbreyttum sjúklingahóp, hvort sem um ræðir aldur, 

kyn eða ástæður fyrir komu á bráðamóttökuna og verður hjúkrunarfræðingur að hafa 

þekkingu og færni til að sinna fjölbreyttum tilfellum (Fry, 2008).  Auk þess að hafa þekkingu 

og færni til að sinna sjúklingahópnum þurfa bráðahjúkrunarfræðingar einnig að stjórna flæði 

sjúklinga á bráðamóttökunni.  Til að sinna bráðahjúkrun þurfa hjúkrunarfræðingar að flétta 

saman fræðilega þekkingu, þekkingu á sjúklingum og fyrri reynslu af tilfellum með svipaða 

sögu og einkenni (Fry, 2008).   

Með því fyrsta og helsta sem hjúkrunarfræðingar gerir fyrir sjúklinginn er að meta 

ástand hans og er því haldið áfram í gegnum hjúkrunarferlið á bráðamóttökunni.  Líkamsmat 

sjúklinga byggist á að horfa, hlusta, finna og spyrja sjúklingana.  Hjúkrunarfræðingar horfa á 

sjúklinginn, hlusta hann og á það sem sjúklingar tjá sig um og finna hvernig sjúklingur er 

viðkomu (hvort viðkomandi sé heitur, kaldur, þurr, hvernig púlsinn er og svo framvegis) og 

byggja greiningu sína á því sem þeir verða vís (Sbaih, 1998).  Hjúkrunarfræðingar bera 

ábyrgð á að fylgjast með ástand sjúklinga til að geta veitt viðeigandi meðferð í framhaldi af 

greiningu (Sorlie, Kihlgren og Kihlgren, 2005). 

Reynsla hefur áhrif á hvernig hjúkrunarfræðingar meta og horfa á sjúklinga þar sem 

eldri hjúkrunarfræðingar búa yfir reynslu af tilfellum sem þeir nýta til að sjá fyrir útkomu 

sjúklinganna.  Þessi reynsla er ekki eingöngu komin til af reynslu viðkomandi af áþekkum 

tilfellum heldur einnig af frásögnum annarra hjúkrunarfræðinga eða eftir að hafa fylgst með 

starfsfélögum að framfylgja svipaðri eða sömu meðferð sjúklinga áður.  Með því að þekkja til 

þess sem hefur komið fyrir í svipuðum tilfellum verða hjúkrunarfræðingar öruggari í líkams-

mati og geta sagt fyrir um hvernig framhaldið verður (Sbaih, 1998).  Nýliðar í hjúkrun eiga 
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eftir að afla sér reynslu til að geta borið kennsl á mismunandi einkenni sem teljast alvarleg og 

þurfa frekari athuganir og eftirfylgni (Sbaih, 1998).  Til að geta framfylgt líkamsmati á 

sjúklingum og komist þannig að niðurstöðu um greiningu verða hjúkrunarfræðingar að hafa 

þekkingu til að geta gert greinamun á því sem telst eðlilegt og því sem telst óeðlilegt og 

hvaða einkenni teljast alvarleg og hver teljast síður alvarleg.  Mat hjúkrunarfræðinga á bráða-

móttöku byggjast á þekkingu á því sem telst eðlilegt og greiningu á fráviki frá því (Sbaih, 

1998).  Ekki er nóg að vita hvað er að heldur verða hjúkrunarfræðingar að koma upp-

lýsingunum skilmerkilega frá sér til þeirra hjúkrunarfræðinga sem taka við meðferð 

sjúklinganna.  Geta þá þeir hjúkrunarfræðingar sem taka við sjúklingunum haldið áfram þar 

sem frá var horfið og samfella verður í meðferð sjúklinga á bráðamóttökunni (Sbaih, 1998).   

Hjúkrunarfræðingar sem eru nýir til starfa á bráðamóttöku hafa ekki öðlast nægilega 

reynslu til að byggja þekkingu sína á og þurfa aðstoð reyndari hjúkrunarfræðinga við aðlögun 

að starfi bráðahjúkrunarfræðinga (Valdez, 2008).  Lykilþættir í aðlögun hjúkrunarfræðinga að 

bráðamóttökunni eru leiðsögn, félagslegur stuðningur og kynningarferli á vegum stofnunar-

innar (Valdez, 2008).  Leiðsögn reyndari hjúkrunarfræðinga er mikilvæg fyrir þróun að auknu 

sjálfsöryggi og klínískri færni hjá nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum þar sem nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar upplifa sig oft ekki nægilega undirbúnna til að takast á við álagið sem 

fylgir að vinna á bráðamóttöku.  Álag við að hefja störf á bráðamóttöku er oft vegna ótta við 

að starfa sjálfstætt, það er að segja að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar hafa áhyggjur af að 

hafa ekki næga þekkingu til ákvarðanatöku og hvernig eigi að bregðast við þörfum sjúklinga, 

takast á við nýjar aðstæður, vinnutími og óvissa um væntingar (Valdez, 2008).   

Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum bera ekki eingöngu ábyrgð á sjúklingum sínum 

heldur einnig bera þeir ábyrgð gagnvart hvor öðrum (Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel og 
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Reimels, 2010).  Eitt af bjargráðum við álagi af umönnun bráðveikra og alvarlega slasaðra er 

sú ánægja sem hlýst af því að veita þeim sem þarfnast hjálpar á ögurstundu (compassion 

satisfaction).  Þá hefur verið sýnt fram á tengsl milli sjúklingaánægju og hversu mikla 

umhyggju og samúð þeir upplifðu frá hjúkrunarfræðingum (Hooper o.fl., 2010).  Aftur á móti 

þurfa hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum að takast á við að svara kröfum um aukna 

sjúklingaánægju og útkomu sjúklinga á sama tíma og sjúklingar vænta bættrar þjónustu 

(Hooper o.fl., 2010).  Slíkt álag getur haft í för með sér hluttekningarþreytu (compassion 

fatuige) og að hjúkrunarfræðingar brenni út í starfi (burnout) (Hooper o.fl., 2010).  Ábyrgð 

hjúkrunarfræðinga gagnvart hvor öðrum lýsir sér í því að þeir veiti hvor öðrum stuðning og 

aðstoð til að takast á við álagið sem fylgir umönnun bráð- og alvarlega veikra/slasaðra 

sjúklinga (Hooper o.fl., 2010).  

Sjálfsöryggi og klínísk færni eru mikilvægir eiginleikar fyrir hjúkrunarfræðinga til að 

veita árangursríka hjúkrun (Farnell og Dawson, 2006; Valdez, 2008).  Nýir hjúkrunar-

fræðingar þurfa að læra margt og upplifa sig stöðugt að vera að standast einhvers konar 

áskorun.  Þeir gera einnig væntingar til þess að með aukinni þekkingu verði sjálfstæði þeirra 

meira (Farnell og Dawson, 2006).  Hjúkrunarfræðingar sem taka að sér það verk að leiðbeina 

nýjum hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku þurfa að hafa til þess færni og vilja til að veita 

nýjum hjúkrunarfræðingum leiðsögn, geta veitt þeim félagslegan stuðning og klíníska 

leiðsögn.  Nýir hjúkrunarfræðingar þurfa einnig tíma til að aðlagast nýju umhverfi svo þeir 

nái að þroskast í starfi (Valdez, 2008).  Félagslegur stuðningur fyrir nýútskrifaða hjúkrunar-

fræðinga telur til samskipta við jafningja og aðra aðila heilbrigðisþjónustunnar.  Stuðningur 

yfirmanna og það að aðrir starfsmenn séu upplýstir um hvað nýir hjúkrunarfræðingar upplifa 

á fyrstu mánuðum í starfi, hefur einnig áhrif á aðlögun nýrra hjúkrunarfræðinga (Valdez, 

2008).   
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Tæknileg færni og umhyggja 

Umönnun sjúklinga á bráðamóttökum byggir oft á tækni sem gefa hjúkrunarfræðingum 

skjótar upplýsingar um lífeðlisfræðilegt ástandi sjúklinga, svo sem blóðþrýsting, súrefnis-

mettun og púls.  Tæknin getur sparað tíma og komið í stað sumra verkþátta sem hjúkrunar-

fræðingar sinna á bráðamóttökum en segir ekki til um andlega líðan sjúklings og verður 

hjúkrunarfræðingur að meta það sjálfur (Dean, 1998).  Tæknin er ekki óskeikul og til að 

tæknin sem er til staðar nýtist sem skildi verða hjúkrunarfræðingar að hafa þekkingu á hvað 

það er sem tiltekin tæki segja um ástand sjúklings.  Einnig hvaða þýðingu það hefur fyrir 

meðferð og útkomu sjúklingsins, þar sem hjúkrunarfræðingar nýta tæknina til aðstoðar við 

umönnun sjúklinga (Dean, 1998).   

Í rannsókn Wiman og Wikblad (2004) á umhyggjutengdri hegðun og vöntun á um-

hyggju hjúkrunarfræðinga gagnvart sjúklingum á bráðamóttöku kom í ljós að hjúkrunar-

fræðingar sýndu frekar hegðun sem einkenndist af verklegum þáttum hjúkrunar heldur en 

umhyggju gagnvart sjúklingnum.  Hegðun hjúkrunarfræðinganna var blanda af umhyggju-

tengdri hegðun og vöntun á umhyggju, þar sem vöntun á umhyggju gat einkennst af fram-

taksleysi í meðferð sjúklinga, áhugaleysi gagnvart sjúklingnum, ónærgætni, kuldalegt viðmót 

og ómannúðlegu viðhorfi (lýsti sér í að hjúkrunarfræðingar litu ekki á sjúklingana sem 

einstaklinga) (Wiman og Wikblad, 2004).   

Fagleg umhyggja hjúkrunarfræðinga einkennist af færni, umhyggju og tengslum við 

sjúklinginn.  Færni hjúkrunarfræðinga felur í sér eflingu, tengslamyndun og að fræða 

sjúklinga (Wiman og Wikblad, 2004).  Umhyggju sýna hjúkrunarfræðingar með því að vera 

opnir gagnvart sjúklingum og vera umhugað um þá.  Hjúkrunarfræðingar eru einnig sið-

ferðislega ábyrgir og eru til staðar fyrir sjúklingana.  Síðasti þáttur umhyggjunnar er að hafa 
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dug til að eiga viðeigandi aðild að upplifun sjúklingsins en sá þáttur kom ekki fyrir hjá 

hjúkrunarfræðingum í rannsókn Wiman og Wikblad (2004) og var ekki útskýrður nánar.  Að 

vera opinn gagnvart sjúklingum er að hafa opið viðhorf gagnvart þörfum sjúklinga, geta séð 

fyrir og/eða túlkað þarfir þeirra og geta rætt opinskátt við sjúklinga.  Þegar hjúkrunar-

fræðingum er umhugað um sjúklinga hafa þeir heildræna sýn á umhyggju og velvild gagnvart 

sjúklingunum (Wiman og Wikblad, 2004).  Sjúklingar koma á bráðamóttökur vegna óvæntra 

atburða eða veikinda sem verða til þess að þeir eru upp á aðra komnir.  Hjúkrunarfræðingar 

hafa þá siðferðislegu ábyrgð að styrkja og halda mannlegri reisn sjúklinga í alvarlegum 

aðstæðum (Wiman og Wikblad, 2004) og fyrir vellíðan og umönnun sjúklinganna (Sorlie 

o.fl., 2005).  Að vera til staðar fyrir sjúklinga krefst hæfni í mannlegum samskiptum þar sem 

hjúkrunarfræðingar verða að vera athugulir í umönnun sjúklinga og virkir í samræðum og 

hlustun (Wiman og Wikblad, 2004).  Fagleg tengsl og nánd við sjúklinga myndast milli 

hjúkrunarfræðinga og sjúklinga þegar sjúklingar finna fyrir trausti á hjúkrunarfræðingum og 

að þeir geti leitað ráða hjá þeim.  Hjúkrunarfræðingar og sjúklingar vinna þá saman að mark-

miðum meðferðar sjúklinga (Wiman og Wikblad, 2004).    

Sjúklingar sem koma á bráðamóttöku eru ekki allir í bráðaástandi eða þurfa á bráða 

aðstoð að halda.  Aldraðir og sjúklingar á lífsloka meðferð eiga oft leið sína á bráðamóttöku 

og þurfa hjúkrunarfræðingar að nálgast þann hóp með öðrum hætti en aðra sjúklinga bráða-

móttökunnar (Sorlie o.fl., 2005).  Meðal þess sem hjúkrunarfræðingar á bráðasviði þurfa að 

sjá til fyrir sjúklinga sem eru á lífsloka meðferð er að sjá til að sjúklingar fái það sem þeir 

þarfnast og vera með því málsvarar sjúklinga, að sjúklingar og aðstandendur fá frið og ein-

rými frá því annríki sem einkennir bráðadeildir og einnig reyna hjúkrunarfræðingar að haga 

tíma sínum og forgangsraða verkefnum þannig þeir geti séð sér fært að vera til staðar fyrir 
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sjúklinga og aðstandendur þeirra þegar ljóst er að sjúklingur eigi ekki langt eftir (Thompson, 

McClement og Daeninck, 2006).  Líknandi- og lífsloka meðferð virðist oft ekki samræmast 

því starfi sem er unnið á bráðamóttökum, þar sem áhersla er á að koma jafnvægi á ástand 

sjúklinga, greiningu og koma sjúklingum aftur til heilsu.  Er þá mikilvægt að bráðahjúkrunar-

fræðingar hafi tök á að veita sjúklingum líknandi- og lífsloka meðferð þegar slík tilfelli koma 

upp á bráðamóttökunni (Smith o.fl., 2009) 

Þegar hjúkrunarfræðingar nálgast sjúklinga af umhyggju er talið að þeir hafi jákvæð 

áhrif á heilsu og vellíðan sjúklinga og heilsueflingu (Gyða Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 

2002).  Sjúklingar á bráðamóttöku telja mikilvægustu umhyggjutengda hegðun hjúkrunar-

fræðinga vera að verklegir þættir í hjúkrun frekar, er þá mikilvægast að hjúkrunarfræðingar 

hafi þekkingu á því sem þarf að gera fyrir sjúklingana (Gyða Baldursdóttir og Helga 

Jónsdóttir, 2002).  Aðrar mikilvægar umhyggjutengdar hegðanir sem tengdust ekki beint 

verklegri færni var að hjúkrunarfræðingar litu reglulega inn til sjúklinga, fylgdust vel með 

ástandi sjúklinga, framkvæmdi þau verk sem viðkomandi segðist ætla að framkvæma, gæfi 

lyf og meðferðir á réttum tímum, svaraði spurningum skilmerkilega og kæmi fram við 

sjúklinga sem einstakling (Gyða Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 2002).  Sjúklingar leggja 

meiri áherslu á tæknilega færni en andlega hjúkrun (Gyða Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 

2002).  Að vera hæfur í að aðstoða sjúklinga við að uppfylla þarfir mannsins gefur til kynna 

að hjúkrunarfræðingar sýni umhyggju gegnum athafnir sem eru miðaðar að einstaklings-

hæfðum þörfum hvers og eins, það er að segja að nauðsynlegt er að tæknileg færni og um-

hyggja fari saman í hjúkrun (Gyða Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 2002).   
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Umræður 

Bráðahjúkrun hefur oft verið tengd við bráðamóttökur sjúkrahúsa og voru ein stærstu 

samtök bráðahjúkrunarfræðinga stofnuð til að leggja áherslu á bráðamóttöku sem hluti af 

sjúkrahúsunum.  Hins vegar ef sagan er skoðuð kemur í ljós að bráðahjúkrun hefur verið 

stunduð  í gegnum tíðina, frá Benedictine munkunum og Templara riddurunum í Evrópu til 

Florence Nightingale í Krímsstríðinu.  Florence Nightingale taldi hlutverk hjúkrunarfræðinga 

vera að vakta og fylgjast með ástandi og umhverfi sjúklinganna þar sem hjúkrunarfræðingar 

geta haft mikið með það að gera hvernig og hvaða áhrif umhverfið hefur á sjúklingana 

(deGraf, 1989; Munro, 2010; Stephens-Borg, 2010).  Á svipuðum nótum segir Virginia 

Henderson að hlutverk hjúkrunarfræðings sé að meta og mæta þörfum sjúklinga og leggur 

hún áherslu á tengingu andlegs ástands við það líkamlega.  Henderson vildi meina að 

hjúkrunarfræðingar væru staðgenglar sjúklinga og átti hún þá við að hjúkrunarfræðingar sinni 

þörfum sjúklinga eins og þeir vildu sjálfir hefðu þeir getu til þess.  Getur hjúkrunarfræðingur 

þurft að sjá alfarið um að uppfylla þessar grunnþarfir fyrir viðkomandi, að hluta til eða sem 

jafningi í samstarfi við sjúkling um framfylgd hjúkrunarmeðferðar (Henderson, 1969/1976).   

Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga hefur sett fram fjögur ábyrgðarhlutverk hjúkrunar byggða á 

hugmyndafræði Henderson, þar sem hlutverk hjúkrunarfræðinga eru að stuðla að heilbrigði, 

fyrirbyggja veikindi, endurheimta heilsu og létta þjáningu (Oulton, 2000). Samtök bráða-

hjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum segja hlutverk bráðahjúkrunarfræðinga vera meðal 

annars að sjá fyrir hvaða útkomur íhlutanir og meðferðir geta haft fyrir sjúklinga og bregðast 

við óvæntum aðstæðum.  Samtökin hafa verið að auka umfang bráðahjúkrunar og leggja nú 

meiri áherslu á að efla bráðahjúkrunarfræðinga í að stuðla að öryggi, gæðum og slysavörnum 

í daglegum störfum.  Með því vilja samtökin að bráðahjúkrunarfræðinga verði virkari og 
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leiðandi í fyrirbyggingu og forvörnum slysa bæði starfsmanna og sjúklinga (Emergency 

Nurses Association, 1999, 2011a).  Bráðahjúkrunarfræðingar á Íslandi leggja áherslu á 

þekkingu og reynslu til að geta veitt viðeigandi bráðahjúkrun undir álagi þar sem bráða-

hjúkrun einkennist af hraða, óvæntum uppákomum og fjölbreytileika.  Bráðahjúkrunar-

fræðingar sinna bráð og alvarlega veikum/slösuðum sjúklingum og þurfa oft í kjölfarið að 

veita bæði sjúklingum og aðstandendum þeirra sálræna skyndihjálp og andlegan stuðning 

(Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga, 2011).   

Af kenningum Nightingale og Henderson, ábyrgðahlutverkum samkvæmt alþjóðaráði 

hjúkrunarfræðinga saman við samtök bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum og Fagdeild 

bráðahjúkrunarfræðinga á Íslandi má draga þá ályktun að bráðahjúkrun gengur út á að meta 

og mæta grunnþörfum sjúklinga hvort sem er andlegar eða líkamlegar þarfir, hjúkrunar-

fræðingar þurfa að geta vaktað og fylgst með ástandi sjúklinga og hvernig umhverfi hefur 

áhrif á líðan viðkomandi og hagrætt í þágu sjúklinga.  Í bráðahjúkrun er einnig mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar geti séð fyrir útkomur sjúklinga og fyrirbyggi að ástand versni.  Fyrir-

bygging í bráðahjúkrun nær einnig til forvarna slysa á sjúklingum og starfsmönnum.  Bráða-

hjúkrunarfræðingar sinna bráð og alvarlega veikum/slösuðum sjúklingum og sjá hvernig slys 

geta farið með mannslíkamann.  Þeir eru því í lykilaðstöðu að efla forvarnir gegn slysum með 

því að miðla þekkingu og reynslu sinni af tilfellum í bráðahjúkrun út í samfélagið.  Bráða-

hjúkrun er því ekki eingöngu að sinna bráð og alvarlega veikum/slösuðum sjúklingum innan 

veggja sjúkrahúsa heldur einnig að miðla reynslu sinni og þekkingu út í samfélagið til að efla 

forvarnir gegn slysum og veikindum.   

Til að geta metið og mætt þörfum sjúklinga þarf hjúkrunarfræðingur að hafa til þess 

menntun til að gera greinarmun á milli þess sem telst vera eðlilegt og þess sem telst vera 
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óeðlilegt í heilsu sjúklinga samkvæmt Henderson.  Að sama skapi segir Sbaih (1998) að 

líkamsmat hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku byggist að miklu leiti á þekkingu á heilbrigðu 

líkamsástandi sjúklinga til að geta greint hvers konar frávik.  Sbaih leggur einnig mikla 

áherslu á hvernig reynslan hefur áhrif á hæfni hjúkrunarfræðinga í að meta ástand sjúklinga 

þar sem eldri og reyndari hjúkrunarfræðingar búa yfir reynslu af tilfellum sem þeir nýta til að 

sjá fyrir útkomu sjúklinga.  Patricia Benner setti fram kenningu um þroska hjúkrunarfræðinga 

í starfi og flokkar ferlið i fimm stig.  Eftir tvö til þrjú ár í klínísku starfi telst hjúkrunar-

fræðingur hæfur í starfi og er farinn að geta séð fyrir hvaða þættir í meðferð hafa meira vægi 

en aðrir (Alexander, 1989; Valdez, 2008).  Af kenningu Benner og því sem Sbaih heldur fram 

um hæfni hjúkrunarfræðinga má draga þá ályktun að það tekur hjúkrunarfræðing um tvö til 

þrjú ár í klínísku starfi að geta vegið og metið mikilvægi einstaka einkenna og þátta í meðferð 

sjúklinga.   

Eftir þrjú til fimm ár í starfi telst hjúkrunarfræðingur vandvirkur þar sem hjúkrunar-

fræðingur sér aðstæður í heild og hefur reynslu og skilning á lykilatriðum hjúkrunar og 

grunnþörfum mannsins.  Samkvæmt kenningu Benner verða hjúkrunarfræðingar sérfræðingar 

þegar þeir búa að víðtækri reynslu og skilningi a aðstæðum sjúklinganna og geta því veitt 

skjóta og viðeigandi hjúkrunarmeðferð.  Hjúkrunarfræðingar starfa þá af öryggi og sveigjan-

leika, hins vegar ná ekki allir hjúkrunarfræðingar að verða sérfræðingar samkvæmt Benner og 

enginn tímamörk eru sett á hvenær hjúkrunarfræðingur telst vera orðin sérfræðingur 

(Alexander, 1989; Valdez, 2008).   

Nýliðar á bráðamóttökum þurfa leiðsögn eldri og reyndari hjúkrunarfræðinga til að auka 

sjálfstæði og klíníska færni í starfi, til að þeir eigi auðveldara með takast á við álagið sem 

fylgir því að hefja störf á bráðamóttöku (Valdez, 2008).  Til að aðlögunin að nýju umhverfi 
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gangi sem best verða leiðbeinandi hjúkrunarfræðingar að hafa færni og vilja til að veita 

nýjum hjúkrunarfræðingum leiðsögn og stuðning og nýir hjúkrunarfræðingar þurfa að fá tíma 

til að takast á við aðlögunina (Valdez, 2008).  Nýir hjúkrunarfræðingar á bráðasviði þurfa að 

tileinka sér margvíslega þekkingu í starfi hjúkrunar og gera væntingar til aukins sjálfstæðis 

með aukinni þekkingu (Farnell og Dawson, 2006).  Meðal þess sem nýir hjúkrunarfræðingar 

tileinka sér á nýju starfssviði er tæknileg færni, sem vísar bæði til færni og þekkingar á 

ýmsum tækjum sem nýtast hjúkrunarfræðingum í umönnun sjúklinga og einnig færni í verk-

legum þætti hjúkrunar (Dean, 1998).  Nýir hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að tileinka sér að 

veita öðrum hjúkrunarfræðingum stuðning og aðstoð við að takast á við álag bráða-

móttökunnar þar sem mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar gæta að einkennum kulnunar og 

hluttekningarþreytu hvors annars (Hooper o.fl., 2010). 

Leiðsögn nýrra hjúkrunarfræðinga telur ekki eingöngu til verklegrar færni heldur einnig 

til umhyggju í umönnun sjúklinganna.  Umhyggjuþættir Jean Watson eru 10 þættir sem eiga 

að leiða hjúkrunarfræðinga áfram í samskiptum við sjúklinga og í umönnun þeirra.  

Í rannsókn Wiman og Wikblad (2004) kemur fram að vöntun á umhyggjutengdri 

hegðun hjúkrunarfræðinga gagnvart sjúklingum voru tíðari en umhyggjutengd heðgun og í 

rannsókn Gyðu Baldursdóttur og Helgu Jónssdóttur (2002) á hvað sjúklingar telja vera 

mikilvægast í fari hjúkrunarfræðinga töldu sjúklingar það mikilvægast að hjúkrunarfræðingar 

hefðu þekkingu á því sem þeir tóku sér fyrir hendur í meðferð sjúklinganna.  Sjúklingar töldu 

einnig framkomu hjúkrunarfræðinganna mikilvæga, hvort þeir litu reglulega inn til 

sjúklinganna, hvernig þeir svöruðu spurningum sjúklinganna o.s.frv. (Gyða Baldursdóttir og 

Helga Jónsdóttir, 2002). 
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Benner talaði um í kenningu sinni um þroska hjúkrunarfræðinga að ekki ná allir 

hjúkrunarfræðingar því að verða sérfræðingar og Watson taldi umhyggju í hjúkrun lærast í 

gegnum menningu fagstéttarinnar og að mikilvægt væri að leggja áherslu á að umhyggja í 

hjúkrun sé kennd samhliða tæknilegri færni og þekkingu.  Umhverfið á bráðasviði býður upp 

á að meiri áhersla er lögð á tæknilega færni, þekkingu og reynslu, því er mikilvægt fyrir 

bráðahjúkrunarfræðinga að vera meðvitaðir um að þjálfa nýliða ekki eingöngu í þekkingur og 

tæknilegri færni heldur einnig í umhyggju gagnvart sjúklingi og aðstandendum hans.  

Niðurstaða höfundar verkefnisins er að bráðahjúkrun gengur út á að meta og fylgjast 

með ástandi sjúklinga, mæta þörfum þeirra og hafa til þess þekkingu og reynslu til að sinna 

erfiðum tilfellum af öryggi undir álagi.  Hugmyndafræði bráðahjúkrunar felur í sér meðal 

annars að tæknileg færni og umhyggja sé veitt samhliða í umönnun sjúklinga og nýliðar fái 

viðeigandi þjálfun í að samþætta þessa tvo þætti bráðahjúkrunar.  
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Lokaorð 

Bráðahjúkrun á sér langa sögu í umönnun slasaðra og veikra, allt frá Benedictine 

munkum og Templara riddurum og til stofnunar ENA á sjöunda áratug síðustu aldar.  Í 

grunninn er bráðahjúkrun enn sú sama, að veita hinum veiku og slösuðu aðstoð þegar mikið 

liggur við, þar sem bráðahjúkrun er óháð starfsumhverfi.  Munur á bráðahjúkrun á bráða-

móttöku og á bráðadeild er að á bráðamóttöku er jafnvægi komið á ástand sjúklinga en á 

bráðadeild er ástandi sjúklinga haldið í jafnvægi.  Hvort tveggja krefst árvekni og athygli 

hjúkrunarfræðinga, þekkingu og getu til að bregðast við þeim aðstæðum sem geta komið upp 

og að samhliða sé sýnd tæknileg færni og umhyggja.  Einnig er sú krafa gerð í samfélaginu að 

hjúkrunarfræðingar hafi þekkingu og getu til að bregðast við bráðaástandi.    

Við gerð verkefnisins komst höfundur að því að fræðigreinar um bráðahjúkrun eru af 

skornum skammti og því endurspegla niðurstöður takmarkaðan hluta af hugmyndafræði 

bráðahjúkrunar, heimildir gera hugmyndafræðinni ekki nægileg skil að mati höfundar.  

Höfundur tekur þó með sér við gerð verkefnisins ekki eingöngu víðtækari innsýn á hug-

myndafræði bráðahjúkrunar og hvað bráðahjúkrun er, heldur einnig á grunninum sem almenn 

hjúkrun byggir á.   

Hugmyndafræði bráðahjúkrunar er að vítt viðfangsefni og því er mikilvægt að bráða-

hjúkrunafræðingar standi fyrir því að gera umfang starfsins skilmerkilegra, ekki eingöngu inn 

á bráðamóttökum og sjúkrahúsum heldur einnig úti í samfélaginu þar sem sjúklingar eru út-

skrifaðir fyrr heim af bráðadeildum, fara veikari á heilsugæsluna o.s.frv.  Hjúkrunarfræðingar 

á bráðasviði þurfa að gera hugmyndafræði bráðahjúkrunar sýnilegri með því að rannsaka 

eigin viðhorf, gildi og skoðanir gagnvart bráðahjúkrun og því sem i henni felst.    
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