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Þakkarorð 

Fyrir 19 árum sátu höfundar þessara ritgerðar saman á grunnskólabekk og höfðu ekki gert sér 

í hugarlund hvað beið þeirra í náinni framtíð. Leiðir okkar lágu saman upp frá því og allt til 

dagsins í dag. Það er því einstök ánægja okkar að fá tækifæri til þess að vinna saman að BS-

ritgerð okkar  í Hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands.   

Við viljum þakka vinum okkar og fjölskyldum fyrir að hafa veitt okkur þann stuðning 

og ómetanlega skilning meðan á námi okkar stóð og þá sérstaklega yfir ritgerðartímabilið. 

Stuðningur ykkar var okkur mikil hvatning að komast þangað sem við stöndum  í dag. 

Vilborgu Guðnadóttur viljum við færa sérstakar þakkir fyrir prófarkar-lestur. Vilborg var 

okkur mikil hvatning og af henni fannst okkur við læra mikið um fagleg vinnubrögð við 

ritgerðarsmíði. Að lokum viljum við þakka leiðbeinendum okkar Páli Biering dósent og Jóni 

Snorrasyni  deildarstjóri á Kleppi fyrir ómældan stuðning, skilning og mikla hjálp við gerð 

þessa verkefnis.  
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Útdráttur  

Beiting fjötra og frelsissvipting eru mjög alvarleg inngrip í sjálfræði einstaklinga. Hugtakið 

fjötrar er notað yfir margskonar þætti sem snúa að því að hefta frelsi skjólstæðinga, t.d að 

læsa útihurðum á deild. Að þurfa að beita skjólstæðing fjötrum er verkefni sem krefst 

þekkingar og færni því um er að ræða flókið verk með fjölda siðferðilegra álitamála sem snúa 

að kjarna mannréttinda hvers einstaklings. Heilbrigðisstofnanir geta vegna fjölbreytilegra 

viðfangsefna og mismunandi einstaklinga sem þangað leita verið vettvangur þar sem 

nauðsynlegt getur reynst að beita fjötrum. Af þeim sökum er mikilvægt að starfsfólk 

sjúkrahúsa kunni skil á réttindum sjúklinga og verklagi við beitingu fjötra svo sem hvaða 

fjötra má og er við hæfi að beita hverju sinni. Tilgangur verkefnisins var að kanna hvaða 

klíníska færni og þekking hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir við beitingu fjötra. Hvaða 

þekking er til um fjötra, algengi notkunar, ástæður, ávinningur og gallar. Hjúkrunarfræðingar 

er sú fagstétt sem hvað mest reynir á í þessu samhengi vegna eðli starfs þeirra og tíðra 

samskipta við sjúklinga, því er afar mikilvægt að klínísk þekking þeirra á fjötrum sé góð og 

að beiting fjötra sé í samræmi við réttindi sjúklinga á hverjum tíma. Erlend þekking er nokkur 

um viðfangsefnið en íslensk þekking er lítil. Ástæður fyrir notkun fjötrana er af 

öryggisástæðum fyrir skjólstæðinga, starfsmenn og almenning. Ávinningur er öruggara 

vinnuumhverfi. Gallar við notkun fjötra er vanþekking starfsfólk, ofnotkun og valdbeiting. 

Niðurstöður verkefnisins benda til að notkun fjötra sé algeng á sjúkrahúsum víða en 

vísbendingar eru um að notkun fjötra sé algengari hérlendis. Niðurstöður benda einnig til þess 

að vanþekking er á viðfangsefninu, mögulega vegna skorts á  klínískum leiðbeiningum og 

gæðavísum á Íslandi. Heimildaöflun fór að mestu leyti fram með notkun rafræna gagnasafna. 

Miðast var við að afla gagnreyndra erlendra og íslenskra gagna.  

 

Lykilorð: Fjötrar, ofbeldi, réttindi sjúklinga, valdbeiting, öryggi skjólstæðinga, skerðing á 

frelsi. 
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Abstract  

Restraint is an intervention into individuals independents. The concept restraint is used for 

various issues concerning patients diminished freedom with factors like locking doors on the 

ward. Restraining a patient is a subject that demands knowledge and skills due to the 

complexity of various ethical controversies regarding main principles of each mans human 

rights.  Health care institutions can due to different tasks and various kinds of patients be a 

field where it becomes necessary to use restraints. There for it is important that health care 

professionals are informed about patient’s rights and appropriate procedures when using 

restraints. The purpose of this project is to study what clinical skills and knowledge nurses 

need to have when using restraints. What evidence based knowledge is available about 

restraints, prevalence of use, reason, benefits and drawbacks. Because of the close therapeutic 

alliance between a nurse and a patient it is of great importance that nurse’s knowledge and 

usage of restraints is according to patients rights at any time. General evidence based 

knowledge about restraints is somewhat good but knowledge about restraints in Iceland needs 

further study. Security of health care professional, patients and general public is the most 

used reasons for using restraints and the benefit of that is a better secured environment. 

Drawbacks can be lack of health professionals knowledge, overuse and coercion. Results of 

the project indicate that use of restraints is common worldwide but even more common in 

Iceland. Lack of knowledge about the subject is also apparent among health care 

professionals in Iceland possibly because no evidence based Icelandic clinical guidelines or 

quality indicators exist. Electronic databases were used for data collection with the aim of 

collecting evidence based data in Iceland as well as worldwide.  

    

Key words: Restraint, violence, patients rights, coercion, patients safety, diminished 

freedom. 
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Inngangur 

Þegar kom að vali á ritgerðarefni hófst í huganum yfirferð um helstu verknámsstaði í 

hjúkrunarnáminu. Áhuginn beindist að samskiptaþætti hjúkrunarstarfsins þar sem samskipti 

við skjólstæðinga eru þungamiðja hjúkrunar og án þeirra væri ekki um neina hjúkrun að ræða 

(Wright, L.M. og Leahey, M., 2005). Síðan leiddi eitt af öðru og úr varð val á verkefni sem  

tengist einum viðkvæmustu samskiptum milli hjúkrunarfræðings og skjólstæðings sem er 

frelsissviptingu skjólstæðings með beitingu fjötra. Efnistökin í verkefninu eru þau að auk 

skilgreiningar á fjötrum þá er áherslan á þær gerðir fjötra sem felast í nauðungarvistun, gátum 

og beitingu fjötra á öldrunarstofnunum. Skilgreiningin á fjötrun, sem stuðst er við í þessu 

verkefni er sú að beiting fjötra merki að frelsi skjólstæðings til athafna daglegs lífs sé 

takmarkað að einhverju eða að öllu leiti (Lögræðislög 1997 nr. 71). Jafnframt lítum við svo á 

fjötrar séu alvarlegt inngrip í sjálfræði skjólstæðings því með þeim er verið að þvinga hann í 

ákveðnar aðstæður gegn eigin vilja og skerða þar með frelsi hans til eigin ákvarðanatöku. 

Nauðsyn þess að beita skjólstæðing fjötrum innan veggja stofnana, og þá sérstaklega 

geðdeilda og öldrunardeilda er staðreynd, en hins vegar eru mjög skiptar skoðanir meðal 

starfsfólks um ýmislegt er lýtur að ákvarðanatöku og framkvæmd (Delaney, K. R. , 2006). 

Samskipti í viðkvæmum aðstæðum geta verið fljót að breytast þannig að öryggi sé ógnað það 

mikið að starfsfólk finnist að beita þurfi fjötrum (Delaney, K. R. og Fogg, L., 2005). Til að 

hægt sé að takast á við þannig aðstæður er nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar búi bæði yfir 

góðri fræðilegri þekkingu, ásamt færni og næmni til að meta og skynja aðstæður hverju sinni 

með tilliti til viðeigandi viðbragða. Þetta eitt og sér er hins vegar ekki nægjanlegt ef ekki 

fylgir með virðing fyrir skjólstæðingnum sem einstaklingi og virðing fyrir réttindum hans og 

mannhelgi. Aðstæður sem leitt geta til þess að beita þurfi skjólstæðing einhverskonar fjötrum 
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geta verið óhjákvæmilegar og mikilvægt að hafa í huga að um er að ræða alvarlegt inngrip 

sem felur í sér frelsissviptingar og sem snertir persónuhelgi skjólstæðings og er jafnframt 

utan „þægindaramma“ hjúkrunarfræðingsins (Delaney, K. R. og Fogg, L., 2005). 

Þegar fjötrum er beitt er það fyrst of fremst gert til þess að reyna að koma í veg fyrir að 

skjólstæðingur skaði sjálfan sig og/eða aðra. Litið er svo á að þarna sé um meðferðarlegan 

tilgang að ræða sem sé að aðstoða skjólstæðing við að ná stjórn á hegðun sinni og 

viðbrögðum (Delaney, K. R. og Fogg, L., 2005). Hjúkrunarfræðingar eru í miklum og 

stöðugum samskiptum við skjólstæðinga, bæði í meðferðarlegum tilgangi og eins til að geta á 

sem öruggastan máta metið ástand þeirra og líðan. Samskipti í formi samræðna og nándar er 

ein að grunnstoðum þess að veita skjólstæðingum þá bestu hjúkrun sem völ er á hverju sinni 

(Wright, L.M. og Leahey, M., 2005). Vandinn við slíkar aðstæður getur meðal annars falist í 

því að með nálægðinni gæti skjólstæðingi fundist sér á einhvern hátt ógnað þannig að hann 

telji sig þurfa að bregðast við með „árás.“ Um leið skapast ótryggar aðstæður þar sem öryggi 

starfsmanna er á einhvern hátt ógnað og þá ef til vill án þess að þeir viti af því þar sem þeir 

átta sig ekki á hvað er að gerast í huga skjólstæðingsins (Howells, K., 1998). Þegar starfsfólk 

er ekki meðvitað um hvað er að gerast þá geta aðstæður sem þessar orðið alvarlegar og 

ógnandi á örfáum sekúndum. Þekking hjúkrunarfræðinga á hinum ýmsu birtingarmyndum 

geðræns vanda ásamt þekkingu á viðurkenndum verkferlum, gæðavísum og leiðbeiningum er 

því veigamikill þáttur þess að geta brugðist á réttan hátt við viðkvæmum og erfiðum 

aðstæðum. 
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Aðferð 

Heimildaöflun fór að mestu leyti fram í rafrænum gagnasöfnum s.s. Pubmed, Scopus, 

ProQuest og Hirslunni. Einnig fengum höfundar aðstoð frá Páli Biering leiðbeinanda og Jóni 

Snorrasyni meðleiðbeinanda ásamt Guðmundi Sævari Sævarssyni geðhjúkrunarfræðingi á 

Sogni og Vilborgu Guðnadóttur deildarstjóri á Bugl. Þau hafa öll gríðalega þekkingu á þessu 

efni og leiðbeindu okkur vel. Viljum við því nota tækifærið hér til að þakka þeim fyrir veitta 

aðstoð.     
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 Hægt er að finna þó nokkuð margar skilgreiningar á hugtakinu fjötrar. Ein skilgreiningin er 

sú að líkamlegir fjötrar felist í inngripi sem hindri aðgang skjólstæðings að eigin líkama. 

Annað dæmi um skilgreiningu á líkamlegum fjötrum er að hneppa einhvern í fjötra með því 

að setja hann í einhvers konar bönd, spennitreyju, binda niður í stól eða rúm og nota til þess 

belti, ólar eða reipi. Hurðalæsingar og að þurfa að biðja leyfis til einhvers sem almennt er 

talið sjálfsagt eru einnig þættir sem skilgreinast sem fjötrun. Lyfjagjöf án samþykkis og 

vitundar skjólstæðings, sem hefur þann tilgang að „róa hann niður“ er einnig dæmi um fjötra 

sem og það að halda skjólstæðingum föstum til dæmis við daglega aðhlynningu og umhirðu. 

Það telst til fjötra þegar skerðing á einn eða annan hátt á  frelsi skjólstæðings á sér stað og 

hreyfingu líkama hans í tíma og rúmi (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011; Engedal, Kirkevold 

og Laake, 2003). 

Ofbeldi og öryggi í starfi 

Umræða um ofbeldi verður ekki aðskilin frá umræðunni um fjötra. Hótanir og ógnandi atferli 

skjólstæðinga eru taldar meginástæður þess að starfsfólk telur öryggi sínu ógnað, sem leiðir 

síðan til réttlætingar á að beita fjötrum til að ná tökum á aðstæðum og lágmarka ógnina 

(Howells, 1998). Samkvæmt verklagsreglum geðsviði Landspítalans getur ofbeldi verið 

líkamlegt og munnlegt. Atferlið leiðir til niðurlægingar þess sem verður fyrir því. Dæmu um 

slíkt ofbeldi eru ógnandi líkamshreyfingar, orðbragð, spörk, bit og þegar skjólstæðingar slá 

eða kýla frá sér (Landspítali (e.d.)).  

Ofbeldi hefur aukist víðast hvar í heiminum og þessi aukning skilar sér inn í 

vinnuumhverfi  heilbrigðisstarfsfólks (EU-OSHA), 2010; Kennedy M. A., 2004; Kennedy M. 

P., 2005). Þegar rýnt er nánar í umfjöllun um ofbeldi þá kemur fljótt í ljós að það virðist ekki 

vera til nein algild skilgreining á því hvað er átt við með hugtökunum ofbeldi og/eða áreitni á 
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stofnunum. Samkvæmt Lawoko, Soares, og Nolan (2004) er ofbeldi skilgreint nokkuð 

almennt, það hafi mismunandi birtingarmyndir og felist í einhverri þeirri hegðun sem 

niðurlægir, brýtur niður eða skaðar velferð einstaklings, gildi hans og/eða reisn. Í öðrum 

heimildum kemur fram að með ofbeldi á stofnunum sé átt við þau atvik þar sem starfsfólki er 

hótað, ógnað og/eða það verði fyrir beinni árás. Þannig atvik geta átt sér stað bæði í og utan 

vinnu og ef þau tengjast starfi viðkomandi á einhvern hátt eru þau talin bein eða óbein 

vísbending um að öryggi, líðan og heilsu starfsmanns sé ógnað (EU-OSHA, 2010). Þegar 

kemur að ofbeldi á vinnustað eru heilbrigðisstarfsmenn í töluvert meiri áhættu en aðarar 

starfsstéttir. Heilbrigðisstarfsmenn verða mun oftar fyrir líkamlegu og /eða andlegu ofbeldi 

eða hótunum. Ákveðnir þættir sem meðal annars hafa með kynferði og vinnuumhverfi og 

aðstæður virðast ýta undir ógnandi hegðun í garð starfsfólks (EU-OSHA, 2010). Þær deildir 

sem eru mest útsettar fyrir ofbeldi eru geðdeildir, slysa- og bráðamóttökur og ákveðnar 

deildir innan öldrunarþjónustu, þessar deildir eru skilgreindar í áhættu hvað ofbeldi og 

beitingu fjötra varðar (Kennedy M. A., 2004; Jón Snorrason, Guðrún Ú. Grímsdóttir og Jón 

F. Sigurðsson, 2007). Kennedy (2005) heldur því fram að samkvæmt rannsóknum á ofbeldi 

innan slysa - og bráðadeilda kemur fram að töluvert er þar um ofbeldisatvik og er starfsfólk 

þar mun líklegra til að verða fyrir ofbeldi frá hálfu skjólstæðinga en starfsfólki annarra deilda. 

Kennedy telur að niðurstöðurnar sýni meðal annars að aukning þessara atvika sé í samræmi 

við aukið ofbeldi í nútímasamfélagi. Ofbeldi sem beinist að starfsfólki á íslenskum 

heilbrigðis- og meðferðarstofnunum er staðreynd sem ekki er hægt að líta fram hjá. Talið er 

að vaxandi tíðni slíkra atvika megi meðal annars rekja til aukinnar áfengis- og 

vímuefnaneyslu. (Ingólfur Þórisson, Jóhannes Pálmason og Vilborg Ingólfsdóttir, 2002). 

  



11 

 

 

Bæði innri og ytri þættir geta haft áhrif á ofbeldishegðun einstaklinga, þetta eru þættir 

sem snúa að sjúklingnum sjálfum svo sem aldri hans, kyni og sjúkdómsmynd eru þættir sem 

hafa verið rannsakaðir. Með það í huga hvort það hafi áhrif á ofbeldishneigð hjá sjúklingum, 

rannsóknir hafa verið gerðar á hvort þessir þættir hafi áhrif á obeldishegðun einstaklinga og 

milli árásarhneigðar og veikinda sjúklings (James, Fienberg, Shah og Priest, 1990). Þetta 

innra módel eins og það er kallað hefur verið rannsakað víða og vill Morrison (1989)  meina 

að geðklofaeinkenni (schizophrenia) og alkóhólismi ýti undir árásarhneigð hjá sjúklingum, 

rannsókn hans er studd af yfirlýsingu sem fram kemur í Royal College of Psychiatric (RCP) 

(1998), í yfirlýsingunni kemur einnig fram að ungir drengir með geðsjúkdóm séu líklegri til 

að sýna ofbeldishegðun en aðrir. Krakowski og Czobar (1994) vilja meina að frekari 

rannsókna á viðfangsefninu sé þörf og þarf þá að taka fleiri þætti inn í sem snúa að 

umhverfisþáttum og aðstæðubundnum þáttum sem sjúklingar eru í hverju sinni. 

Umhverfisþættir eins og pláss sem sjúklingar hafa inn á deildum, næði, friðhelgi og hvort 

sjúklingarnir eru læstir inn á deild eru umhverfisþættir sem virðast skipta gríðalegu máli 

varðandi árásarhneigð. Umhverfi sjúklinga hefur áhrif á líðan þeirra og smáir hlutir í 

umhverfinu eins og myndir á veggjum geta leitt til breyttra líðan skjólstæðinga (Nijman, 

Camp, Ravelli og Merckelbach, 1999). Fleiri leiðbeiningar mæla með að spítalar eigi að vera 

þægilegir, öruggir, veita persónulegt rými og þægilegt andrúmsloft (Lilywhite, Morgan og 

Walter, 1995).  

Carmel og Hunter (1993) halda því fram að á tímum þar sem reglulegt eftirlit inn á 

deildum fer fram s.s. á matartímum og við lyfjagjafir eigi flest ofbeldisatvik sér stað innan 

deildanna. Flannery, Hanson og Penk (1994) segja að flestar árásir eigi sér stað á mánudögum 
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og þriðjudögum því eftir helgar er meira um úrræði, inngrip og læknismeðferðir hjá 

sjúklingunum. 

Rannsóknir (Lawoko, Soares, og Nolan, 2004) hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar eru 

berskjaldaðri fyrir ofbeldi í vinnuumhverfi sínu en annað heilbrigðisstarfsfólk. Einnig að 

fjöldi þeirra tilfella þar sem árásargjörn hegðun eða ofbeldi ógnar velferð 

heilbrgigðisstarfsmanna almennt fer ört fjölgandi. Leiða má líkum að því að Ísland sé þarna 

engin undantekning. Samkvæmt upplýsingum frá mannauðssviði Landspítala þá voru árið 

2004 skráð 307 alvarleg og/eða skaðleg atvik á deildum sjúkrahússins og af þeim voru 200 

sem tengdust andlegu og/eða líkamlegum ofbeldi gegn starfsfólki (Morgunblaðið, 2005). 

Beiting Fjötra í Geðheilbrigðisþjónustu 

Að beita skjólstæðing nauðungavistun er mjög alvarlegt inngrip og skerðing á persónufrelsi 

og því er nauðsynlegt að þekkja vel til íslenskra laga sem fjalla um nauðungavistun 

einstaklinga, í 19. gr. lögræðislaga, nr. 71/1997 um nauðungarvistun er kveðið á um að ekki 

sé heimilt að nauðungavista sjálfráða einstaklinga á sjúkrahúsum en í þessu ákvæði eru þó 

nokkrar undantekningar. Í lögunum er tekið fram að ef um sé að ræða lögræðissviptan 

einstakling þá geti lögráðamaður hans ekki tekið ákvörðun um vistun á stofnun sé það gegn 

vilja einstaklingsins. Það er læknis að meta hvort ástand einstaklingsins sé það alvarlegt að 

það ógni lífi og heilsu, meti læknir það svo þá er hægt að fá samþykki fyrir nauðungarvistun.  

Skilgreining og forsendur nauðungarvistunar  

Með nauðungarvistun á sjúkrahúsi er átt við, að sjálfráða einstaklingi er haldið gegn vilja 

sínum á sjúkrahúsi. Það telst nauðungarvistun hvort sem einstaklingurinn er fluttur nauðugur 
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á sjúkrahús eða hann hindraður í að útskrifast óski hann þess, þó hann hafi sjálfur samþykkt 

innlögn í upphafi. Skilyrði fyrir nauðungarvistun eru að læknir hafi metið að viðkomandi sé 

haldinn það alvarlegum geðrænum einkennum að öryggi hans og/eða annarra sé ógnað. 

Annað skilyrði getur líka leitt til sambærilegrar nauðungarvistunar og það er að einstaklingur 

eigi við alvarlega áfengisfíkn að stríða og/eða ofneyslu á fíkniefnum (Lögræðislög 1997 nr. 

71). Á bráðamóttöku Landspítala er það vakthafandi læknir sem tekur ákvörðun um að 

nauðungarvista og þá ákvöðun þarf síðan að bera undir yfirmann sem í flestum tilfellum er 

yfirlæknir á viðkomandi deild (Lögræðislög 1997 nr. 71). Mikilvægt er að ferlið sem þetta sé 

vel skipulagt og geti gengið hratt og örugglega fyrir sig þar sem nauðungarvistun má ekki 

vara lengur en í 48 klukkustundir. Sé þörf á lengri nauðungarvistun þarf að leita samþykkis 

dómsmálaráðuneytis. Frá þeim degi sem samþykkið er veitt má nauðungarvista 

einstaklinginn í meðferðarlegum tilgangi á sjúkrahúsi í allt að 21 sólarhring, sbr. 3. mgr. 19. 

gr. laganna. Þegar lög um sóttvarnir eru skoðuð þá er að finna í 15. gr. nr. 19/1997 ákveðna 

heimild sóttvarnarlæknis til nauðungarvistunar sem felst í að leggja einstakling sem haldinn 

er alvarlegum smitsjúkdómi gegn vilja sínum inn á sjúkrahús til viðeigandi meðferðar. Þetta 

er þó eingöngu heimilt sé talið að hegðun viðkomandi sé þannig að hún ógni öryggi 

einstaklingsins og/eða annarra. Sé þessu lagaákvæði beitt þá þarf skrifleg tilkynning að berast 

viðkomandi hérðasdómi og í kjölfarið er einstaklingnum skipaður talsmaður. 

Nauðungarvistun af þessum toga má ekki vara lengur en í 15 sólarhringa. 

Gátir  

Að setja sjúkling á gát er töluvert notað á geðdeildum Landsspítala. Ekki er að finna nein 

ákvæði í íslenskum lögum sem taka sérstaklega til frelsissviptingar í formi gáta. Þrátt fyrir að 

gátir sem  meðferðarinngrip þekkist bæði erlendis og hérlendis þá hafa þær ekki verið mikið 
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rannsakaðar og því er enn í dag ekki ljóst hvort það að setja sjúkling á gát hafi raunverulegt 

meðferðargildi  og þá á hvaða hátt (Jón Snorrason o.fl., 2007). Í gát felst að sjúklingarnir eru 

undir eftirliti starfsmanns í ákveðin tíma og í ákveðnu vel afmörkuðu rými sem auðvelt er að 

hafa yfirsýn með. Forsendur gátar eiga að vera faglegu mat um að öryggi skjólstæðings 

og/eða annarra sé á einhvern hátt ógnað. Þarna getur bæði verið um að ræða hættu á að 

skjólstæðingur reyni að fyrirfara sér eða hegðun hans sé á einhvern hátt ofbeldisfull (Shugar, 

G. og Rehaluk, R., 1990). 

Algengt er að gátir séu skilgreindar og flokkaðar í þrjá flokka sem byggir á mati á 

alvarleika einkenna skjólstæðings. Sé skjólstæðingur í geðrofi, með óráði, ofbeldisfullur, í 

sjálfsvígsáhættu og/eða hefur aðra alvarlega sjálfskaðandi hegðun þá er hann settur á fulla gát 

(sjálfsvígsgát). Í þannig tilfellum má skjólstæðingur aldrei hverfa úr augnsýn starfsmanns. 

Órólegur og/eða árásargjarn skjólstæðingur með eða án óráðs er settur á yfirsetu. 

Skjólstæðingur má hverfa úr augnsýn en þó skal starfsmaður alltaf hafa vitneskju um 

staðsetningu og athafnir hans. Skjólstæðingur sem þarf að vera undir reglulegu eftirliti til 

dæmis, vegna nýlegrar innlagnar, nýafstaðinnar sjálfsvígsgátar eða yfirsetu er færður yfir á 

reglubundna gát í 5-15 mín (Jón Snorrason, o.fl., 2007). 

Eins og áður hefur komið fram þá hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á gátum  og 

gildi þeirra og því er ekki til nægileg þekking um meðferðarlegan ávinning þeirra. Um þær 

ríkir því töluverður ágreiningur og skoðanamunur milli fagfólks. Frelsisskerðingin sem felst í 

gát getur verið skjólstæðingi mjög erfið því það getur verið mjög þrúgandi að vera undir 

stöðugu eftirliti starfsmanna og geta aldrei um frjálst höfuð strokið. Gát er því fjötrun með 

töluverðri skerðingu á persónufrelsi. Af þeim sökum hlýtur að vera afar mikilvægt að á þeim 

verði gerðar vandaðar rannsóknir þannig að til verði gagnreynd þekking sem hægt er að 

buggja meðferð á. Rannsókn um gátir á bráðadeildum geðsviðs er sú fyrsta og eina sinnar 
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tegundar á Íslandi. Tilgangur hennar var að kanna viðhorf starfsmanna og skjólstæðinga til 

gáta. Á þriggja mánaða tímabili voru 157 skjólstæðingar af fjórum deildum innan geðsviðs 

Landspítala settir á gát eða 31 % af öllum innlögnum timabilsins. Þar af voru 11% settir á 

fulla gát, 25% fóru á yfirsetu, 83 % settir á reglubundna gát og í 5% tilvika var ekki tilgreint 

um tegund gátar (Jón Snorrason o.fl., 2007).  

Á Íslandi eru heldur ekki til neinir gæðavísar eða gagnreyndar verklagsreglur varðandi 

forsendur og/eða framkvæmdir gáta. Því má ætla að um ákveðnar geðþáttaákvörðun geti 

verið að ræða þegar ákveðið er að skjólstæðingur þarfnist gátar. Í kjölfarið vaknar sú 

spurning  hvort ákvörðun um gát byggi meira á reynslutengdum skoðunum starfsfóks en 

viðurkenndu verklagi. Því hefur verið haldið fram að eldri og reynslumeiri starfsmenn styðjist 

við ríkjandi deildarmenningu og miðli henni áfram til nýrra starfsmanna. Þannig verða til 

vinnuferlar og verklag sem berst með reynslutengdum frásögnum milli starfsmanna. Nýir og 

óreyndari starfsmenn fara síðan allt frá byrjun eftir því sem er „viðurkennt“ verklag á 

deildinni (Tangherlini, 1998).  

Nánar um Gátir 

Þó ekki sé um auðugan garð að gresja þegar kemur að fræðilegu efni um gátir þá kemur samt 

fram að meðferðarlegur ávinningur af gátum geti verið óbeinn á þann hátt að með þeim sé 

hægt að skapa skjólstæðingi aðstæður þar sem er lítið um áreiti og truflun. Þannig má líta á 

gátir sem ákveðið fyrirbyggjandi meðferðarform vegna þess að slíkar aðstæður geta dregið úr 

líkum á ofbeldisfullri og/eða sjálfskaðandi hegðun og flótta tilraunum meðal annars vegna 

þess að ætla má að klínískt mat á líðan skjólstæðings verði nákvæmara (Hodgson-Nwaefulu, 

Junaid, Kennedy, Langenbach, Moorhead , og Ruiz, 1999; Jón Snorrason o.fl., 2007). 
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Takist að draga úr áreiti og truflunum geta skapast góðar aðstæður fyrir 

hjúkrunarfræðing til að mynda gott meðferðarsamband við skjólstæðing sem er á gát. Gott 

meðferðarsamband hefur meðferðargildi og er í sjálfum sér ákveðið „heilunarferli.“ (Wright 

og Leahey, 2005). 

Sú frelsisskerðing sem gát veldur skjólstæðingi getur verið honum erfið og þungbær og því 

má leiða líkum að því að gott meðferðarsamband milli skjólstæðings og hjúkrunarfræðings 

geti haft jákvæð áhrif á líðan og hegðun skjólstæðings sem er á gát. Gott meðferðarsamband 

byggir á því að framkoma og samskipti hjúkrunarfræðings einkennast að virðingu, vinsemd, 

samhyggð og áhuga á skjólstæðingnum sem manneskju (Wright og Leahey, 2005). Gott 

meðferðarsamband einkennist af trúnaði og trausti þar sem skjólstæðingurinn finnur sig 

öruggan og getur treyst hjúkrunarfræðingnum fyrir líðan sinni, hugsunum, erfiðleikum, 

vonum og væntingum og úr verða samræður sem geta haft mikið og jákvætt meðferðarlegt 

gildi (Wright og Leahey, 2005). Ef hjúkrunarfræðingi tekst ekki að mynda gott 

meðferðarsamband við skjólstæðing þá eru litlar líkur á því að hann treysti  

hjúkrunarfræðingnum og þar með aukast líkur á því að gátin geti reynst þungbærari en þörf er 

á. 

Önnur úrræði á geðdeildum   

Í Bandaríkjunum hefur verið gefin út kennslubæklingur fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem heitir 

(learning from each other). Bæklingurinn er gerður af stjórnendum og leiðtogum víðs vegar 

um Bandaríkin sem hafa það sameiginlega markmið að draga úr notkun fjötra og 

frelsissviptinga, svo bæta megi stöðu og umönnun starfsmanna sinna og sjúklinga. Það mun 

vera töluverð áskorun að finna jafnvægið á milli fjötra sem tryggja öryggi sjúklinga og 

óviðeigandi notkunnar fjötranna. Fjötrar geta bjargað mannslífum og komið í veg fyrir 
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mikinn skaða einstaklinga ef rétt notkun er höfð að leiðarljósi (American Psychiatric 

Association, American Psychiatric Nurses Association, og National Association of 

Psychiatric Health System, 2003). Þörf er á að gerður sé upplýsingabæklingur um fjötra innan 

heilbrigðisstofnanna, bæði fyrir starfsfólk og sjúklinga og þar verði skýrt tekið fram við 

hvaða aðstæður þeim er beitt og í hvaða tilgangi. Jafnframt hefur komið fram að veggspjöld 

innan deildar með jákvæðum slagorðum svo sem „ofbeldi á ekki heima á spítala“, „hjálpumst 

að“ og „starfsfólk er hér til að aðstoða þig“ sem stuðla eiga að jákvæðum hegðunar áhrifum. 

Fjötrar ættu að vera undantekning ekki venja (American Psychiatric Association o.fl., 2003). 

Mikilvægi Meðferðarsambandsins og Samskipta  

Mikilvægi meðferðarsambands getur hjálpað starfsfólki heilbrigðisstofnanna að einbeita sér 

að meðferð skjólstæðinga og aukið þannig gæði umönnunnar. Að geta sett sig í spor 

sjúklingana og ímyndað sér hvernig þeir myndu persónulega vilja að starfsfólkið myndi 

bregðast við í þeim aðstæðum sem þeir eru staddir í hverju sinni (American Psychiatric 

Association o.fl., 2003). Það er vitað að framkoma og samskiptamáti heilbrigðisstarfsfólk 

hefur mikil áhrif á líðan skjólstæðinga. Jákvæður samskiptamáti getur verið valdeflandi á 

sama hátt og neikvæður samskiptamáti getur aukið á varnarleysi sjúklinga. Framkoma 

einstaklinga sem eru veikir á líkama og sál hafa minni stjórn á eigin hegðun og/eða aðstæðum 

sem gerir hann mun næmari fyrir áhrifum framkomu heilbrigðisstarfsfólks (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003a; Bertrando, P., 2007). Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu hvað varðar 

þekkingu og færni í að mynda gott meðferðarsamband við skjólstæðinga. Það er því 

umhugsunarefni að þó svo að hjúkrunarfræðingar séu í þessari lykilstöðu vegna þekkingar 

sinnar og færni þá koma þeir ekki mikið að beinni hjúkrun sjúklinga sem eru á gát,  sú 

hjúkrun er iðulega í höndum ófaglærðra starfsmanna sem hafa oft litla sem enga menntun 
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innan heilbrigðisvísinda. Þetta er þó stór hópur fólks sem sinnir þessu starfi og oft er þar 

innan um starfsfólk sem hefur  þekkingu og færni til að sinna þessu vandasama verki. Það er 

þó óumflýjanlegt að hafa ófaglærða starfsmenn í vinnu í heilbrigðiskerfinu þar sem ekki er 

nægt framboð af faglærðum einstaklingum. Stærstu ókostirnir við að ófaglærðir starfsmenn 

sinni einstaklingum á gát eru þeir að þarna er oft um að ræða veikustu og viðkvæmustu 

skjólstæðingana, það gefur auga leið að þeir þurfa meðferð sem ekki er á færi annarra en 

heilbrigðismenntaðs fagfólks að veita. Þarna getur sterkt meðferðarsamband skipt höfuðmáli 

(Garb, H.N., 2010; Bertrando, P., 2007). 

Í rannsókn Jóns o.fl., (2007) kemur fram að starfsfólk telur álag og ábyrgð tengda gát 

erfiðasta þáttinn í starfi sínu á geðdeild. Jafnframt kemur fram að starfsfólkinu þykir erfitt að 

horfa uppá vanlíða skjólstæðinga sinna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu líka í ljós 

mikilvægi þess að skjólstæðingar fái ávallt umönnun sem byggir á faglegum grunni þar sem 

telja má að myndun sterks meðferðarsambands frá upphafi innlagnar sé eitt að lykilatriðunum 

í myndun þess. Auk þess gefa niðurstöðurnar til kynna að starfsfólk sem sinnir 

skjólstæðingum á gát upplifi mikla ábyrgð og álag. Auk þess er starfsmaður sem hefur hvorki 

næga þekkingu eða kunnáttu á viðfagsefnum starfsins mun líklegri til að finna fyrir vanlíðan 

og uppgjöf sem getur haft neikvæð áhrif á meðferð skjólstæðingsins og jafnvel skaðað 

meðferð hans (Garb, H.N., 2010; Friedlander o.fl.,  2006).  

Í rannsókn Duxbury og Whittington (2005) var skoðaður munur milli viðhorfs sjúklinga 

og hjúkrunarfræðinga á aðferðum sem notaðar voru til fjötrunar og aðdraganda þess. Notast 

var við spuningalista sem heitir Management of Aggression and Violence Atittude Scale eða 

MAVAS eins og hann er kallaður í daglegu tali. Svo var farið yfir spurningalistana og tekið 

viðtöl við nokkra úr úrtakinu. Deildirnar sem kannaðar voru þrjár, geðgjörgæsludeild, 
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bráðamóttökudeild og móttökudeild geðdeildar. Veikindi sjúklinganna voru allt frá 

krónískum geðklofasjúklingum að þunglyndissjúklingum. MAVAS var notaður vegna þess 

að ekkert annað passaði við þessa tegund rannsókna, ekkert annað mælitæki var tiltækt.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta viðhorf hjúkrunarfræðinganna annarsvega og viðhorf 

vistmanna hinsvegar til meðferðarúrræða og ástæður óæskilegrar hegðunar. Vistmenn mátu 

það svo að bæði slæm samskipti milli þeirra og starfsfólks ásamt neikvæðu umhverfi 

stofnunarinnar væri áhrifaþáttur árásahneigðar. Hjúkrunarfræðingar á stofnuninni töldu 

geðsjúkdóma vistmanna vera megin orsök árásahneigðar en töldu einnig að neikvætt 

umhverfi sjúkrastofnunarinnar hefði áhrif. Bæði vistmenn og hjúkrunarfræðingar töldu 

undirmönnun vera stóran þátt í myndun spennu sem gæti leitt til árásarhneigðar og beitingu 

fjötra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi meðal annars í ljós að skoðanir starfsfólks og 

vistmanna voru ólík um notkun fjötra. Vistmenn vildu að starfsfólk stofnanarinnar væri betur 

þjálfað í samskiptarhæfni meðan hjúkrunarfræðingarnir börðust fyrir betra skipulagi á 

stofnuninni. Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hjúkrunarfræðingar og sjúklingar 

eru frekar ósammála um hvernig eigi að tækla ofbeldi. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að það 

væri greinlega sterk fylgni á milli ofbeldis og geðrænna einkenna en sjúklingarnir deildu ekki 

þessari skoðun. Sjúklingar vildu meina að starfsfólkið stimpli sjúklinga sem slæma og 

ofbeldishneigða en hjúkrunarfæðingar segja ofbeldishegðun tengjast meira veikindum 

sjúklingana. Sjúklingarnir og starfsfólkið voru jafn sammála um kosti þess að notaðar væru 

mismunandi aðferðir til að takast á við ofbeldi á deild. Greina mátti mun á milli skoðana 

starfsfólks og vistmanna um það hvort einangrun væri vænlegur kostur þegar sjúklingur sýnir 

ofbeldishegðun. Starfsfólkinu fannst þetta vera gott úrræði þegar sjúklingar voru í 

oflætisástandi en aftur á móti voru sjúklingarnir meira ósammála um að þetta væri gott 

úrræði. Sjúklingarnir í rannsókninni virtust gera sér grein fyrir því að þegar þeir voru sviptir 
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frelsi sínu var það gert þegar um sjálfskaðandi hegðun var um að ræða. Báðir hóparnir voru 

sammála um að þessum aðferðum var aðeins beitt á deildinni þegar sjúklingarnir væru 

hættulegir sjálfum sér. Starfsfólkið var ósammála þeirri staðhæfingu að ekki ætti að beita 

einangrunaraðferðum þegar um ofbeldishegðun væri að ræða en sjúklingarnir voru frekar 

sammála þeirri fullyrðingu. Einnig var mikill munur á skoðun starfsfólks og sjúklingana á 

notkun lyfja til að róa sjúklinga sem voru árásagjarnir og sýndu ofbeldihegðun. Sjúklingarnir 

voru ekki sammála því að gefa ætti róandi lyf. Hóparnir voru sammála um að 

samningaviðræður væri ákjósanleg aðferð til að koma í veg fyrir árásargirni og ofbeldihegðun 

hjá sjúklingum, einnig var jafnt hlutfall sem voru sammála þeirri staðhæfingu að ekki þyfti 

alltaf að grípa inn í þegar sjúklingar sína reiði.  

Þessi rannsókn sýndi að neikvæð samskipti við sjúklinga hefur áhrif á árásarhneigð 

þeirra og sumir starfsmenn virðast vera útsettari fyrir ofbeldi en aðrir. Þegar að 

heilbrigðisstarfsmaðurinn er mjög reglufastur og gefur lítið svigrúm til samninga þá getur 

skjólstæðingur tekið því illa og sýnt ofbeldisfulla hegðun í hans garð, einnig átti þetta við 

þegar starfsmenn voru mjög stjórnsamir að mati sjúklinga. Aðstæðurnar hér skipta því miklu 

máli og hvernig samskiptahættir eru á milli sjúklinga og starfsmanna. Í stærra samhengi má 

því segja að ef ekki er hugað vel að gæðum samskipta heilbrigðisstarfsfólks við skjólstæðinga 

aukast líkur á að þeir beri ekki nægjanlegt traust til heilbrigðiskerfisins sem getur meðal 

annars leitt til þess að þeir leita síður aðstoðar við heilbrigðisvanda. Af þessum sökum er 

mikilvægt að almenningur beri traust til heilbrigðisstarfsfólks svo ekki komi alvarlegur 

brestur í heilbrigðiskerfið með þeim afleiðingum að árangur þjónustunnar verði óviðunandi 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2006a). 
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Beiting fjötra í öldrunarþjónustu 

Hugtakið sjálfræði merkir að einstaklingurinn ráði sér sjálfur og geti valið viðeigandi 

viðbrögð í ólíkum aðstæðu. Sjálfræðið byggir á því að einstaklingurinn hafi næga dómgreind, 

rökhugsun og færni til að nýta ákveðnar upplýsingar til að taka ákvarðanir og velja þau 

viðbrögð sem við eiga hverju sinni.  Ákvarðanirnar byggja síðan á skoðunum, viðhorfum og 

gildum viðkomandi (Vilhjálmur Árnason, 2004).  Mikilvægt er þó að hafa í huga að hugtakið 

sjálfræði er ekki eingöngu hægt að skoða og skilja út frá vilja, getu og færni einstaklinga. 

Setja þarf hugtakið í félags- og menningarlegt samhengi hverju sinni þegar á að taka 

ákvarðanir sem hafa áhrif á sjálfræði og frelsi skjólstæðinga (Struhkamp, 2005; Harbers, H., 

Mol, A., og Stollmeyer, A., 2002). 

Struhkamp (2005) fjallar um að ýmsar öldrunarbreytingar og öldrunarsjúkdómar geti 

haft í för með sér margþætta færniskerðingu sem setja ákveðnar hömlur á sjálfræði og 

persónubundin réttindi viðkomandi skjólstæðinga. Struhkamp segir til dæmis að það liggi í 

augum uppi að skjólstæðingur með alvarlega heilabilun hafi færri valkosti en sjúklingur sem 

þjáist ekki af heilabilun og þess vegna mikilvægt að starfsfólkið leggi ekki frekari höft á 

sjálfræði einstaklingsins en þau sem skerðingin sjálf hefur í för með sér. Sem dæmi tekur 

hann ýmsar reglur, boð og bönn sem eru ríkjandi á stofnunum fyrir aldraða.  

Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, kemur meðal annars fram að markmið 

laganna sé að aldraðir eigi völ á félgas - og heilbrigðisþjónustu við hæfi, hafi möguleika á því 

að búa á eigin heimili, hafi kost á þjónustu viðeigandi stofnana og að sjálfsákvörðunarréttur 

þeirra skuli virtur. Miklar gagnrýnisraddir hafa verið uppi gegn því að til þurfi að vera 

einhver sérstök lög til verndar réttindum ákveðins aldurshóps. Nær væri að hafa lög sem 

kveða á um jafnrétti, sjálfsákvörðunarrétt og sértæka þjónustu fyrir alla þjóðfélagsþegna. 
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(Ástríður Stefánsdóttir, 2004b) Í lögunum er kveðið á um virðingu fyrir sjálfræði og 

ákvörðunarrétti hins aldraða og að samfélaginu beri að sjá honum fyrir umönnun við hæfi. 

Þeirri samfélagsskyldu getur verið erfitt að framfylgja meðal annars vegna þess að óskir og 

mat skjólstæðings á eigin þörfum og úrræðum er tengjast sjálfræðisþáttum og ákveðinni 

frelsisskerðingu geta bæði stangast á við mat starfsfólks á þessum sömu þáttum og einnig er 

ekki víst að úrræði við hæfi standi til boða (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2010a).  

Hömlur og hindranir á frelsi í formi læstar hurða og útganga er algeng öryggisráðstöfun 

á erlendum og innlendum stofnunum. Þessu inngripi er meðal annars beitt á deildum þar sem 

dvelja aldraðir skjólstæðingar með heilabilun og aðrar þær hamlanir sem gera það að verkum 

að ekki er hægt að treysta skjólstæðingum til að fara sér ekki að voða. Inngrip af þessum toga 

er þó bannað á Íslandi samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997. Lögin fjalla, eins og áður hefur 

komið fram, um skilyrði til nauðungavistunar. Innilokun á læstri deild án sjálfræðissviptingar 

er aðför að persónufrelsi og skiptir þá ekki máli hvort um er að ræða einstakling með 

heilabilun vegna öldrunar eða ekki (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011).  Hefting 

persónufrelsis er því í mikilli mótsögn við lögin og því sem viðgengst á læstum 

öldrunardeildum. Hafa þarf þó í huga að málið er töluvert flókið þar sem að tilgangurinn með 

því að hafa deildir læstar er að hámarka öryggi skjólstæðinganna. Landlæknisembættið hefur 

fjallað sérstaklega um læstar útihurðir á öldrunardeildum og þar er skýrt tekið fram að 

embættið sé ekki í vafa um að þessar aðferðir eru á mjög gráu svæði lagalega séð (Sigrún 

Huld Þorgrímsdóttir, 2011). 

 Rannsóknir hafa sýnt að það skapar óróleika meðal skjólstæðinga að hafa læstar hurðir 

sem og langir gangar með útidyrum fyrir endanum. Þannig fyrirkomulag er þó algengt á 

mörgum deildum stofnanna og vitað er að þannig staðsettar dyr geti aukið óróleika 
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skjólstæðinga. Ástæðan er ekki sú að skjólstæðingarnir vilji komast í burtu heldur stafar 

frekar af þeirri óþægilegu tilfinningu að vera læstur inni (Namazi, Johnson, Namazi og 

Johnson, 1992; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011). 

Kostir og ókostir beitingu fjötra í öldrunarþjónustunni 

Rannsóknir á erlendum öldrunarstofnunum hafa leitt í ljós að góð fræðsla til starfsfólks 

hefur mikil jákvæð áhrif til þess að draga úr þörf fyrir notkun fjötra og mun meiri jákvæð 

áhrif en að banna fjötranotkun. (Dunn, 2001). Niðurstöður annarra rannsókna benda til þess 

að að fjötrun dragi ekki úr hættunni á byltum en auki hins vegar hættuna á að fjötrunin valdi 

meiðslum (Landspítali, 2007a). Aðrar rannsóknir eftir Kikevold og Engedal (2004) sýna að 

notkun fjötra og valds er miklu meiri en áætlað var á norskum hjúkrunardeildum og jafnvel 

svo að einhverskonar valdbeiting viðgengist þar daglega. Í rannsóknunum kom einnig fram 

að á sérdeildum fyrir skjólstæðinga með heilabilun var einn af hverjum fimm beittur einhvers 

konar þvingun til að hægt væri að framkvæma almenna umönnun og einn af hverjum sex á 

almennum hjúkrunardeildunum. Í Noregi er ekki til nein sérstök löggjöf um beitingu 

þvingana í formi fjötra á heilbrigðis- og umönnunarstofnunum. Einungis er hægt að styðjast 

við almenn ákvæði er snúa að hömlun á skerðingu sjálfræðis á sama tíma og starfsfólki er 

ætlað að tryggja öllum skjólstæðingum nauðsynlega umönnun og öryggi (Kirkevold og 

Engedal, 2004). 

Í Danmörku hafa hins vegar nýlega verið sett lög sem banna læsingar og fjötra á 

stofnunum sem þó er með því undantekningarákvæði að hægt sé að fá sértaka undanþágu 

fyrir fjötrun teljist það bráðnauðsynlegt vegna umönnunar. Undantekningin gildir aðeins í 

þrjá mánuði í senn og er með þeim skilyrðum að fundin séu önnur úrræði til að nota í 

framtíðinni. (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011).  
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Önnur úrræði í öldrunarþjónustu 

Á þessir mynd sjáum við úrræði sem notað er á hjúkrunarheimili í Kaupmannahöfn. 

Landslags mynd er máluð í kringum hurð deildarinnar með það í huga að draga athygli 

sjúklinga frá útihurð. Það sýndi sig að vistmennirnir sátu gjarnan og nutu myndarinnar og 

reyndu því ekki að komast út um ólæstar hurðar. Íslendingar ættu jafnvel að skoða 

sambærileg úrræði til að draga úr notkun fjötra á stofnunum fyrir heilabilaða. 

Mynd 1. Hjúkrunarheimili í Kaupmannahöfn 

 

 

 

Fjötrar sem lokaúrræði 

Þó beiting fjötra sé afar vandmeðfarið og flókið inngrip þá þurfa þær ekki að vera af hinu illa 

þar sem með ákveðinni fjötrun er hægt að veita skjólstæðingi nauðsynlegt öryggi og stuðning 

í aðstæðum sem geta reynst honum viðsjárverðar. Það krefst þess hins vegar að starfsfólk 

beiti fjötrun á réttan og viðurkenndan hátt með áherslur á að um neyðarúrræði sé að ræða þar 

sem annað og mildara inngrip sé ekki í boði og að upplýst samþykki skjólstæðings og/eða 

aðstandenda liggi fyrir (Anna Birna Jensdóttir o.fl. 2007).  
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        Íslenskar klínískar leiðbeiningar um beitingu fjötra 

Þrátt fyrir víðtæka leit höfunda tókst ekki að finna íslenskar samræmdar skilgreiningar á 

fjötrun á stofnunum eða gagnreynda og samræmda gæðavísa og verklagsreglur um forsendur 

fyrir fjötrun og hvernig að framkvæmd hennar skuli staðið. Einu klínísku leiðbeiningarnar um 

beitingu fjötra sem fundust voru á öldrunarheimilinu Sóltúni í Reykjavík og þar er um að 

ræða „gæðastaðal um varnir gegn höftum.“ Í gæðastaðlinum koma bæði fram forsendur þess 

að beita megi fjötrun sem meðferðarúrræði og hvaða fjötrum er heimilt að beita við 

mismunandi aðstæður og hvernig það skuli gert (Anna Birna Jensdóttir, Hildur Þráinsdóttir, 

Kolbrún Sigurpálsdóttir, Rakel Guðbjörnsdóttir og Ingibjörg Steinunn Sigurðardóttir, 2007). 

Það sem er áhugavert við þennan gæðastaðal Sóltúns er að búnaður sem skilgreindur er sem 

fjötrar í fræðiritum er í gæðastaðlinum skilgreindur sem öryggisbúnaður og ef skjólstæðingar 

eru ekki settir í ákveðna fjötra, getur það skilgreinst sem vanræksla að hálfu starfsmanna því 

það að nota ekki belti eða ólar í þessum tilfellum getur ógnað öryggi sjúklingana. Litið er á 

fjötrana sem hjálpartæki sem meðal annars geti hindrað byltur með ófyrirséðum og 

alvarlegum afleiðingum. Í leiðbeiningunum með gæðastaðlinum frá Sóltúni eru upplýsingar 

til starfsfólks um hvaða úrræðum er hægt að beita til að draga úr notkun fjötra. Lögð er mikil 

áhersla á að eiga samverustundir með skjólstæðingunum, bjóða upp á líkamsrækt og útiveru 

og lögð er áhersla á markvisst, reglulegt og einstaklingsbundið eftirlit með skjólstæðingum 

(Anna Birna Jensdóttir o.fl. 2007).  

Á Landspítalanum eru til klínískar leiðbeiningar varðandi byltur og varnir gegn þeim. 

Þar er tekið fram að fjötrar takmarki frelsi og hreyfigetu og geti haft í för með sér margs 
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konar aukaverkanir þannig að úr verði ákveðinn vítahringur þarfa og aukaverkana og því beri 

að forðast líkamleg höft eins og kostur er. (Landspítali, 2007a).  

Eins og komið hefur fram hér að framan þá eru gátir einnig skilgreindar sem alvarlegt 

inngrip og skerðing á persónufrelsi. Á Íslandi vantar hins vegar skilgreindar og samræmdar 

klínískar leiðbeiningar, gæðavísa og viðurkenndar verklagsreglur um forsendur og 

framkvæmd gáta. Þó er vitað til þess að unnið er að útgáfu slíks efnis á Landspítala enda 

samræmist það áður nefndri stefnu Landspítala til árisins 2016 þar sem skýrt er kveðið á um 

mikilvægi þróunar- og vísindastarfa sem grunn að innleiðingu og nýtingu gagnreyndrar 

þekkingar (Landspítali, 2010). Með þeirri útgáfu má vænta að í kjölfarið fylgi mikilvægar 

breytingar á öllum verkferlum er lúta að frelsissviptingu í formi gáta og þar með talið að það 

verði sjálfsagt að það verði eingöngu gagnmenntaðir einstaklingar sem annist skjólstæðinga á 

gát. Með tilkomu þessa nýju verklagsreglna um forsendur og framkvæmd gáta má vona að 

tekið verði mið að sambærilegum erlendum leiðbeiningum þar sem kveðið er á um að alla 

beitingu fjötra beri að skrá nákvæmlega í sjúkraskrá viðkomandi skjólstæðings. Erlendar 

leiðbeiningar um fjötra kveða á um mikilvægi skráningar í sjúkraskrá. Allar upplýsingar um 

fjötrana skal skrá nákvæmlega niður. Tilgreina þarf aðdraganda, forsendur, ákvarðanatöku og 

til hvaða þvingunarúrræðis var gripið, tímalengd, afleiðingar og mögulegar aukaverkanir í 

formi óhappa sem fjötrunin leiddi af sér (Hodgson-Nwaefulu, Junaid, Kennedy, Langenbach, 

Moorhead og Ruiz, 1999).  

Atvikaskráning  

Í 9. gr. laga nr. 41/2007, um landlækni, kemur fram að heilbrigðisstofnanir og aðrir fagaðilar 

sem stunda heilbrigðissþjónustu sé skylt að skrá á viðurkenndan hátt óvænt atvik og halda um 

þau gögn. Það er síðan eitt af eftirlitshlutverkum landlæknisembættis að yfirfara gögnin og 
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vinna úr þeim. Atvikaskráningu sem þessari er ætlað að hafa áhrif á að auka gæði þjónustu 

meðal annars með því að reyna að koma í veg fyrir að sambærileg atvik séu stöðugt að 

endurtaka sig. Ávinningurinn er einnig sá að með þessu fá heilbrigðisstarfsmenn betri yfirsýn 

varðandi öryggi og gæði í störfum sínum. Mikilvægast er því að nýta upplýsingarnar þannig 

að hægt sé að koma auga á það sem lagfæra þarf og stuðla með því að gerð góðra gæðavísa 

og verklagsreglna sem stuðla að öryggi skjólstæðinga og vellíðan starfsmanna í starfi 

(Landlæknisembættið, 2011). Í stefnu Landspítala Háskólasjúkrahús til 2016 kemur fram að 

„Landspítali er háskjólasjúkraöryggisnet í eigu og þágu þjóðar“ (Landspítali, 2010). Þar 

kemur einnig fram að sjúkrahúsið byggi þjónustu sína á gildum umhyggju, fagmennsku, 

öryggis og framþróunar. Með öryggi er meðal annars lögð áhersla á að hafa öryggi sjúklinga í 

öndvegi og nýta til þess gagnreynda þekkingu og vísindi. Í stefnunni er einnig lögð áhersla á 

öryggi starfsmanna og í því sambandi er meðal annars talið mikilvægt að hafa réttan 

starfsmann, með rétta þekkingu og færni á réttum stað á réttum tíma. Það hefur líka áhrif á 

gæði þjónustu og öryggi þegar stefnan kveður á um að mennta og þjálfa starfsfólk þannig að 

þekking þeirra og reynsla nýtist sem best og samhliða sé lögð áhersla á að skapa góðar og 

öruggar vinnuaðstæður. Landspítali er háskólasjúkrahús og það eina sinnar tegundar hér á 

landi. Honum er meðal annars ætlað að vera leiðandi í innleiðingu gagnreyndrar þekkingar og 

því er ekki nema sjálfsagt að leita þar fanga um það á hvern hátt unnið er þegar kemur að 

viðurkenndum gæðavísum og nýtingu gagnreyndrar þekkingarbeitingu fjötra (Landspítali, 

2010). 

Erlendar klínískar leiðbeiningar um beitingu fjötra 

Í erlendum klínískum leiðbeiningum kemur fram að reyna skuli öll önnur úrræði áður en til 

fjötra kemur. Forðast skal eftir bestu getu inngrip og atferli sem sjúkling gæti þótt ögrandi 
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eða ógnandi og reyna að róa sjúkling með því að tala við hann áður en til fjötrana kemur. 

Fjötrar ættu ekki að hafa áhrif á þá meðferð sem sjúklingurinn þarf á að halda. Aldrei skal 

fjarlægja fjötra eftir að þeir hafa verið settir á sjúkling nema ef sjúklingur fær flog eða blóðrás 

sjúklings sé ógnað á einhvern hátt, þetta á við þegar lögreglan kemur með handjárnaðan 

sjúkling inn á bráða eða geðsvið, en þá sér lögreglan um að losa um fjötrana. Ávinningurinn 

af því að fjarlægja fjötrana eða höftin skal meta sérstaklega þegar öryggi starfsfólk er í húfi. Í 

bráðaþjónustu eru handjárn eða plast bönd ekki við hæfi þegar fjötra þarf sjúkling. Þegar um 

flutning sjúklings er að ræða skal ávallt athuga að lykill að handjárnum fylgi með ef skerðing 

verður á blóðrás viðkomandi. Fjötrun skal vera miðuð að hverjum og einum fyrir sig og ávallt 

skal reyna að halda uppi heiðri sjúklinga eins og hægt er eftir aðstæðum.  Tryggja skal að 

varnarteymi sé tiltækt þegar kemur að öryggi starfsmanna sem og annarra sjúklingar. Best 

þykir að hafa 5 manns til að halda sjúkling niðri sé þörf á því. Ef flytja þarf sjúkling skal vera 

búið að fara í gegnum föt og persónulega muni með tilliti til vopna.  Þegar börn eiga í hlut, 

skal ávallt reyna að hafa foreldra með í ráðum og þegar óléttar konur eiga í hlut skal setja 

konuna í vinstri hliðarlegu þegar fjötrun er óhjákvæmileg (Region Hospital Emergency 

Medical Service, 2000). Samkvæmt lögum í Minnesota í Bandaríkjunum hafa lögráða 

einstaklingar rétt á því að neita meðferð séu þeir hæfir til þess. Í lögum um réttindi sjúklinga 

á Íslandi er kveðið á slíkt hið sama. Hæfni er skilgreind sem geta eða hæfileiki einstaklinga til 

að skilja eðli, afleiðingar og áhrif á gjörðum og ákvörðunum sínum. Einstaklingur er talinn 

vera hæfur þangað til það er sannað að hann sé það ekki (Region Hospital Emergency 

Medical Service, 2000); Velferdarraduneytið, 2000). Sambærilegt ákvæði vantar í íslensk lög 

er fjalla um frelsisskerðingu og réttindi sjúklinga. 

Þess ber þó að geta að sumar aðstæður þarfnast gaumgæfilegrar skoðunar út frá 

siðferðilegu sjónarmiði svo sem ef grunur er á að almanna hagsmunir vegi þyngra en 
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einstaklingsfrelsið. Þær aðstæður þurfa þó að vera greinilega ógnandi fyrir viðkomandi 

„samfélag“.  Sé einstaklingur hættulegur sjálfum sér eða öðrum skal líta á það sem ástæðu til 

að fjötra hann. Aðstæður sem geta réttlætt fjötrun eru meðal annars þegar einstaklingur hótar 

sjálfsvígi eða sjálfskaða, sýnir ógnandi og hættulega hegðun eða er á einhvern hátt hættulegur 

samfélaginu, til dæmis vegna smitsjúkdóms, geðsjúkdóms eða annars atferlist sem ógn getur 

stafað af (Region Hospital Emergency Medical Service, 2000). Segja má að sambærileg 

ákvæði sé í íslensku lögunum um sjálfræðissviptingu og nauðungavistun sem fjallað var um 

hér að framan (Lögræðislög 1997 nr. 71). 

Umræður 

Samkvæmt Smith N.H., Timms J. og Parker V.G. (2003) er víðari skilgreining á fjötrun, allar 

þær aðferðir sem hefta aðgang sjúklings að eigin líkama og frelsi hans til hreyfinga. Í sömu 

rannsókn kemur fram að fjötrun hefur í för með sér aukna hjúkrunarþyngd og spari ekki tíma 

eins og lengi hefur verið talið. Má draga þá áætlun að sá sem er í fjötrum þurfi samfellda 

hjúkrun allann daginn hvort sem það sé í yfirsetu eða vegna annarskonar fjötrunar (Smith 

o.fl., 2003; Abrahamsen C., 2001; Jón Snorrason o.fl., 2007) . 

Í Bandaríkjunum er til reglugerð um hjúkrun sjúklinga í fjötrun, samkvæmt henni skal 

hafa eftirlit með sjúklingum á 30 mínútna fresti og meta breytingar á atferli, blóðrás og hvort 

viðkomandi sé rétt fjötraður (Smith o.fl., 2003; Abrahamsen C., 2001). Sé sjúklingur 

fjötraður þarf að huga að því að fjarlægja þarf fjötrana svo sjúklingurinn geti sinnt 

grunnþörfum sínum eins og salernisferðum, máltíðum, klæðnaði o.fl. (Smith N.H., Timms J. 

og Parker V.G., 2003).  
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Vanþekking um fjötra 

Þó svo að aðal ástæða þess að notkun líkamlegra fjötra sé að tryggja öryggi sjúklinga, 

eru margar neikvæðar og varanlegar afleiðingar sem fylgja notkun þess (Smith o.fl. 2003). 

Lengi vel hafa margir talið að fjötrun dragi úr málsóknum skjólstæðinga og ættingja þeirra. 

Reyndin er sú að fjötrun  með ólum og beltum eykur líkur á málsóknum innan 

heilbrigðiskerfisins (Abrahamsen, 2001; Smith o.fl., 2003). Niðurstöður rannsókna sýna að 

fjötrar auka vanþrif sjúklinga, það er hærri slysatíðni og einnig er aukin hætta á dauðsföllum 

sem leitt hefur til fleiri málsókna en ella (Abrahamsen 2001; Smith o.fl.. 2003). Aukaverkanir 

fjötra geta verið miklar og jafnvel þannig að sjúklingur beri varanlega skaða af þeim. Að 

beita fjötrun eykur oft á tíðum óróleika hjá sjúklingum. Meiri hætta er á líkamlegum skaða  

hjá sjúklingum ef þeir til dæmis reyna að losa sig úr fjötrunum og detta í kjölfarið. 

Aukaverkanir geta komið í kjölfar langvarandi fjötrunar, eins og til dæmis ofþornun, 

blóðrásartruflanir, meltingartruflanir, þunglyndi, blóðþrýstingsfall, taugaskaði, reiði, og 

skortur á sjálfsvirðingu hjá sjúklingum. Fjötrun hefur verið notað til að eiga við órólega 

sjúklinga og verið talin besti valkosturinn í þeim efnum, en nú virðist sem svo að aðrir 

valkostir geta og hafa reynst betur í slíkum tilfellum (Abrahamsen, 2001; Smith o.fl., 2003). 

Fjötrar geta verið nauðsynlegir í meðferð sjúklinga sem þjást af geðsjúkdóm og annarra 

sjúkdóma,  en verða þá að vera notaðir á viðeigandi hátt. Fjötrar hafa það að markmiði að 

draga úr skaða sjúklinga og starfsfólks, afleiðing fjötra getur snúist upp í andhverfu 

upprunalegu markmiðanna sé ekki rétt að farið. Því er það áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk 

að finna jafnvægi sem tryggir öryggi samhliða virðingu sjúklinga og lágmarks notkun fjötra.  
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Klínísk þekking og færni 

Starfsemi sjúkrastofnanna hérlendis og erlendis einkennist oft af skorti á mannafla sem 

getur valdið því að sú meðferð sem fram fer er ekki sú besta fyrir sjúklinga því starfshættir 

stofnunarinnar miða að starfsfólkinu fremur en sjúklingunum. Fjötrun geta verið dæmi um 

slíkt því oft er betra fyrir starfsfólk að halda sjúkling í fjötrum þar sem öruggt er að hann fari 

hvorki sér né öðrum á voða. Skortur á starfsfólki getur því valdið ofnotkun fjötra sem eru þá 

frekar  notaðir til þæginda fyrir starfsfólk heldur en fyrir öryggi sjúklinga. Þar sem lausn á 

manneklu sjúkrastofnanna er ekki í sjónmáli þarf að finna aðrar leiðir til að vinna bug á 

ofnotkun fjötra og í því samhengi skiptir þekking, þjálfun og sú menning sem starfsfólk 

vinnur í mestu máli (American Psychiatric Association o.fl., 2003). 

Smith o.fl. (2003) gerðu rannsókn sem kannaði áhrif þess að fræða starfsfólk á 

bráðadeildum um notkun fjötra. Sett var upp námskeið sem miðaði að því að fræða 

heilbrigðisstarfsfólkið um ókosti og áhættuþætti þess að fjötra og kosti þess að nota þá ekki. 

Rannsóknin átti að meta hvort aukin þekking starfsfólksins myndi draga úr notkun fjötra.  

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að hægt er að draga úr notkun fjötra með aukinni fræðslu til 

starfsfólks um fjötra. Minni notkun var á líkamlegum fjötrum og leiddi það til betri útkomu í 

meðferð sjúklinga. Þó svo að ekki sé hægt að útrýma notkun fjötra á bráðadeildum er hægt að 

draga úr notkun þeirra. Sé starfsvettvangur með það markmið að draga úr notkun þeirra getur 

það reynst vel í meðhöndlun sjúklinga með óæskilega hegðun og á sama tíma ýtt undir betri 

útkomu í meðferð einstaklingsins (Smith o.fl., 2003). Það er því mikilvægt fyrir starfsfólk að 

leggja sig fram um að skilja þá þætti sem valdið geta hegðun sem leiðir af sér að fjötrum sé 

beitt. Einnig þarf að hlusta á og ræða við sjúklinga um áhyggjur þeirra af því að missa stjórn 

á sér, því oft eru sjúklingar hræddir við það og þurfa því upplýsingar um aðrar leiðir til að tjá 
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líðan sína. Með því móti er hægt að bregðast við fyrr og hugsanlega koma í veg fyrir fjötra. 

Ef nauðsynlegt reynist að beita fjötrum þarf stöðugt að endurmeta þarfir sjúklings, það er að 

segja hvenær losa á um fjötrana. Það hefur sýnt sig að ef sjúklingur er settur á hámarks gát og 

gátin ekki endurmetin fyrr en næsta dag hefur það neikvæð áhrif á bata sjúklings og 

meðferðarsamband hans við starfsfólk sem getur leitt til hægari bata. Eins og fram hefur 

komið getur reynst nauðsynlegt að beita fjötrum við ákveðnar aðstæður. Aftur á móti eru þeir 

oftar notaðir en þörf er á og líklegt er að mögulegt sé að nota aðrar aðferðir mun oftar 

(American Psychiatric Association o.fl., 2003).   

   Margar af þeim aðferðum sem bent hefur verið á sem komið geta í stað fjötra 

krefjast þess að heilbrigðisstarfsfólk gefi sér tíma með viðkomandi. Það er vel mögulegt að 

ástæða þess að þessum úrræðum sé ekki beitt oftar sé skortur á starfsfólki eins og komið 

hefur fram eða þá að menning heilbrigðisstofnanna kemur í veg fyrir breytingu þeirra. Þegar 

sjúklingur verður hættulegur sjálfum sér eða öðrum þarf að greina ástæðuna og finna 

viðeigandi lausn sem getur til dæmis verið að minnka áreiti í umhverfinu, reiðistjórnun, tjá 

tilfiningar, aðskilnaður frá öðrum sjúklingum, bjóða einveru, bjóða lyf sem róa svo eitthvað 

sé nefnt, en nauðsynlegt er að þessi úrræði lúti persónubundnum þörfum hvers sjúklings því 

þarfir þeirra er misjafnar. Einnig hefur komið fram að umhverfi sem lætur sjúklinga finna til 

ábyrgðar svo sem eins og að fela sjúklingum hlutverk innan deildar dragi úr þörf fyrir notkun 

fjötra. Það sem átt er við er að skapa samfélagslegt andrúmsloft þar sem sjúklingar taka þátt 

en eru ekki eingöngu þyggjendur þjónustu. Þar sem þetta tekst vel til hefur verulega dregið úr 

notkun fjötra eða allt að 89% og meiðslum starfsfólks fækkaði um 63% (American 

Psychiatric Association o.fl., 2003).   
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Nýliðar í starfi eru líklegri til að fylgja eftir verklagi þeirra sem reynsluna hafa frekar en 

að nýta markvisst eigin gagnrýna hugsun á viðfangsefnin. Það er mikilvægt að viðhalda og 

nýta sem best gagnrýna hugsun því með henni er meðal annars hægt að hafa áhrif á verkferla 

sem byggðir eru á flökkusögum og innleiða í þess stað verkferla byggða á gagnreyndri 

þekkingu. Þar sem starfsemi sjúkrastofnanna á að byggja á gagnreyndri þekkingu er 

mikilvægt að efla þekkingu og vitund starfsmanna með það að markmiði að breyta menningu 

stofnunarinnar á þann hátt að fjötrum sé beitt þegar þörf er á út frá sjónarhóli sjúklinga en 

ekki eftir hentugleika starfsfólks. Þegar breyta á menningu stofnunnar er mikilvægt að 

stjórnendur hafi frumkvæði og virki starfsfólk. Stjórnendur þurfa að vera óhræddir við 

umræður tengdar fjötrum og í samvinnu við starfsfólk og sjúklinga að breyta vinnulagi þar 

sem þess er þörf. 

Fjötrun aldraðra 

Notkun líkamlegra fjötra í þeim tilgangi að hafa áhrif á óæskilega hegðun hefur oftast 

gagnstæð áhrif á aldraða einstaklinga. Fjötrun getur ýtt undir aukið uppnám sjúkinganna. 

Sjúkrahúsalega aldraðra ein og sér getur verið áhættuþáttur fyrir lélegri blóðrás, lungnabólgu, 

ruglástandi, óróleika, einmannaleika o.fl. Þeir sem þróa með sér ruglástand eru frekar beittir 

fjötrun. Eykur það enn frekar líkur á varanlegum aukaverkunum séu þessir tveir áhættuþættir 

settir saman hjá öldruðum einstakling. Með notkun fjötra telja hjúkrunarfræðingar sig vera 

stuðla að auknu öryggi skjólstæðinga sinna til dæmis með því að koma í veg fyrir fall hjá 

öldruðum. Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að fjötrun dregur ekki úr falli sjúklinga og þá 

sérstaklega aldraðra (Smith o.fl., 2003).  
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Lokaorð  

Lítið er um Íslenskar klínískar leiðbeiningar en von er á nýjum í náinni framtíð. Með þeim 

vonast höfundar til að betri þekking og klínísk færni náist við beitingu fjötraí náinni framtíð. 

Höfundar komust að þeirri niðurstöðu að heilbrigðisstarfsfólk viti oft á tíðum ekki hver 

tilgangur fjötrunar er og geri sér ekki grein fyrir mögulegum afleiðingum við notkun þeirra. 

Sjúklingar sem beittir eru fjötrun hafa annan skilning á slíku en sá sem beitir þeim. Með 

leiðbeiningum og námskeiðum er hægt að auka þekkingu á viðfangsefninu sem leiðir til betri 

fræðslu til skjólstæðinga um ástæður fjötrunar og þann ávinning sem sótt er eftir. Niðurstöður 

höfunda leiða einnig í ljós að frekari rannsókna er þörf til að skoða upplifun skjólstæðinga 

annarsvegar og starfsfólks hinsvega á fjötrum og meðferðarúrræðum. Á sama hátt mun aukin 

þekking leiða til minni notkunar fjötra og draga þannig úr slysum þá sérstaklega innan 

öldrunardeilda. Frelsi einstaklingsins er dýrmæt og mikilvægt að virða. Til þess að skilja á 

hvaða hátt fjötrun skerðir frelsi einstaklingsins þarf að setja sig í spor viðkomandi. Það er 

okkar von að þessi ritgerð varpi ljósi á mikilvægi þekkingar og klínískrar færni þegar kemur 

að fjötrun sjúklinga.  
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