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Útdráttur  

Gjörgæsluálit (GÁT) var tekið í notkun á Landspítala í febrúar 2007. Hlutverk GÁT-

teymis er tvíþætt, annars vegar að vera ráðgefandi við mat og meðferð mikið veikra sjúklinga 

á legudeildum, hins vegar að styðja og fræða heilbrigðisstarfsfólk á legudeildum. 

 Rannsókninni var beint að starfsemi GÁT-teymis frá innleiðingu þess í byrjun ársins 

2007 til loka ársins 2010. Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að vera lýsandi um 

starfsemi GÁT-teymis. Vel upplýst heilbrigðisstarfsfólk er líklegra til að nýta sér teymið, því 

er mikilvægt að efla þekkingu og skilning á teyminu. 

Notuð var afturvirk lýsandi aðferðafræði og var gögnum safnað frá skráningareyðublaði 

GÁT-teymis. Þátttakendur voru allir sem fengið höfðu gjörgæsluálit á tímabilinu 1. febrúar 

2007 til 31. desember 2010. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að alls voru 466 GÁT útköll á rannsóknartímabilinu. 

Helstu ástæður útkalla tengdust öndun/öndunarvegi og áhyggjum starfsfólks á legudeild. 

Helstu meðferðir sem GÁT-teymið veitti voru tengdar öndun þ.e. súrefnismeðferð og aðstoð 

með ytri öndunarvél. Í kjölfar GÁT útkalls voru 23% sjúklinga fluttir á gjörgæsludeild, 69% 

lágu áfam á legudeild en hluti sjúklinga (15%) fékk formlegt eftirlit frá gjörgæsludeild í 

kjölfar GÁT útkallsins. 

Með tilkomu GÁT-teymis á Landspítala hafa úrræði og aukið eftirlit með mikið veikum 

sjúklingum verið bætt til muna. 

Lykilorð: gjörgæsluálit (GÁT), hnignun sjúklinga, afdrif sjúklinga. 
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Abstract  

A rapid response system was implemented at Landspítali – the National University 

Hospital of Iceland in February of 2007. The Rapid Response Team's (RRT) role is twofold. 

First, to  advise on the evaluation and treatment of critically ill inpatients and, secondly, to 

provide support and instruction to inpatient ward staff. 

 The present research focused on the RRT's activities from its inception in early 2007 

until the end of  2010.  As well-informed staff members are more likely to use the team's ser-

vices the study's primary goal was to describe the RRT's role and operations. 

 A retroactive descriptive methodology was employed and data gathered from the 

RRT's files. The subjects were all patients who received the RRT's services from February 1
st
 

2007 to December 31
st
 2010. 

 The RRT was dispatched 466 times within the study's time-frame. Most calls were 

due to respiratory insufficiency or the concern of inpatient ward staff. Mostly, the RRT pro-

vided respiratory treatments, i.e. oxygen or respirator treatment. Following a RRT call, 23% 

of patients were transferred to intensive care. While 69% of patients remained on inpatient 

wards, 15% of those patients were placed under observation from ICU staff following the 

RRT call. 

 With the creation of the RRT the hospital's resources for caring for and observing crit-

ically ill patients have been greatly improved. 

Keywords: Rapid Response System (RRS), Rapid Response Team (RRT), Patient Deteri-

oration, Intensive Care, Patient Safety. 
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Inngangur  

GÁT-teymi (gjörgæsluálit) var innleitt á Landspítala árið 2007. GÁT-teymið samans-

tendur af þverfaglegum hópi hjúkrunarfræðinga og lækna frá gjörgæsludeild og þeirri legu-

deild sem kallar teymið til. Teymið hefur þann megintilgang að veita ráðgjöf og aðstoða heil-

brigðisstarfsfólk á legudeildum við að greina merki um að alvarleg veikindi séu í nánd. Ætla 

má að því fyrr sem hnignandi ástand sjúklings er greint, því fyrr verði viðeigandi meðferð 

veitt.  

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BS prófs við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Í 

úrtaki rannsóknarinnar eru allir sjúklingar sem fengið hafa álit hjá GÁT-teyminu á 

rannsóknartímabilinu. Við úrvinnslu rannsóknarinnar var notuð afturvirk lýsandi 

aðferðafræði og gögn fengin frá skráningareyðublöðum GÁT-teymisins. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna starfsemi og viðfangsefni GÁT-teymis 

Landspítala á tímabilinu febrúar 2007 til 31. desember 2010. Með rannsókninni er vakin 

athygli á starfi teymisins og þannig leitast við að upplýsa um umfang þess og eðli. Um leið er 

rannsókninni ætlað að hvetja heilbrigðisstarfsfólk til að nýta teymið til þess að fá 

„gjörgæsluálit“ á ástandi alvarlegra veikra sjúklinga. 
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Við gerð rannsóknarinnar var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

Hver er tíðni útkalla GÁT-teymis á Landspítala? 

Hvenær ársins eru flest úrköll? 

Hver hefur samband við GÁT-teymið, á hvaða tíma sólarhrings og á hvaða vakt? 

Kynjahlutfall og aldursskipting þeirra sem fengu álit GÁT-teymis?  

Hverjar eru ástæðurnar fyrir útkalli GÁT-teymis? 

Hvaða meðferð veitir GÁT-teymið? 

Hver eru afdrif sjúklinga eftir GÁT útkall? 

Hvaða deildir hafa oftast samband við GÁT-teymi Landspítala? 

Hver er stigun bráðveikra sjúklinga (SBS) við útkall GÁT-teymis? 

Hver er viðbragðstími GÁT-teymis og hve langt er hvert útkall? 

 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að vera lýsandi. Helsti ávinningur 

rannsóknarinnar er að upplýsa hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn um starfsemi 

GÁT-teymisins, þ.e.a.s. þá sérþekkingu sem teymið hefur upp á að bjóða og þann lærdóm 

sem má draga af starfi teymisins.  
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Fræðileg samantekt  

Á tiltölulega stuttum tíma hefur þjónusta frá gjörgæsludeild færst út fyrir veggi 

gjörgæsludeildar og orðið að hreyfanlegri þjónustu til almennra deilda. Þannig hefur sérhæfð 

þjónusta á mörgum sjúkrahúsum færst nær sjúklingum og fá þeir því bráðaaðstoð frá heil-

brigðisstarfsfólki með sérþekkingu á alvarlegum veikindum. Þjónustan frá gjörgæsludeild er 

því orðin enn mikilvægari og eru legudeildir sjúkrahúsa farnar að nýta sér þjónustuna í auknu 

mæli. Á mörgum sjúkrahúsum er þjónustan orðin að mikilvægri sérgrein innan gjörgæslu-

deilda (Hillman, Chen og Aneman, 2010). Megin hlutverk þjónustunnar er að aðstoða legu-

deildir sjúkrahúsa við mat og meðferð sjúklinga (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 

2008). Á Íslandi kallast þjónustan frá gjörgæsludeild Gjörgæsluálit (GÁT) og hefur hún, líkt 

og erlendis, þann megintilgang að vera ráðgefandi um alvarleg veikindi og veita viðeigandi 

inngrip án tafar. Rannsóknir sýna að ýmsa alvarlega þætti sem leiða til óvæntra innlagna á 

gjörgæsludeild, s.s. öndunar- og hjartastopp, og jafnvel óvænt dauðsföll, sé í sumum tilvikum 

hægt að fyrirbyggja ef tekið er snemma eftir forboðaeinkennum og brugðist skjótt við (Bar-

betti og Lee, 2008; Jolley, Holaday, Lombardozzi og Harmon, 2007).  

Uppruni og þekking GÁT-teymis 

Meginhugmyndin að baki GÁT-teymi er ávinningurinn sem hlýst af því að grípa 

snemma inn í aðstæður hjá bráðveikum sjúklingum og þannig koma í veg fyrir lífshættuleg 

veikindi (Chen, Bellomo, Flabouris, Hillman og Finfer, 2009). 

GÁT-teymi var fyrst tekið í notkun á Liverpool sjúkrahúsi í Sydney í Ástralíu árið 

1990. Fljótlega eftir innleiðingu teymis í Ástralíu var GÁT þjónusta einnig innleidd víða í 
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Bandaríkjunum og Bretlandi. Í dag er GÁT þjónusta orðin alþjóðlegt fyrirbæri og hefur 

meðal annars verið tekin upp á Íslandi (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008).  

Í upphafi var teymið innleitt sem aðferð við að minnka tíðni lífshættulegra atvika hjá 

sjúklingum; hjartastoppa, óvæntar innlagnar á gjörgæsludeild og heildardánartíðni á 

sjúkrahúsum (Dacey, Mirza, Wilcox, Doherty, Mello, Boyer o.fl., 2007).  

Heilbrigðismálastofnunin IHI (Institute for Healthcare Improvement) hvetur sjúkrahús 

um allan heim til að þróa og innleiða GÁT þjónustu, með það að markmiði að greina alvarle-

ga veika sjúklinga snemma, styðja við útskriftir sjúklinga af gjörgæsludeildum og miðla þek-

kingu í meðferð alvarlega veikra sjúklinga (Jolley o.fl., 2007). Stór hluti (61%) þeirra 

sjúkrahúsa sem eru hluti af heilbrigðisstofnun IHI hafa þróað með sér og útfært GÁT-teymi 

(Genardi, Cronin og Thomas, 2008).    

Þrátt fyrir að sjúklingur sýni einkenni um versnandi líkamsástand hafa viðbrögð heil-

brigðisstarfsfólks við versnandi ástandi í sumum tilfellum verið ófullnægjandi eða jafnvel 

komið of seint. Að sama skapi er vöktun og meðferð sjúklinga í sumum tilfellum ábótavant 

áður en sjúklingur þarfnast innlagnar á gjörgæsludeild (Nurmi, Harjola, Nolan og Castrén, 

2005). 

Hægt er að sjá undanfara alvarlegra atburða, svo sem öndunar- eða hjartastopps, allt að 

6-8 klukkustundum áður en þau eiga sér stað (Jolley o.fl., 2007). Áætlað er að aðeins 17% 

sjúklinga á sjúkrahúsum lifi af fari þeir í hjartastopp (Genardi o.fl., 2008). Því er meðal an-

nars mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk að þekkja fyrir-

boðaeinkenni sem benda til hnignunar á líðan sjúklings, bregðast við þeim og nýta þau úrræði 

sem til eru, meðal annars með því að hafa samband við GÁT-teymið. Fyrirboðaeinkenni geta 
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verið breyting á hjartslætti, öndunartíðni, meðvitund, blóðþrýstingi og þvagútskilnaði (Hal-

vorsen, Garolis, Wallace-Scroggs, Stenstrom og Maunder, 2007). 

Við lífshótandi veikindi er mikilvægt að bregðast skjótt við þar sem snemmgreining og 

meðferð getur skipt sköpum þegar horft er á batahorfur hjá bráðveikum sjúklingi, svo sem 

sjúklingi með svæsna sýklasótt (Rivers, Nguyen, Havstad, Ressler, Muzzin og Knoblich, 

2001).  

GÁT-teymið og notkun þess 

Þegar óskað er eftir aðstoð frá GÁT-teymi eru teknar upplýsingar símleiðis um ástand 

sjúklings. Eftir hvert útkall er vinnuskýrsla fyllt út þar sem farið er yfir útkallið og fyllt inn í 

breytur varðandi sjúklinginn og útkallið sjálft. Breytur eins og aldur, kyn, viðbragðstími, 

ástæða útkalls, meðferð og mat á sjúklingi svo eitthvað sé nefnt (Halvorsen, 2007).    

Hjá GÁT-teymi á Landspítala eru skráðar eftirfarandi upplýsingar á skráningareyðublað 

teymisins; ástæða símtals/vandamál, stigun bráðveikra sjúklinga (SBS), mat teymisins á 

lífsmörkum og ástandi sjúklings. Á skráningareyðublaðinu kemur einnig fram hvaða 

meðferð/ráðlegging er veitt, afdrif sjúklings, tímasetning útkalls og viðverutími teymis á le-

gudeild (Landspítali, 2008).  

Ástæður fyrir GÁT útkalli geta verið margvíslegar, svo sem breyting á öndun sjúklings 

t.d. andnauð, minnkuð eða aukin öndunartíðni og einnig ef súrefnismettun fellur. Ógn við 

blóðrásarkerfi, t.d. blóðþrýstingsfall, hægur eða hraður hjartsláttur eða hjartsláttaróregla. 

Breyting á taugaeinkennum, t.d. minnkuð meðvitund, ruglástand og krampar. Aðrar ástæður 

geta verið áhyggjur starfsfólks, erfiðleikar við meðhöndlun verkja, versnandi ástand sjúklings 
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þrátt fyrir veitta meðferð og erfiðleikar við að fá aðstoð innan legudeildar við mat á sjúklingi 

(Bellomo, Goldsmith, Uchino, Buckmaster, Hart, Opdam, o.fl., 2003; Halvorsen o.fl., 2007).  

Misjafnt er hver afdrif sjúklinga verða eftir álit GÁT-teymis en erlendar rannsóknir 

sýna að rúmlega 50% sjúklinga leggjast inn á gjörgæsludeild, rúmlega 35% sjúklinga liggja 

áfram á legudeild og lítill hluti, eða tæp 3% útkalla, enda með andláti (Halvorsen o.fl., 2007; 

Jolley o.fl., 2007). Víða hafa heilbrigðisyfirvöld mælt með innleiðingu GÁT-teyma þrátt fyrir 

að gagnsemi þess sé umdeild (Hillman o.fl., 2005; DeVita o.fl., 2006). 

Öryggi á vegum GÁT-teymis 

Segja má að GÁT-teymið veiti einskonar öryggisumgjörð utan um legudeildir þar sem 

það er þróað til að bregðast við skyndilegri hnignun á ástandi sjúklings. Aðstæður sem ska-

past við þess háttar veikindi eru oft utan þekkingar og færni heilbrigðisstarfsfólks á legudeil-

dum (Massey, Aitken og Chaboyer, 2010). Þau sjúkrahús sem innleitt hafa GÁT-teymi eru 

líklegri til að bregðast fyrr við hnignandi líkamsástandi sjúklinga. Öryggi sjúklinga er þannig 

eflt með skjótu inngripi frá sérskipulögðu teymi sem reynir að koma í veg fyrir lífshættuleg 

veikindi (Chen, Hillman, Flabouris og Finfer, 2010). 

 Nokkrir þættir sem líklegir eru til að ógna öryggi sjúklinga á legudeilum eru til dæmis 

skortur á hjúkrunarfræðingum, ónóg þekking og ófullnægjandi þjálfun starfsfólks, óljósir 

verkferlar og vinnureglur, samskiptaörðugleikar og léleg skráning (Lovísa Baldursdóttir og 

Þorsteinn Jónsson, 2008).   

 Ein af algengustu ástæðum þess að hjúkrunarfræðingar kalla til GÁT-teymis eru 

óskilgreindar áhyggjur af ástandi sjúklings. Santiano og félagar (2009) skoðuðu helstu 
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ástæður fyrir GÁT-útkalli vegna óskilgreindra áhyggja starfsfólks. Þar kom í ljós að van-

damál tengt öndun var algengasta ástæða óskilgreindra áhyggja starfsfólks (35%), í rúmlega 

17% tilfella var um blönduð atvik að ræða og í rúmlega 12% tilfella voru vandamál tengd 

blóðrás. Útköll sem enduðu með óvæntri innlögn á gjörgæsludeild eftir GÁT-útkall vegna 

óskilgreindra áhyggja starfsfólks voru flest tengd öndun eða í 46% tilfella. Hugmyndin á bak 

við útköll af völdum áhyggja hefur orðið til þess að efla heilbrigðisstarfsfólk við að leita sér 

aðstoðar vegna áhyggja af ástandi sjúklings. Í rannsókn Santiano og félaga (2009) var talið 

líklegt að ýmsar ástæður liggi að baki áhyggjum starfsfólks, þær séu flóknar og margþættar.  

Útköll GÁT-teymis eru yfirleitt í höndum heilbrigðisstarfsfólks en á sumum 

sjúkrahúsum hefur verið innleitt kerfi þar sem aðstandendur, vinir og sjúklingurinn sjálfur 

getur haft samband við GÁT-teymi. Upphaflega var kerfið þróað á sjúkrahúsi í Pittsburgh 

árið 2005 fyrir aðstandendur veikra sjúklinga en í dag hefur þessari þjónustu verið bætt við 

GÁT þjónustuna á mörgum sjúkrahúsum (Bogert, Ferrell og Rutledge, 2010; Dunning, 

Brzozwicz, Noel, O´Keefe, Ponischil, Sherman, o.fl., 2010). Þegar skoðaðar voru ástæður 

fyrir útkalli við sjúkrahús sem innleitt hafði þessa þjónustu kom í ljós að seinkun við 

umönnun sjúklings var algengasta ástæða útkalls og verkjastilling var önnur algengasta 

ástæða  (Dunner o.fl., 2010). 

GÁT-teymi Landspítala 

Á legudeildum Landspítala liggja oft inni mjög veikir sjúklingar sem hafa þörf fyrir 

flókna meðferð (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008). Í meistararannsókn Þors-

teins Jónssonar (2007) kom fram að bæta mætti eftirlit með alvarlega veikum sjúklingum á 
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legudeildum Landspítala. Úrræði og aukið eftirlit með bráðveikum sjúklinga hefur nú verið 

bætt með tilkomu GÁT-teymis á Landspítala.  

Í febrúar 2007 var GÁT-teymið innleitt á fjórum legudeildum Landspítala þar sem tey-

mið var til reynslu í sex mánuði. Það var svo í febrúar 2008 að teymið var innleitt á öllum 

hand- og lyflækningadeildum við Hringbraut (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 

2008).  Innleiðing GÁT-teymis á Landspítalanum í Fosssvogi hófst svo í apríl 2008 

(Landspítali-háskólasjúkrahús, 2008). 

Á Landspítala er GÁT-teymið samsett af hjúkrunarfræðingum og læknum af tveimur 

deildum, gjörgæsludeild og þeirri legudeild sem óskar eftir gjörgæsluáliti (Lovísa Bal-

dursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008). Allir heilbrigðisstarfmenn geta haft samband við 

GÁT-teymið en erlendar rannsóknir sýna að það eru oftast hjúkrunarfræðingar sem hafa sam-

band við teymið (Jones o.fl., 2009; Bellomo, Goldsmith, Uchino, Buckmaster, Hart, Opdam, 

o.fl., 2004).   

Þegar GÁT-teymið var innleitt á Landspítala var stuðst við verkþætti frá heil-

brigðismálastofnuninni Institute for Healtcare Improvement frá árinu 2006 (Lovísa Bal-

dursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008). GÁT-teymið var innleitt á Landspítala 

háskólasjúkrahúsi ásamt mælitækinu SBS með þann megintilgang að aðstoða og styðja legu-

deildir við vöktun og mat á bráðveikum sjúklingum. GÁT-hugmyndafræði á Landspítala leg-

gur ríka áherslu á að ábyrgð sjúklings sé áfram hjá heilbrigðisstarfsfólki þeirra legudeildar 

sem útkallið kemur frá, þannig er teymið í raun og veru fyrst og fremst ráðgefandi á legudeil-

dinni (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008). 
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Samkvæmt ársskýrslu endurlífgunarteymis árið 2008 var grunnendurlífgun ekki hafin í 

20,8% tilvika áður en formlegt endurlífgunarteymi kom á staðinn en þessi tala var komin í 

10,8% árið 2009. Af þessum tölum má sjá stórbætt viðbrögð heilbrigðisstarfsfólks á legudeil-

dum fyrir komu endurlífgunarteymis þar sem hjartastopp hefur átt sér stað á Landspítalanum 

(Landspítali-háskólasjúkrahús, 2009). Hugsanlegt er að skjótari viðbrögð við grunnen-

durlífgun sé samblanda af aukinni árvekni og þekkingu heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar in-

nleiðingar GÁT-teymis.  

Í rannsókn Þorsteins Jónssonar og félaga (2009) var skoðaður fjöldi óvæntra innlagna 

frá almennum legudeildum Landspítala til gjörgæsludeildar. Rannsóknin fór fram fyrir in-

nleiðingu GÁT-teymis og stóð yfir þriggja mánaða tímabil árið 2006. Þar kom í ljós að flestar 

óvæntar innlagnir til gjörgæsludeildar áttu sér stað á morgunvakt. Flestir sjúklingarnir voru 

karlmenn (tæplega 60%) og var meðalaldur sjúklinga 59 ár.  

Stigun bráðveikra sjúklinga og breytingar á lífsmörkum 

Við vöktun sjúklinga skal meta og skrá lífsmörk, meta skal líkamshita, púls, öndun og 

blóðþrýsting. Lífsmörk endurspegla starfsemi líkamans, breyting á þeim getur bent til þess að 

breyting sé á líkamsstarfsemi. Skoða skal breytingar á lífsmörkum í heild og meta þau með 

hliðsjón af núverandi og fyrra heilsufari sjúklings (Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2008).   

Vökvaójafnvægi hefur áhrif á mörg lífsmörk, t.d getur hiti hækkað ef um þurrk er að 

ræða, einnig getur hiti valdið auknu vökvatapi í líkamanum. Vökvaþurrð getur valdið hröðum 

púlsi  
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(tachycardia), lækkuðum púlsstyrk, lækkun blóðþrýstings og minnkuðum þvagútskil-

naði. Of mikill vökvi í kerfum líkamans getur hins vegar aukið púlsstyrk og hækkað 

blóðþrýsting. Fleira en vökvaójafnvægi hefur áhrif á líkamann, elektrólýtaójafnvægi í líka-

manum hefur áhrif á púls og getur hann orðið óreglulegur. Breyting öndunarhraða og dýptar 

getur valdið sýru-basa ójafnvægi (Berman o.fl., 2008). 

Við mat á bráðveikum sjúklingum er gjarnan stuðst við mælitæki sem metur einfaldar 

lífeðlisfræðilegar breytur (Lam, Mak, Siu, Lam, Cheung og Rainer, 2006). Eitt slíkt 

mælitæki, sem er að breskri fyrirmynd, auðveldar heilbrigðisstarfsfólki að meta hvort þurfi að 

kalla til GÁT-teymi (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008). Á íslensku er 

mælitækið kallað Stigun bráðveikra sjúklinga (SBS, Modified Early Warning Score). Stigun 

bráðveikra sjúklinga er notað til að greina alvarlega veika sjúklinga. SBS er mikið notað og 

reynslan af því er talin vera góð (Subbe, Davies, Williams, Rutherford og Gemmel, 2003). 

Við mat á sjúklingum samkvæmt SBS er sérstaklega horft á fimm lífeðlisfræðilegar 

breytur en þær eru blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni, öndunartíðni, líkamshiti og meðvitund 

(Lam o.fl., 2006; Subbe o.fl., 2001). Hægt er að fá mest 17 stig á SBS en gjarnan er miðað 

við 3-5 stig til þess að fá gjörgæsluálit á sjúkling (Subbe o.fl., 2003; Subbe o.fl., 2001). Ef 

sjúklingur skorar hærra en 4 stig samkvæmt SBS er ráðlagt að óska eftir áliti frá GÁT-teymi, 

einnig ef súrefnismettun fellur skyndilega niður fyrir 90% þrátt fyrir súrefnisgjöf og þegar 

hugboð starfsfólks valda áhyggjum varðandi ástand sjúklings (Lovísa Baldursdóttir og Þors-

teinn Jónsson, 2008).  

SBS mælitækið er mikilvægt hjálpartæki í klínísku starfi þar sem sjúklingar sýna oft fy-

rirboðaeinkenni við versnun á sjúkdómsástandi (Þorsteinn Jónsson, Alma Möller, Lovísa 
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Baldursdóttir og Helga Jónsdóttir, 2009). Öndunartíðni er talin vera góð lífeðlisfræðileg brey-

ta til að spá fyrir um alvarleika líkamlegs ástands sjúklinga, s.s. hvort þörf sé á innlögn á 

gjörgæsludeild, því öndunartíðni er eitt af því fyrsta sem breytist hjá sjúklingi við versnun á 

sjúkdómsástandi (Lam o.fl., 2006; Nurmi o.fl., 2005). Hins vegar er öndunartíðni það 

lífsmark sem heilbrigðisstarfsfólk vanrækir hvað mest að meta og skrá (Hogan, 2006). Hogan 

greindi frá því í rannsókn sinni að það væru þrír þættir sem kæmu í veg fyrir að hjúkru-

narfræðingar fylgdust með öndunartíðni. Í fyrsta lagi var það tímaskortur, í öðru lagi skortur á 

þekkingu og í þriðja lagi skortur á tækjum. 

Samkvæmt McBride og félögum (2005) varð mikil aukning við mat á öndunartíðni þe-

gar innleitt var nýtt skráningarkerfi sem fól í sér vöktun samkvæmt SBS. Vöktun á öndu-

nartíðni jókst þannig úr tæplega 30% í um það bil 90% ári eftir að kerfið var innleitt 

(McBride, Knight, Piper og Smith, 2004).  

Í meistararannsókn Þorsteins Jónssonar (2007), kom fram að öndun var það lífsmark 

sem sjaldnast var metið á Landspítala árið 2006. Þorsteinn og félagar (2009) ályktuðu að efla 

þyrfti þekkingu, árvekni og skráningu heilbrigðisstarfsfólks á vöktun meðal bráðveikra 

sjúklinga. Innleiðing SBS mælitækis og GÁT-teymis væri þáttur í því að auka öryggi sjúklin-

ga með því að aðstoða og styðja almennar legudeildir við vöktun og mat á sjúklingum 

Landspítala.  

Svo hægt sé að greina versnandi ástand sjúklinga er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

hafi þann tíma sem til þarf við að meta sjúkling heildrænt, t.d. við að meta lífsmörk, vökva-

jafnvægi og blóðrannsóknir, þannig að hægt sér að bregðast skjótt við ef ástand sjúklinga fer 

versnandi. Einnig getur skortur á hjúkrunarfræðingum, ófullnægjandi þekking eða þjálfun 
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leitt til þess að sjúklingar eru ekki greindir nægilega tímalega og fá þar að leiðandi ekki þá 

meðhöndlun sem skyldi (Þorsteinn Jónsson, 2007). 

Algengasta orsök óvæntra innlagna á gjörgæsludeild í rannsókn Þorsteins Jónssonar og 

félaga (2009) var öndunarbilun. Öndunartíðni var það lífsmark sem gaf bestu vísbendingar 

um alvarleika veikinda hjá sjúklingum fyrir óvænta innlögn á gjörgæsludeild. Hins vegar var 

öndunartíðni aðeins skráð hjá 14% sjúklinga fyrir innlögn á gjörgæsludeild. Sýklasótt var 

næst algengasta orsökin fyrir óvæntri innlögn á gjörgæsludeild. Sýklasótt er alvarleg og er 

mikilvægt að greina hana fljótt, nái hún að þróast yfir í svæsna sýklasótt aukast líkur á dauða 

og er dánartíðni talin vera allt að 30 til 50% (Gísli H. Sigurðsson og Alma D. Möller, 2004). 

Fyrstu klukkustundirnar skipta miklu máli og því er mikilvægt að allir heilbrigðisstarfsmenn 

þekki einkenni sýklasóttar og geti veitt fyrstu meðferð (Gísli H. Sigurðsson og Alma D. 

Möller, 2004). Dæmi um einkenni sýklasóttar er breyting á líkamshita eða hiti ≤ 36 °C eða ≥ 

38, breyting á hjartsláttartíðni eða ≥ 90 slög á mínútu, breyting á öndunartíðni  eða ≥ 20 sin-

num á mínútu og fjöldi hvítra blóðkorna, ≤ 4000/mm
3 
eða ≥ 12.000/mm

3
 eða ≥ en 10% af 

óþroskuðum hvítum blóðkornum (Urden, Stacey og Lough, 2008). 

Algeng úrræði hjá GÁT-teymi og árangur sjúkrahúsa sem innleitt hafa GÁT þjónustu 

Áður en kallað er á GÁT-teymið er æskilegt að búið sé að nýta þá þekkingu og þau 

úrræði sem til staðar eru á legudeild (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 2008). Við 

komu GÁT-teymis á legudeildir, endurmetur teymið ástand sjúklings og ráðleggur gjarnan 

um áframhaldandi meðferð (Halvorsen o.fl., 2007). Algengar meðferðir sem GÁT-teymin 

setja af stað eru: öndunaraðstoð, súrefnisaðstoð, sogun, lyfjagjafir, vökvagjöf og blóðgjöf. 
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Einnig er algengt að teymið óski eftir frekari rannsóknum, s.s. blóðprufum, þvagprufum eða 

hjartalínuriti (Halvorsen o.fl., 2007; Bellomo o.fl., 2004).   

Á sjúkrahúsum sem innleitt hafa GÁT þjónustu er fyrr kallað eftir sérhæfðri aðstoð 

vegna alvarlegra veikinda en á þeim sjúkrahúsum sem ekki hafa innleitt GÁT-teymi. Þar sem 

ekki er starfandi GÁT-teymi er gjarnan haft samband við endurlífgunarteymi. Þar eru hins 

vegar líkur á að ekki sé haft samband fyrr en sjúklingur er orðin alvarlega veikur og/eða jafn-

vel orðinn meðvitundarskertur (Chen o.fl., 2010).  

Þegar sjúkrahús sem innleitt höfðu GÁT-teymi voru borin saman við sjúkrahús sem ei-

nungis höfðu endurlífgunarteymi, kom í ljós að fjöldi útkalla var mjög svipaður út frá kyni og 

aldri sjúklinga innan spítalans. Þegar skoðað var hversu langan tíma hvert útkall stóð yfir 

kom í ljós að meðal útkallstími hjá sjúkrahúsum með GÁT-teymi tók um 20 mínútur en 

meðal útkall hjá neyðarteymi tók 25 mínútur. Einnig kom í ljós að þau útköll sem enduðu 

með innlögn á gjörgæsludeild tóku lengstan tíma hjá báðum teymunum (Dacey o.fl., 2007; 

Flabouris o.fl., 2009).  

Nýleg rannsókn sýndi fram á að með notkun GÁT-teymis hjá fullorðnum hefur hjartas-

toppum á legudeildum fækkað um þriðjung (Chan, Jain, Nallmothu, Berg og Sasson, 2010). 

Hins vegar er umdeilt hvort GÁT-teymið fækki hjartastoppum á legudeildum með beinum 

hætti. Í MERTI rannsókn Hillmans og félaga (2005) var árangur sjúkrahúsa með GÁT-teymi 

borinn saman við samanburðarhóp sjúkrahúsa, þar sem ekki var starfrækt GÁT-teymi. Rann-

sakendur drógu þá ályktun að hugsanlega væri GÁT-teymi árangurslítil íhlutun þar sem ekki 

var marktækur munur milli GÁT-teymis og samanburðarhóps á dánartíðni sjúklings á legu-

deild né á fjölda hjartastoppa innan spítala í rannsókninni. Aðrir benda á að GÁT-teymið er 
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ekki talið líklegt til að hafa áhrif á heildartíðni dauðsfalla á sjúkrahúsum almennt né óvæntra 

andláta hjá sjúklingum. GÁT-teymi er heldur ekki líklegt til að hafa áhrif á heildarfjölda 

óvæntra hjartastoppa (Chen, Bellomo, Flabouris, Hillman og Finfer, 2009). 

 Rannsókn Bellomo og félaga (2004) sýndi að óvæntum atvikum og dauðsföllum meðal 

skurðsjúklinga fækkaði eftir innleiðingu GÁT-teymis. Þar kom einnig fram að með tilkomu 

GÁT-teymis fækkaði fylgikvillum skurðaðgerða, óvæntum innlögnum á gjörgæsludeild 

fækkaði og legutími eftir skurðaðgerð styttist. Þó svo að rannsóknir sýni ólíkar niðurstöður 

varðandi árangur af innleiðingu GÁT-teymis þá er ólíklegt að teymið hafi áhrif á líðan 

sjúklings til hins verra (Massey, Aitken og Chaboyer, 2010).  

Ætla má að ávinningur af GÁT-teymi sé mikill þar sem líkur eru á að hlutfall hjartas-

topps og dauða sé minna hjá sjúklingum sem fengið hafa álit frá GÁT-teymi. Í hvert sinn sem 

kallað er til GÁT-teymis og bráðveikur sjúklingur metinn af teyminu minnka líkur á hjartas-

toppi eða dauða hjá sjúklingi (Chen o.fl. 2009). Niðurstöður rannsóknar Jones og félaga 

(2009) styðja þetta þar kom í ljós að líklegt er að með hverjum 17 útköllum á teymið sé ko-

mið í veg fyrir eitt hjartastopp.  

Í rannsókn Chen og félaga (2009) kemur fram að GÁT-teymi er ekki líklegt til að hafa 

áhrif á fjölda óvæntra innlagna á gjörgæsludeildir. Hins vegar voru áhrif vegna GÁT-teymis 

flókin og var misvísandi milli spítala þegar skoðað var hvort teymið hefði áhrif á fjölda 

óvæntra innlagna á gjörgæsludeildir. Fáar rannsóknir sýna fram á að við komu GÁT-teymis 

hafi óvæntum innlögnum á gjörgæsludeild fækkað (Nguyen, Wunsch og Angus, 2010; Chen 

o.fl., 2009).  
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Í nýlegri yfirlitsgrein kemur fram að sterkar vísbendingar séu um að GÁT-teymið 

minnki dánartíðni og hjartastopp meðal sjúklinga á legudeildum. Þar kemur einnig fram að 

veikar vísbendingar séu um að teymið dragi úr óvæntum innlögnum á legudeildum (Laurens 

og Dwyer, 2010).  

Aukin vitund á störfum GÁT-teymis 

Eftirlit með alvarlega veikum sjúklingum á legudeildum hefur aukist og hafa í sumum 

tilfellum komið upp vandamál sem leita þarf leiða við að leysa á uppbyggjandi hátt. GÁT-

teymi er rökrétt leið að lausn vandamála sem upp geta komið við eftirlit á alvarlega veikum 

sjúklingum þar sem markmið teymisins er að bæta líðan alvarlega veikra sjúklingna (Massey, 

Aitken og Chaboyer, 2010).  

Starfsemi GÁT-teymis hefur ekki aðeins áhrif á líðan sjúklings heldur styður hún ein-

nig, fræðir og styrkir heilbrigðisstarfsfólk á legudeildum. Á almennum legudeildum eru 

hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu til að fylgjast með hvort einhverjar breytingar verða á ástandi 

og líðan sjúklings (Smith og Giuliano, 2010).  

Samkvæmt Massey og félögum (2010) er GÁT-teymið ekki nægilega mikið notað af 

hjúkrunarfræðingum og er orsök þess óljós. Engu að síður hafa rannsóknir sýnt að hjúkru-

narfræðingar eru þeir heilbrigðisstarfsmenn sem oftast kalla á GÁT-teymið (Bellomo o.fl., 

2004; Galhotra, Scholle, Dew, Mininni, Clermont og Devita, 2006; Johns o.fl., 2009). Svo 

virðist sem skilningi hjúkrunarfræðinga á mati, skráningu og skjótum viðbrögðum við brey-

tingum á lífsmörkum sé oft ábótavant (Jones o.fl., 2009). Því er fræðsla um teymið og starf-

semi þess mikilvæg til að auka skilning heilbrigðisstarfsfólks á starfsemi teymisins. Því meiri 

þekkingu og skilning sem hjúkrunarfræðingar hafa á GÁT-teymi og  starfsemi þess því líkle-
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gri eru þeir til að nýta sér teymið (Hillman o.fl., 2005; Jones o.fl., 2009). Starfsreynsla hefur 

einnig áhrif á það hvort hjúkrunarfræðingar hafi samband við teymið, reynslumiklir hjúkru-

narfræðingar eru líklegri til að kalla á GÁT-teymið en reynsluminni hjúkrunarfræðingar 

(Galhotra, Scholle, Dew, Mininni, Clermont og Devita, 2006; Jones o.fl., 2009). Í rannsókn 

Galhotra og félaga (2006a) kom í ljós að á bak við 48% útkalla GÁT-teymis voru reynslu-

miklir hjúkrunarfræðingar, með yfir 10 ára starfsreynslu, á meðan nýútskrifaðir hjúkru-

narfræðingar, með undir eins árs starfsreynslu, voru með tæp 10% allra útkalla. Þessir hópar 

hjúkrunarfræðinga, þ.e.a.s. reynslumiklir hjúkrunarfræðingar og reynslulitlir, eru þeir hjúkru-

narfræðingar sem eru líklegastir til að tileinka sér nýja eða bætta þjónustu við öryggi sjúklin-

ga. 

Fáar rannsóknir hafa útskýrt GÁT-teymið frá sjónarhorni hjúkrunarfræðinga og reynslu 

þeirra á teyminu. Galhotra og félagar (2006a) skoðuðu þessa þætti og kom í ljós að stór hluti 

hjúkrunarfræðinga telur að með tilkomu GÁT-teymis hafi orðið framför á þjónustu við 

sjúklinga og einnig bætt öryggi við störf hjúkrunarfræðinga. Í rannsókn þeirra kom einnig í 

ljós að 93% hjúkrunarfræðinga taldi GÁT-teymið vera breytingu til batnaðar fyrir sjúklinga 

og 84% töldu GÁT-teymið veita þeim öryggi í starfsumhverfi sínu. Um 65% hjúkru-

narfræðinga sem tóku þátt í rannsókn Galhotra og félaga töldu að við val þeirra á nýjum vin-

nustað myndu þeir frekar kjósa að vinna á sjúkrahúsi þar sem starfrækt væri GÁT-teymi.   

 Þar sem starfsemi GÁT-teymis er tiltölulega ný er brýn þörf á að skilgreina aðferðir við 

að efla notkun á teyminu með skilvirkum hætti (Massey o.fl., 2010).  
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Aðferð  

Rannsóknarsnið 

Við gerð rannsóknarinnar var stuðst við afturvirka lýsandi aðferðarfræði (retrospec-

tive descriptive design). Í afturvirkum rannsóknum eru notaðar upplýsingar sem þegar hafa 

verið skráðar, t.d. í sjúkraskrár, til að rannsaka fyrirfram ákveðna þætti sem þegar hafa átt sér 

stað (Helga Lára Helgadóttir, 2003; Polit og Beck, 2010). Gögnum var safnað af skráninga-

reyðublöðum GÁT-teymis á rannsóknartímabilinu 1. febrúar 2007 til 31. desember 2010. 

Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir sjúklingar sem fengu álit hjá GÁT-teyminu á tíma-

bilinu 1. febrúar 2007 til 31. desember 2010. Úrtak rannsóknarinnar var sama og þýðið. Farið 

var yfir 466 skráningareyðublöð GÁT-teymis, en það var sá fjöldi sjúklinga sem hafði fengið 

álit hjá GÁT-teyminu á rannsóknartímabilinu. Farið var yfir upplýsingar og tölur úr skránin-

gareyðublöðum GÁT-teymis og unnið úr þeim.  

Mælitæki 

Stuðst var við upplýsingar frá skráningareyðublaði GÁT-teymis. Þær upplýsingar sem 

unnið var með úr skráningareyðublaði GÁT-teymis voru tími og dagsetning útkalls, hvaða 

legudeild óskar eftir GÁT útkalli, aldur og kyn sjúklings, stigun sjúklinga á SBS kvarða, 

ástæður fyrir útkalli, meðferð sem GÁT-teymið veitir og afdrif sjúklings.  

Á skráningareyðublaði GÁT-teymis er stuðst við stigun bráðveikra sjúklinga (SBS; 

Modified Early Warning Score), sjá töflu 1. Stigunarkerfi er notað til þess að meta ástand 
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sjúklinga, fjöldi stiga segir til um ástand sjúklings, því fleiri stig því alvarlegra er ástand 

sjúklings.   

Tafla 1 Stigun bráðveikra sjúklinga (SBS)  

Stig 3 2 1 0 1 2 3 

Öndun (/mín)  ≤ 9  14 15 – 20 21 – 29 ≥ 30 

Púls (/mín)  ≤ 40 41 – 50 51 – 100 101 – 110 111 – 129 ≥ 130 

Syst. blþr. 

(mmHg) 

≤ 70 71 – 80 81 – 100 101 – 199  ≥ 200  

Hiti  ≤ 35 35,1 – 36 36,1 – 38 38,1 – 38,5 ≥ 38,5  

Þvagútsk. 

(/klst.) 

0 ≤ 20 ≤ 35  Mikið þvag   

Meðvitund   Rugl Eðlileg Bregst við 

ávarpi 

Bregst við 

sársauka 

Bregst ekki 

við áreiti 

 

Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Lestur fræðigreina hófst í júní 2010 og stóð fram í apríl 2011. Gagnasöfnun hófst í 

janúar 2011 og stóð fram í febrúar sama ár. Byrjað var að vinna úr fræðigreinum og undirbúa 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Þegar tilskilin leyfi voru fengin hófst vinna með gögn frá 

GÁT-teymi Landspítala. Gögn frá GÁT-teymi voru vinnuskýrslur, raðaðar í dagsetningarröð 

frá 1. febrúar 2007 til 31. desember 2010. Upplýsingar sem safnað var úr vinnuskýrslum 

GÁT-teymis voru; kyn og aldur sjúklinga, dagsetning, tími og ástæður útkalla, veitt meðferð 

og afdrif sjúklinga, stigun sjúklinga á SBS kvarða, viðbragðstími og viðverutími GÁT-

teymis. Gögnum var safnað saman í töflu og úrvinnsla þeirra fór fram í SPSS tölfræðiforriti.     
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Siðfræðileg álitamál 

Áður en gagnasöfnun hófst voru fengin leyfi frá Persónuvernd (nr.2010111031), Siða-

nefnd Landspítala (nr.53/2010) og Lækningaforstjóra Landspítala. 

 Meðan á gagnasöfnun stóð var unnið með persónugreinanlegar upplýsingar á formi 

nafns og kennitölu sjúklings, enda er slíkt skráð á skráningareyðublað GÁT-teymis. Eftir 

úrvinnslu gagna voru upplýsingar og niðurstöður rannsóknarinnar á formi tölulegra upplýsin-

ga og því ekki hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til einstakra þátttakenda. Á meðan 

gögnin voru persónugreinanleg voru þau geymd í möppu í læstu vinnuherbergi á Landspítala, 

sem aðeins rannsakendur höfðu aðgang að. 

Greining gagna 

Úrvinnsla gagna byggðist á lýsandi tölfræði. Gögnin voru sett upp í töflu og unnið var 

með þau í SPSS tölfræðiforritinu (Statistical Package for Social Sciences). Þar sem um 

lýsandi rannsókn er að ræða, voru niðurstöður settar fram í formi einfaldrar tölfræði s.s. tíðni, 

prósentur og meðaltöl. 
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Niðurstöður  

Notkun GÁT-teymis á Landspítala 

Samkvæmt upplýsingum úr skýrslum GÁT-teymis Landspítalans voru útköll teymisins 

466 samtals á tímabilinu 1. febrúar 2007 til 31. desember 2010. Á fyrstu þremur starfsárum 

GÁT-teymis Landspítalans jókst tíðni útkalla jafnt og þétt en á fjórða árinu dró lítillega úr 

útköllum (sjá mynd 1).  

 

Mynd 1: Fjöldi útkalla GÁT-teymis á árunum 2007 til 2010 

 

 Árið 2007 var GÁT-teymi Landspítala aðeins starfandi á Landspítalanum við 

Hringbraut, það ár var fjöldi útkalla 85 talsins. Í apríl 2008 var starfsemi GÁT-teymis tekin 

upp á Landspítala í Fossvogi, það ár komu 6 útköll frá Fossvogi og 100 útköll frá Hringbraut, 
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samtals 106 útköll. Árið 2009 voru flest útköllin eða samtals 152, það er aukning um 11,9% 

frá árinu 2008. Árið 2010 dró úr fjölda útkalla og voru þau samtals 123. 

Árstími GÁT útkalla 

Við útreikninga árstíma GÁT útkalla er miðað við árin 2009 og 2010 þar sem starf-

semi GÁT-teymis var ekki hafin að fullu í báðum meginbyggingum Landspítala 

(Hringbraut/Fossvogur) fyrr en í apríl 2008. Árin 2007 og 2008 eru því ekki marktæk í 

útreikningum. Aðrir útreikningar niðurstaðnanna miðast við öll fjögur árin.  

Fjöldi útkalla er misjafn eftir mánuðum. Þegar hver mánuður fyrir sig er skoðaður 

kemur í ljós að flest útköll eru í mars eða 41 útkall (14,9%) og næst flest útköll í apríl eða 39 

útköll (14,2%). Fæst útköll eru í janúar (3,6%) eða 10 útköll (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2: Útköll GÁT-teymis eftir mánuðum á árunum 2009 og 2010 
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Ef árinu er skipt niður í fjóra hluta; það er vetur (desember, janúar, febrúar), vor (mars, 

apríl, maí), sumar (júní, júlí, ágúst) og haust (september, október, nóvember) þá eru flest 

útköll á vorin samtals 100 útköll (36,4%, n = 275) eins og sjá má á mynd 3. Lítill munur var á 

tíðni útkalla á sumrin (23,3%) og haustin (25,8%) eða 64 útköll á móti 71 útkalli, fæst útköll 

voru á veturna eða 40 útköll (14,5%).   

 

 

Mynd 3: Útköll GÁT-teymis eftir árstíma á árunum 2009 og 2010 

Hver hefur samband við GÁT-teymið, á hvaða tíma sólarhrings og á hvaða vakt 

Hjúkrunarfræðingar hafa oftast samband við teymið eða í 54%  tilvika (n = 336).  Í 130 

tilvikum var ekki skráð hver hringdi og þau tilvik því ekki tekin með í þessum útreikningum.  
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Rétt rúmlega helmingur (52,7%) allra útkalla á sér stað á morgunvakt, miðað við 

þrískiptar vaktir (N = 466). Lítill munur er á tíðni útkalla á kvöldvakt (24,1%) og næturvakt 

(23,2%; sjá mynd 4).  

 

Mynd 4: Hlutfall útkalla eftir vöktum á árunum 2007 til 2010 

Sé sólarhringnum skipt í fjóra hluta; þ.e.: morgun (06.00 til 11.59), dag (12.00 til 

17.59), kvöld (18.00 til 23.59) og nótt (00.00 til 05.59), kemur í ljós að flest útköll eru á 

morgnana, samtals 172 útköll (37,6%, N = 457), líkt og sjá má á mynd 5.  
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Mynd 5: Hvenær sólarhringsins er hringt á GÁT-teymið 

Kynjahlutfall og aldursskipting fólks sem fékk aðstoð GÁT-teymis.  

Þegar skoðað er kynjahlutfall þeirra sem fengu aðstoð frá GÁT-teyminu kemur í ljós að 

karlmenn voru í meirihluta, alls 258 (56%) á móti 202 konum (44%, N = 460). Kynjahlutföll 

héldust svipuð á milli ára fyrir utan árið 2009, en það ár voru karlmenn með 61% útkalla á 

móti 39% kvenna. Á mynd 6 má sjá fjölda karla og kvenna sem fengu aðstoð frá GÁT-

teyminu á árunum 2007 til 2010.  
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Mynd 6: Kynjaskipting þeirra sem fengu aðstoð GÁT-teymis 

 Meðalaldur fólks sem fékk álit GÁT-teymis var 65,5 ár (SD = 14,9 ár), miðgildi 68 ár 

og spannaði aldur fólks frá 1 árs til 91 árs. Algengasti aldurinn var 79 ára með 5,5% af heil-

darfjölda og þar á eftir kom 73 ára með 4% af heildarfjölda (N = 453). Mynd 7 sýnir skiptin-

gu þýðis rannsóknarinnar eftir aldri í hópa þar sem hver hópur spannar 10 ára aldursbil. Þar 

má sjá að fólk á aldursbilinu 71 til 80 ára var sá hópur sem oftast fékk álit frá GÁT-teyminu 

og er þessi hópur tæplega þriðjungur heildarfjöldans (28,3%). Þar á eftir er aldurshópurinn 61 

til 70 ára með 24,7% álita.   
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Mynd 7: Aldursbil fólks sem fékk álit frá GÁT-teyminu. 

Ástæður fyrir útkalli GÁT-teymis 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir útkalli GÁT-teymis, á vinnuskýrslu teymisins er hægt að 

velja milli sjö ástæðna. Við úrvinnslu gagna kom í ljós að algengasta ástæðan fyrir útkalli 

GÁT-teymis er tengd öndun og/eða öndunarvegi eða í rúmlega 43% tilvika (n = 447). Áhygg-

jur starfsfólks eru einnig mjög algeng ástæða fyrir útkalli eða í rúmlega 40% tilvika (sjá 

mynd 8). Samanlagt hlutfall ástæðna fer yfir 100% vegna þess að mögulegt er að velja fleiri 

en eina ástæðu fyrir hverju útkalli. 

Algengt er að fleiri en ein ástæða sé fyrir útkalli GÁT-teymis eða að meðaltali 1,9 (SD 

= 1),  miðgildi 2 ástæður. Spannaði fjöldi ástæðna frá 1 ástæðu til 6 ástæðna. 
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Mynd 8: Ástæður fyrir útkalli GÁT-teymis 

Hvaða meðferð veitir GÁT-teymið 

GÁT-teymið veitir ýmsar meðferðir, meðal annars súrefnismeðferð, sogun, vökvagjöf, lyf-

jagjöf og öndunaraðstoð með CPAP/BiPAP svo að hið algengasta sé nefnt. Allra algengasta 

meðferðin er ráðleggingar til starfsfólk deildarinnar eða í 42,5% tilvika. Súrefnismeðferð og 

öndunaraðstoð með CPAP/BiPAP eru einnig algengar meðferðir en hvor meðferð fyrir sig er 

veitt í kringum 30% tilvika (sjá mynd 9).  

GÁT-teymið veitir oft fleiri en eina meðferð í einu, eða að meðaltali 2,2 meðferðir (SD 

= 1,1 meðferð), miðgildi 2 meðferðir og spannar fjöldi meðferða frá 1 meðferð til 6 

meðferða.  
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Mynd 9: Meðferðir sem GÁT-teymið veitir 

Afdrif sjúklinga eftir GÁT útkall 

Við úrvinnslu gagna frá GÁT-teyminu kom í ljós að stór hluti þeirra sem fengu aðstoð 

frá teyminu lágu áfram á legudeild eða í 69% tilvika. Þeir sjúklingar sem lágu áfram á legu-

deild skiptust í tvo hópa, annars vegar þeir sem fengu eftirlit frá gjörgæslu (15%) og þeir sem 

fengu ekki eftirlit frá gjörgæslu (54%, N = 483), sjá á mynd 10. Ekkert andlát var skráð í 

GÁT skýrslur á rannsóknartímanum.  
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Mynd 10: Afdrif sjúklinga eftir útkall frá GÁT-teymi 

Hve oft er teymið kallað út fyrir hvern sjúkling 

Algengast er að GÁT-teymið sé kallað út einu sinni fyrir hvern sjúkling eða í 76,2% til-

vika og spannaði fjöldi útkalla til sama sjúklings frá 1 útkalli upp í 9 útköll.  

Hvaða svið hefur oftast samband við GÁT-teymi LSH 

Þrjú svið hafa nýtt sér þjónustu GÁT-teymis, það er lyflækningasvið, skurðlækningas-

við og kvenna- og barnasvið. Þegar skoðað er hvert þessara sviða hefur nýtt sér þjónustuna 

mest kemur í ljós að í rúmlega helmingi tilfella (55,5%) kallaði skurðlækningasvið á teymið 

en þaðan komu 257 útköll. Lyflækningasvið kallaði 198 sinnum á teymið eða í 42,8% tilfella. 

Fæst útköll komu frá kvenna- og barnasviði eða 8 útköll (1,7%, N = 463), sjá mynd 11.  
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Mynd 11: Hvaða svið hefur oftast samband við GÁT-teymi LSH 

Hvaða legudeildir kalla út GÁT-teymið 

Við úrvinnslu gagna frá GÁT-teymi kom í ljós að 21 deild hefur kallað teymið út. 

Mjög misjafnt var eftir deildum hve oft þær nýttu sér þjónustu GÁT-teymis. Langflest útköll 

komu frá skurðlækningadeildinni 13G eða 112 útköll sem gera 24% af heildarfjölda, 72 

útköll komu frá  12G (almenn skurðdeild) eða 15,5% af heildarfjölda (N = 463) líkt og sjá má 

á mynd 14. Sé deildunum skipt eftir staðsetningu þ.e.a.s. Hringbraut/Fossvogur kemur í ljós 

að í Fossvogi voru flest útköll frá lyflækningadeild A6 (Lungnadeild), 21 útkall eða 31,3% af 

öllum útköllum í Fossvogi (n = 67). Á Hringbraut voru flest útköll frá skurðlækningadeild 

13G (almenn skurðdeild), 112 útköll eða 28% allra útkalla á Hringbrautinni (N = 399).  
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Mynd 12: Fjöldi útkalla eftir deildum 

 Ef heildarfjöldi útkalla er skoðaður eftir staðsetningu þ.e.a.s. Hringbraut/Fossvogur 

kemur í ljós að legudeildir við Hringbraut kalla mun oftar á GÁT-teymið en legudeildir í 

Fossvogi eða í 77,5% allra útkalla (n = 298). Útreikningar hér miðast við tímabilið apríl 2008 

til loka desember 2010, en í apríl 2008 var GÁT-teymið tekið í notkun í Fossvogi.  

Hver eru SBS stig sjúklinga við útkall GÁT- teymis  

Þegar stigun bráðveikra sjúklinga (SBS) er skoðuð kemur í ljós að meðalstigun þeirra 

einstaklinga sem fengu aðstoð GÁT-teymis var 4,65 stig (SD = 2,2 stig), miðgildi 4,0 stig og 
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spannaði fjöldi stiga frá 0 stigum til 12 stiga. Algengasta stigunin var 4 stig eða 19,4% af 

heildarfjölda og þar á eftir komu 3 stig með 17,3% af heildarfjölda  (N = 453, sjá mynd 13). 

 

Mynd 13: Fjöldi SBS stiga þeirra sjúklinga sem fá aðstoð frá GÁT-teymi.. 

Hver er viðbragðstími GÁT-teymis og hve langt er hvert útkall 

Þegar skoðað er hve langur tími líður frá útkalli teymis þar til það kemur á deild kemur í 

ljós að meðalviðbragðstími þess er 7,5 mínútur (SD = 8,5 mínútur), miðgildi er 5 mínútur og 

spannar tíminn frá 1 mínútu til 62 mínútna. Algengasti viðbragðstími var 5 mínútur með 36% 

af heildarfjölda en þar á eftir kom 1 mínúta með 22% af heildarfjölda (N = 356). Í 110 tilvi-

kum var ekki skráður viðbragðstími GÁT-teymis og þau tilvik því ekki tekin með í þessum 

útreikningum.   

Mjög misjafnt er hversu langan tíma hvert GÁT útkall tekur. Við úrvinnslu gagna kom í 

ljós að meðalviðverutími teymis var 22 mínútur (SD = 14 mínútur), miðgildi 20 mínútur og 

spannar viðverutíminn frá 1 mínútu upp í 117 mínútur. Algengasti viðverutíminn var 15 
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mínútur eða í 22,5% tilvika, þar á eftir voru 20 mínútur eða í 18% tilvika (N = 374). Í 92 til-

vikum var ekki skráður viðverutími og þau tilvik því ekki tekin með í þessum útreikningum.   

Umræður  

Á síðustu árum hefur margt bent til þess að alvarlega veikum sjúklingum hafi fjölgað á 

almennum legudeildum Landspítala, GÁT-teymi var innleitt sem viðbrögð við þessari þróun, 

með það að leiðarljósi að bæta öryggi sjúklinga á Landspítala (Lovísa Baldursdóttir og Þors-

teinn Jónsson, 2008).  

Heildarútköll á rannsóknartímabilinu voru samtals 466.  Útköll jukust jafnt og þétt á 

milli ára á árunum 2007 til 2009. Árið 2010 dró heldur úr útköllum teymisins. Ályktun rann-

sakenda er sú að fræðsla um teymið hafi farið minnkandi eftir því sem lengra hefur liðið frá 

innleiðingu GÁT-teymis. Þar af leiðandi draga rannsakendur þá ályktun að viðhalda þurfi 

fræðslu um GÁT-teymi Landspítala til heilbrigðisstarfsfólks legudeilda. Fræðsla um starfse-

mi GÁT-teymis og störf þess ýtir undir skilning heilbrigðisstarfsfólks á tilgangi GÁT-teymis 

og eykur þar með líkur á því að heilbrigðisstarfsfólk nýti sér þjónustu þess (Jones, King og 

Wilson, 2009).  

Eins og fyrr segir voru heildarútköll GÁT-teymis 466 á rannsóknartímabilinu eða að 

meðaltali 9,9 útköll á mánuði, sem er heldur meira en í rannnsókn Halvorsen og félaga (2007) 

eða að meðaltali 7 útköll í mánuði. Miðað við niðurstöður draga rannsakendur þá ályktun að 

GÁT-teymið sé vel nýtt á Landspítala.  

Rannsóknin sýndi að flest útköll eiga sér stað á vormánuðum (mars, apríl, maí) eða 

rúmlega 36% allra útkalla. Mars mánuður telur flest útköll allra mánaða eða 14,9% af heildar 
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útköllum. Sé rannsóknin borin saman við rannsókn sem gerð var á Kent Hospital á Rhode 

Island kom í ljós að þar áttu flest útköll sér stað í maí og júlí (Dacey, o.fl., 2007).  

Útkall GÁT-teymis 

Í rannsókninni kom í ljós að hjúkrunarfræðingar hafa oftast samband við GÁT- teymið 

eða í 54% tilvika. Skráning var ekki fullnægjandi í 28% tilvika þar sem að í 130 tilvikum var 

ekki skráð hver hringdi og voru þau tilvik því ekki tekin með í þessum útreikningum. Erlen-

dar rannsóknir styðja þessar niðurstöður þar sem þær sýna að í flestum tilvikum eru það 

hjúkrunarfræðingar sem hringja á GÁT-teymið eða í rúmlega 80% tilvika (Bellomo o.fl., 

2004; Johns o.fl., 2009).   

Í rannsókninni kom í ljós að flest útköll eða rétt rúmlega helmingur (52,7%) allra útkal-

la eiga sér stað á morgunvakt. Rannsókn sem gerð var á sjúkrahúsinu í Pittsburgh styður ok-

kar niðurstöður en þar kom í ljós að flest útköll áttu sér stað á morgunvakt (Galhotra o.fl. 

2006,b). Þegar skoðað er á hvað tíma sólarhrings flest útköll eiga sér stað kemur í ljós að flest 

útköll áttu sér stað á milli klukkan 06.00 og 12.00 að morgni eða í rúmlega 37% tilvika. Er-

lendar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður, þ.e.a.s. að flest útköll eiga sér stað milli 06.00 

og 12.00 að morgni eða í 30% tilvika (Chen o.fl, 2010; Flabouris o.fl, 2009).    

Kynjahlutfall og aldurskipting  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að karlmenn voru í meirihluta þeirra sem fen-

gu aðstoð frá GÁT-teymi Landspítala eða í 56% af heildarfjölda útkalla á árunum 2007 til 

2010. Hélst það hlutfall svipað á milli ára. Niðurstöður okkar eru þær sömu og niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var á Kent Hospital á Rhode Island, sem sýndi að meirihluti útkalla var 
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vegna karla eða 56% á móti 44% kvenna (Dacey o.fl., 2007) Rannsókn sem gerð var í Mel-

bourne í Ástralíu sýndi einnig svipaða niðurstöðu eða að 57,4% útkalla voru vegna karla á 

móti 42,6% kvenna (Bellomo, Goldsmith, Uchino, Buckmaster, Hart, Opdam o.fl., 2004).  

Meðalaldur fólks sem fékk aðstoð GÁT-teymis á Landspítalanum var 65,5 ár, algengasti al-

durshópurinn var 71-80 ára en sá aldurshópur sem síst fékk álit GÁT-teymis var 1–10 ára. 

Rannsókn sem Bellomo og félagar (2004) gerðu sýndi svipaðan meðalaldur eða 60,1 ár.   

Ástæður fyrir útkalli GÁT- teymis  

Ástæður útkalls geta verið allt frá einni ástæðu til fjölda ástæðna. Í rannsókninni kom í 

ljós að meðalfjöldi ástæðna útkalls var 1,9 ástæða sem er örlítið hærri niðurstaða en Chen og 

félagar (2010) komust að í rannsókn sinni, þar var meðalfjöldi ástæðna 1,29 ástæður. Í 

rannsókn Chen og félaga (2010) kom einnig í ljós að algengast var að ein ástæða væri fyrir 

útkalli eða í 56% af heildarfjölda. Samkvæmt rannsókn okkar var niðurstaðan sú saman 

þ.e.a.s. algengasti fjöldi ástæðna var ein eða í rúmlega 41% af heildarfjölda ástæðna. Mest 

var um sex ástæður að ræða fyrir útkalli GÁT- teymis.   

Ýmsar ástæður geta verið fyrir útkalli GÁT-teymis, meðal annars tengt öndun eða 

öndunarvegi, áhyggjum starfsfólks, lágri mettun, breytingu á blóðþrýsting/púlsi, minnkuðum 

þvagútskilnaði og meðvitundarskerðingu. Í rannsókn okkar kom í ljós að algengasta ástæðan 

fyrir útkalli var tengd öndun eða öndunarvegi eða í 23% tilvika. Aðrar algengar ástæður voru 

áhyggjur starfsfólks (21%), lág súrefnismettun (17%) og breyting á blóðþrýstingi/púlsi 

(16%). Í erlendum rannsóknum eru algengastu ástæður útkalla áhyggjur starfsfólks, minnkuð 

meðvitund og breyting á öndun og púlsi (Bellomo o.fl., 2004; Chen o.fl., 2010; Dacey o.fl., 

2007). Í rannsókn Dacey og félaga (2007) kom í ljós, líkt og í okkar rannsókn, að algengasta 
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ástæða útkalls GÁT- teymis var tengd öndun eða öndunarvegi eða í 40% tilvika, aðrar 

ástæður voru breyting á blóðþrýstingi/púlsi (29%) og breyting á meðvitund (27%).  

Eitt af því fyrsta sem breytist við versnun á sjúkdómsástandi er öndunartíðni (Lam, o.fl., 

2006; Nurmi, o.fl., 2005) og er það í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar og erlendra 

rannsókna. Öndunartíðni er vanmetið lífsmark sem heilbrigðisstarfsmenn vanrækja hvað mest 

að meta og skrá (Hogan, 2006). Rannsakendur draga þá ályktun að efla þurfi vöktun á öndu-

nartíðni hjá sjúklingum.  

Meðferðir sem GÁT-teymið veitir 

GÁT-teymið veitir oftast fleiri en eina meðferð í einu, en samkvæmt rannsókninni veitti 

GÁT-teymið að meðaltali 2,2 meðferðir í hverju útkalli. Algengasti fjöldi meðferða voru tvær 

meðferðir eða rúmlega 34% af heildarfjölda. GÁT-teymið veitir ýmsar meðferðir meðal an-

nars súrefnismeðferð, sogun, vökvagjöf, lyfjagjöf og öndunaraðstoð með CPAP/BiPAP, ein-

nig óskar teymið eftir rannsóknum og veitir ráðgjöf til starfsfólks legudeilda.  

Samkvæmt rannsókninni voru algengustu meðferðir tengdar öndun/öndunarvegi eða í 

tæplega 60% tilvika, sem skiptist þannig niður að rúmlega 30% var súrefnismeðferð og 

tæplega 30% var öndunaraðstoð með CPAP/BiPAP. Meðferð, skilgreind sem ráðleggingar til 

heilbrigðisstarfsfólks, var einnig mjög algeng eða í 42,5% tilvika. Algengt var að veita 

ráðleggingar um tæknileg atriði eins og meðhöndlun ytri öndunarvéla og einnig varðandi lyf-

jagjafir. Algengasta meðferðarleiðin í þessari rannsókn er í samræmi við niðurstöður erlendra 

rannsókna, þar hefur sýnt sig að algengustu meðferðir sem GÁT-teymi veitir séu súrefnis-

meðferð og öndunaraðstoð (Dacey, o.fl., 2007; Halvorsen, o.fl., 2007).    
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Afdrif sjúklinga 

Misjafnt er hver afdrif sjúklinga verða eftir álit og meðferð frá GÁT-teymi. Í 

rannsókninni kom í ljós að stór hluti þeirra sem fengu álit frá GÁT-teymi voru áfram á legu-

deild eða í 69% tilvika. Þeir sjúklingar sem voru áfram á legudeild skiptust í tvo hópa, annars 

vegar þeir sem fengu formlegt eftirlit frá gjörgæslu (15%) og þeir sem fengu ekki eftirlit frá 

gjörgæslu (54%). Erlendar rannsóknir sýna að 55-57% sjúklinga flytjast á gjörgæsludeild eftir 

að hafa fengið álit frá GÁT-teymi en einungis 35-43% sjúklinga liggja áfram á legudeild 

(Halvorsen, o.fl., 2007; Jolley, o.fl., 2007). 

Deildir sem kalla út GÁT-teymið 

Á rannsóknartímanum höfðu 21 legudeild samband við GÁT-teymið, misjafnt var eftir 

legudeildum hve oft þær nýttu sér þjónustu GÁT-teymis. Langflest útköll komu frá 

skurðlækningadeildunum 13G og 12G eða samtals 39,5% af heildarfjölda. Þessar deildar til-

heyra skurðlækningasviði en þaðan komu alls 55,5% allra útkalla, á lyflækningasviði komu 

42,8% allra útkalla og voru flest útköll frá krabbameinsdeildunum 11G og 11E. Fæst útköll 

koma frá kvenna- og barnasviði eða 1,7% allra útkalla. 

Rannsókn sem Bellamo og félagar (2004) gerðu styður niðurstöður okkar, rannsókn 

þeirra var gerð á handlækningarsviði og var skoðað hvaða deild hefði oftast samband við 

GÁT-teymi. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að það voru almennar skurðlækningadeildir sem 

höfðu oftast samband við teymið.  
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Mikill munur var á notkun GÁT-teymis eftir sjúkrahúsum þ.e.a.s. 

Hringbraut/Fossvogur, þegar skoðuð voru heildarútköll kom í ljós að deildir við Hringbraut 

kölluðu mun oftar á GÁT-teymið en deildir í Fossvogi eða í 77,5% allra útkalla. Útreikningar 

hér miðast við tímabilið apríl 2008 til lok desember 2010, en í apríl 2008 var GÁT-teymið 

tekið í notkun í Fossvogi. Þessi mikli munur á notkun teymis á milli sjúkrahúsa vakti okkur 

til umhugsunar um það hver ástæðan gæti verið. Teymin voru ekki innleidd á sama tíma og 

því er hægt að velta fyrir sér hvort mismunur hafi verið á kynningu og fræðslu um GÁT-

teymið í upphafi. Menningarmunur er á milli sjúkrahúsanna, hugsanlegt er að þessi munur 

hafi einhver áhrif á notkun GÁT-teyminu.  

Upp getur komið sú staða að kalla þurfi oftar en einu sinni á GÁT-teymið fyrir hvern og 

einn sjúkling. Í rannsókn okkur var fjöldi útkalla frá einu útkalli upp í níu útköll á hvern 

sjúkling, algengast var að GÁT-teymið hafi verið kallað út einu sinni fyrir hvern sjúkling eða 

í 76,2% af heildarfjölda. 

 Stigun bráðveikra sjúklinga við útkall GÁT-teymis 

GÁT-teymið styðst við stigunarkerfi til að meta ástand sjúklinga, fjöldi stiga segir til um 

ástand sjúklings, því fleiri stig því alvarlega er ástand sjúklings. Hámarksstigun er 17 stig en 

algengast er að miða við að stigun sé 3-5 til þess að fá álit frá GÁT-teymi (Subbe o.fl., 2003; 

Subbe o.fl., 2001).  Í rannsókn okkar kom í ljós að meðalstigun þeirra sjúklinga sem fengu 

aðstoð GÁT-teymis var 4,65 stig, lægsta stigun var 0 stig og hæsta stigun 12 stig. Algengasta 

stigunin var 4 stig eða 19,4% af heildarfjölda.   
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Viðbragðstími og viðverutími GÁT-teymis  

Misjafnt er hve langur tími líður frá því að GÁT-teymi er kallað út þar til það er komið 

á deild. Samkvæmt rannsókn okkar var þessi tími frá 1 mínútu til 62 mínútna, en meðal-

viðbragðstími teymis var 7,5 mínútur. Í 110 tilvikum var ekki skráður viðbragðstími GÁT-

teymis og þau tilvik því ekki tekin með í þessum útreikningum.  

Tímalengd útkalls var einnig misjöfn, en meðalviðverutími GÁT-teymis var 22 mínútur 

sem er svipaður tími og Flabouris og félagar (2009) fengu út úr sinni rannsókn eða 20 

mínútur. Í 92 tilvikum var ekki skráður viðverutími og þau tilvik því ekki tekin með í þessum 

útreikningum.   

Fræðsla til heilbrigðisstarfsfólks 

 Starfsemi GÁT-teymis er frekar nýleg hér á landi en aðeins eru rúm fjögur ár síðan 

teymið var tekin í notkun. Mikilvægt er að fræða allt heilbrigðisstarfsfólk Landspítala um 

starfsemi GÁT-teymis og öryggishlutverk þess gagnvart sjúklingum Landspítala. Hjúkru-

narfræðingur sem er vel upplýstur um GÁT-teymi og starfsemi þess er líklegri en óupplýstur 

hjúkrunarfræðingur til þess að kalla út teymið. Hjúkrunarfræðingur sem hefur einu sinni kal-

lað út GÁT-teymið er einnig líklegri en aðrir hjúkrunarfræðingar til þess að nýta sér þjónustu 

teymisins (Galhotra o.fl., 2006). 

 Svo virðist sem skilningi hjúkrunarfræðinga á mati, skráningu og skjótum 

viðbrögðum á breytingum á lífsmörkum sé oft ábótavant. Því meiri þekkingu og skilning sem 

hjúkrunarfræðingar hafa á GÁT-teymi og starfsemi þess því líklegri eru þeir til að nýta sér 

teymið (Hillman o.fl., 2005; Jones o.fl., 2009). Eins og fram kemur í rannsókn Jones og féla-
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ga (2009) eru reynslumiklir hjúkrunarfræðingar líklegri en reynsluminni hjúkrunarfræðingar 

til að nýta sér GÁT-teymi.   
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Lokaorð  

 GÁT-teymi er tiltölulega nýleg þjónusta sem veitt er af gjörgæsludeildum inn á al-

mennar legudeildir sjúkrahúsa. Tilgangur teymisins er að veita aðstoð við mat og meðferð 

bráð- og alvarlega veikra sjúklinga, en einnig að styðja, fræða og styrkja heilbrigðisstarfsfólk 

á legudeildum. Teymið var fyrst tekið í notkun í Ástralíu fyrir rúmum 20 árum. Með árunum 

hefur teymið verið þróað og innleitt í mörgum löndum víðsvegar um heiminn. GÁT-teymi 

var innleitt á Landspítala í febrúar 2007.  

Í rannsókn þessari var unnið með upplýsingar úr skráningareyðublaði GÁT-teymis og 

skoðuð var starfsemi GÁT-teymis Landspítala. Meginniðurstaðan er sú að GÁT-teymið er vel 

nýtt eða kallað út að meðaltali 9,9 sinnum í mánuði. Fjölmargar deildir hafa nýtt sér teymið 

og kom í ljós að almennar skurðlækningadeildir nýta sér teymið oftast eða í tæpum 40% 

útkalla teymisins. Mikill munur var á notkun teymis eftir því hvort um Hringbraut eða Foss-

vog var að ræða, þar sem 77,5% allra útkalla komu frá Hringbraut. Innleiðing GÁT-teymis 

var ekki gerð á sama tíma á báðum stöðum, GÁT-teymið hafði verið starfrækt á Hringbraut í 

rúmt ár þegar það var innleitt í Fossvogi. Draga mætti þá ályktun að minni reynsla af starfse-

mi GÁT-teymis hefði skýrt þennan mun að hluta en rannsókn okkar sýndi að þessi munur 

hélst allan rannsóknartímann. Hugsanlegt er að menningarmunur útskýri þennan mun að 

einhverju leyti, einnig er spurning hvort kynning og fræðsla um teymið hafi verið sambærileg 

á báðum stöðum. Spurning er hvort munur sé á skráningu eftir staðsetningu sjúkrahúsa þ.e. 

hvort skráning sé skilvirkari á Hringbraut en í Fossvogi?     

 Ástæður fyrir útkalli GÁT-teymis voru skoðaðar og kom í ljós að í rúmlega 43% til-

vika var ástæðan tengd öndun/öndunarvegi. Algengustu meðferðir sem GÁT-teymið veitti 
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voru einnig tengdar öndun/öndunarvegi eða í tæpum 60% tilvika. Þessar niðurstöður eru áhu-

gaverðar í ljósi þess að öndun er það lífsmark sem hjúkrunarfræðingar skrá hvað síst. 

 Rannsakendur telja að rannsaka mætti starfsemi GÁT-teymis enn frekar. Rannsaka 

mætti þekkingu heilbrigðisstarfsmanns á Landspítala á starfsemi GÁT-teymis. Rannsaka 

mætti ávinning teymisins, þ.e.a.s. hvort óvæntum innlögnum á gjörgæsludeild hafi fækkað 

eftir innleiðingu GÁT-teymis. Einnig mætti rannsaka hvort teymið lækki tíðni hjartastoppa á 

legudeildum Landspítala. Rannsaka mætti starfsemi GÁT-teymis enn frekar, meðal annars 

mætti skoða mun á útköllum eftir staðsetningu þ.e.a.s Hringbraut/Fossvogur, einnig mætti 

skoða hvort  GÁT-teymið sé hugsanlega ofnýtt á sumum legudeildum og jafnvel vannýtt á 

öðrum legudeildum.  

Rannsókn okkar mun nýtast á klínískum vettvangi sem fræðsla til heilbrigðisstarfsfólks 

um starfsemi GÁT-teymis og þau úrræði sem teymið hefur upp á að bjóða. Því meiri þekkin-

gu og skilning sem heilbrigðisstarfsmenn hafa á starfsemi teymisins því líklegri eru þeir til að 

nýta sér þá þjónustu sem teymið hefur upp á að bjóða. Litlar upplýsingar eru til um GÁT-

teymið hér á landi og því teljum við að rannsóknin muni nýtast til frekari rannsókna á GÁT-

teyminu.      
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Viðauki  

Heimildartafla fyrir Gjörgæsluálit  

Höfundar Tilgangur Rannsóknar-

snið 
Aðferðir og 

úrtak 
Helstu 

niðurstöður 
Umræða og álykta-

nir höfunda 

Chan, P. S., 

Jain, R., 

Nallmothu, 

B. K., Berg, 

R. A. og 

Sasson, C. 

2010. 

 

Að skoða þætti 

sem hafa áhrif 

á tíðni hjartas-

toppa og 

dánartíðna á 

sjúkrahúsum. 

Systematic Re-

view og Meta-

analysa. 

Gagnasöfnun 

á  PubMed, 

EMBASE, 

Wed af 

Knowledge, 

CINAHL, og 

Evidence-

Based Medi-

cine Reviews. 

18 greinar 

skoðaðar 

Sýnt var fram á 

að tíðni hjartas-

toppa hjá ful-

lorðnum minn-

kaði um 33,8%  á 

almennum legu-

deildum.  

Ekki var hægt að 

sýna fram á min-

ni dánartíðni á 

sjúkrahúsum 

almennt. 

Sýnt var fram á að 

GÁT hefur talsverð 

áhrif á tíðni hjartas-

toppa á almennum 

legudeildum.  

GÁT virðist hins 

vegar ekki minnka 

dánartíðni almennt á 

sjúkrahúsum.  

MERIT 

study inves-

tigators. 

Hillman 

o.fl., 2005. 

Kannað var 

hvort GÁT-

teymi hafi áhrif 

á tíðni hjartas-

toppa, dauða 

og ótímabærar 

innlagnir á 

gjörgæsludeild 

Merit study 23 sjúkrahús 

valin af han-

dahófi. 

Sjúkrahús með 

GÁT-teymi 

hringja oftar eftir 

neyðarteymi 

vegna versnandi 

líðan sjúklings.  

GÁT-teymi hafði 

ekki veruleg 

áhrif á tíðni hjar-

tastoppa, ófy-

rirséðar innlagnir 

á gjörgæsludeild 

né óvæntan 

dauða. 

Rannsakendur drógu 

þá ályktun að hug-

sanlegt sé að GÁT-

teymi sé árangurslítil 

íhlutun þar sem ekki 

var marktækur mu-

nur milli GÁT-

teymis og saman-

burðarhóps á 

dánartíðni sjúklings á 

legudeild né á fjölda 

hjartastoppa innan 

spítala í rannsóknin-

ni. 

Jolley, J., 

Holaday, 

B., Lam-

bardozzi, 

A.K., Har-

mon, C. 

2007. 

 

Rannsaka hvort 

GÁT-teymi 

skipti máli 

varðandi fjölda 

útkalla á en-

durlífgunar-

teymi utan 

gjörgæsludeil-

dar og hvort 

GÁT-teymi 

Hálf- tilraunas-

nið. 
Skoðað var 

12 mánuði  

fyrir 

innleiðingu 

GÁT  og 

12 mán eftir 

innleiðingu 

GÁT. 

Úrtak: allar  

legudeildir 

Niðurstöður 

sýndu að 

útköllum en-

durlífgunartey-

mis fækkaði. 

Fyrir komu 

GÁT-teymis var 

meðalfjöldi hrin-

ginga 161. Eftir 

Ef skoðuð voru mörg 

sjúkrahús var í heil-

dina marktæk 

lækkun á dánartíðni.  

Allar stofnanir nema 

ein greindi frá 

jákvæðum árangri 

við notkun á GÁT-

teymi.  
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skipti máli 

varðandi 

dánartíðni á 

legudeildum. 

sjúkrahúsa 

mínus 

gjörgæslu. 

 

komu GÁT-

teymis var 

meðalfjöldi 139  

Dánartíðni fyrir 

komu teymis var 

2,92% og eftir 

komu teymis 

2,93%  

Ávinningur af 

GÁT teymi var 

að bæta öryggi 

sjúklinga, fækka 

hjartaáföllum, 

auka meðvitund 

starfsmanna við 

að meta og til-

kynna breytingar 

á ástandi sjúklin-

ga. 

Innleiðing GÁT-

teymis hjálpar til við 

að byggja upp traust 

tengsl á milli hjúkru-

narfræðinga og 

aðstoðarfólks. 

Eitt af markmiðum 

GÁT-teymis er að 

taka ekki yfir 

hjúkrunina heldur 

leiðbeina hjúkru-

narfræðingunum sem 

eru á deildinni. Þetta 

leiðir til þess að 

hjúkrunarfræðingar 

hafa kost á því að 

vaxa í færni við 

bráðaaðstæður. 

 

Jones, L.,  

King, L., og 

Wilson, C. 

(2009). 

 

 

 

 

 

 

Að bera kennsl 

á bæði jákvæða 

og neikvæða 

þætti sem hafa 

áhrif á áran-

gursríka notkun 

hjúkru-

narfræðinga á 

GÁT-teymi við 

bráðaaðstæður.  

Fræðileg úttekt Notaðar voru 

15 heimildir 

úr gagna-

grunnum. 

Margir þættir 

geta haft letjandi 

eða hvetjandi 

áhrif við notkun 

hjúkrunarfræðin-

ga á GÁT-teymi 

s.s. fræðsla um 

GÁT-teymi, 

upplifun hjúkru-

narfræðinga, 

stuðningur frá 

öðru 

heilbrigðiss-

tarfsfólki, 

viðhorf sjúklings 

og vinnuálag 

innan sjúkrahúsa. 

Niðurstöður gefa til 

kynna að fjöldi hrin-

ginga á GÁT-teymi 

eykst þar sem 

hjúkrunarfræðingar 

hafa góðan skilning á 

GÁT-teyminu. Tey-

mið er of lítið notað 

á sumum spítulum. 

Mikilvægt er að 

halda áfram með 

fræðslu um GÁT- 

teymið til að auka 

skilning og getu 

hjúkrunarfræðinga til 

að kalla til GÁT-

teymi.  

Chen, J., 

Bellomo, 

R., Hill-

man, K., 

Flabouris, 

A., Finfer, 

S. (2010). 

Rannsaka hvað 

það er sem 

hrindir af stað 

virkjun á 

neyðarteymi á 

spítulum, bæði 

með GÁT-

teymi og án.   

Lýsandi 

rannsókn úr 

gögnum frá 

MERIT 

rannsókninni 

23 sjúkrahús 

valin af han-

dahófi með 

og án GÁT-

teymis. 

Þar sem ekki var 

GÁT-teymi var 

algengasta 

ástæða útkalla 

minnkuð meðvi-

tund. 

Þar sem var 

Líkur eru á að á 

sjúkrahúsum þar sem 

ekki er starfandi 

GÁT-teymi séu 

sjúklingar orðnir 

veikari þegar kallað 

er á teymið. Þannig 

eru sjúkrahús með 
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GÁT-teymi var 

algengasta 

ástæða áhyggjur 

starfsfólks.  

GÁT-teymi líklegri 

til að kalla eftir 

aðstoð fyrr en þau 

sjúkrahús sem ekki 

hafa starfandi GÁT-

teymi. 

Dacey, 

J.M., Mirza, 

R.E., Wil-

cox, V., 

Doherty, 

M., Mello, 

J., Boyer, 

A. o.fl. 

(2007). 

Kanna hvort 

skjót viðbrögð 

GÁT-teymis 

hefðu áhrif á 

fjölda hjartas-

toppa, 

ótímabærra 

innlagna á 

gjörgæsludeild 

og dánartíðni á 

sjúkrahúsum. 

Megindleg 

rannsókn 
Skoðaðir 

voru allir þeir 

sjúklingar 

sem lögðust 

inn á 

sjúkrahúsið 

frá 1. maí 

2005 til 1. 

okt. 2006.  

Fyrir innleiðingu  

GÁT-teymis var 

var fjöldi hjartas-

toppa 7,6 á hver-

ja 1000 útskri-

faða sjúklinga á 

mánuði. Eftir 

innleiðingu 

lækkaði þessi 

tala niður í 3 

hjartaáföll á 

hverja 1000 

útskrifaða 

sjúklinga.  

Mikil lækkun var 

á ótímabærum 

innlögnum á  

gjörgæsludeild 

með tilkomu 

teymisins eða frá 

45% til 29% 

Með innleiðingu á 

GÁT-teymi var sýni-

leg lækkun bæði  á 

hjartastoppun og 

ótímabærum 

innlögnum á 

gjörgæsludeild. 

Chen, J., 

Bellomo, 

R., Flabou-

ris, A., 

Hillman, 

K., Finfer, 

S. (2009). 

Að skoða hver-

nig GÁT-teymi 

og samband 

þeirra við al-

varleg veikinda 

hjá sjúklingum, 

s.s. hjartastopp, 

dauða og in-

nlagnir á 

gjörgæsludeild. 

Eftirágreining  

gagna úr MERIT 

rannsóknPost- 

Hoc analysis frá 

MERIT 

rannsókn. 

Unnið með gögn 

úr klasarannsókn 

með tilvilja-

naúrtaki og sa-

man-

burðarhóp…rá 

cluster rando-

mized controller 

trial  

 

23 sjúkrahús 

með og án 

GÁT-teymi 

borin saman . 

GÁT-teymi er 

ekki líklegt til að 

hafa áhrif á tíðni 

óvæntra innlagna 

á gjörgæsludeild.  

Teymið hefur 

ekki áhrif á heil-

dar dánartíðni 

innan sjúkrahúsa 

né skyndilegt 

andlát hjá 

sjúklingum. 

Áhrif vegna GÁT-

teymis innan spítala 

eru flókin og eru 

áhrifin misvísandi 

milli spítala þegar 

skoðað var hvort 

teymið hefði áhrif á 

fjölda óvæntra in-

nlagna á gjörgæslu-

deildir. 

Líkur eru á að því 

oftar sem GÁT-teymi 

metur veikan 

sjúklinginn á legu-

deild því minni líkur 

eru á að sjúklingu-

rinn fari í hjartastopp 

eða deyi. 
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Barbetti, J., 

og Lee, G. 

(2008). 

 

Hvað hefur 

ahrif á útköll 

GÁT-teymis .  

 Fræðileg saman-

tekt 

Heimildir 

voru fengnar 

frá gagna-

grunnum: 

Medline og 

Cinahl. 

Góð þekking og 

rétt viðbrögð 

vegna versnunar 

hjá sjúklingi eru 

mikilvæg.  

Atriði eins og  

menntun, úrræði 

og boðskipti hafa 

áhrif á árangur 

við útfærslu 

teymisins. 

Hugsanlega eru 

GÁT-teymi að bæta 

gæði umönnunar hjá 

alvarlega veikum 

einstaklingum á 

almennum legudeil-

dum.  

Flabouris, 

A., Chen, 

J., Hill-

man, K., 

Bello-

mo,R.,  

Finfer, S. 

(2010). 

 

Verið að skoða 

inngrip og 

tímamæla veg-

na hringinga á 

neyðarteymi 

bæði á 

sjúkrahúsum 

með og án 

GÁT  teymis. 

Rannsókn 

klasa- og slembi 

úrtak 

Viðmiðu-

narprófun 

Gögnum var 

safnað frá 

bæði GÁT 

sjúkrahúsum 

og 

sjúkrahúsum 

án GÁT, yfir 

2 mánaða 

tímabili og 

borið saman 

Tíðni útkalla er 

svipuð eftir kyni 

og aldri sjúklin-

ga. Algengasta 

inngripið var 

aðstoð með 

öndun.   

Sjúkrahús án 

GÁT og með 

neyðarteymi 

brugðust ekki við  

fyrirboðaeinken-

num á sama hátt 

og GÁT 

sjúkrahúsin, því 

voru GÁT 

sjúkrahúsin með 

færri önduna-

rinngrip og in-

nlagnir á 

gjörgæslu. 

 

Niðurstöður sýna að 

það þarf færri 

ástæður til að kalla út 

GÁT teymið heldur 

en á saman-

burðarsjúkrahúsum. 

Þorsteinn 

Jónsson, 

Helga 

Jónsdóttir, 

Alma D 

Möller og 

Lovísa 

Bal-

dursdóttir 

Tilgangur 

rannsóknarin-

nar var að meta 

ástand og 

vöknun 

sjúklinga sem 

þurftu að legg-

jast óvænt inn á 

gjörgæslu  á 

Afturvirk lýsandi 

rannsókn. 

Gögnum 

safnað úr 

sjúkraskrám 

65 sjúklinga 

sem þurftu á 

gjörgæsluinnl

ögn að halda. 

Safnað yfir 

þriggja 

Flest útköllin áttu 

sér stað frá kl. 8 

til 16.  

Öndunarbilun var 

algengasta orsök 

útkalla og þar á 

eftir var 

sýklasótt. 

Öndunarbilun er 

algengasta orsök 

fyrir  þörf á innlögn á 

gjörgæslu. Öndu-

nartíðnin er síðasta 

orsök innlagnar á 

GG.  

Ófullnægjandi 
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(2009). 

 

tímabilinu 1. 

okt. til 31. des. 

2006. 

 

mánaða tíma-

bil. Öndunartíðni var 

skráð sem 14% 

af orsökum veg-

na innlögn á 

gjörgæslu og 

jafnframt minnst 

skráða orsökin. 

skráning er hjá 

hjúkrunarfræðingum 

samkvæmt stigun 

sjúklinga. 
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athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti. Vinsamlegast sendið afrit af 
leyfi Persónuverndar þegar það berst. 
 
Endanlegt samþykki siðanefndar Landspítala fyrir ofangreinda rannsókn er hér með 
veitt.  
 
Siðanefnd LSH bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknarinnar 
þar sem vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina.  Jafnframt  
fer Siðanefnd LSH fram á að fá send afrit af birtum greinum um rannsóknina.  
 
Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 
 
 
Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar Landspítala, 
 
______________________________________ 
Jónína Sigurðardóttir, forstöðumaður. 





Landspítali 2009 

GÁT skýrsla (gjörgæsluálit) 
 
 
 
 

 
Símtal dags:_______________ Tími:_______________ Deild: _______________ Hver hringir:____________________ 
 
Ástæða símtals/Vandamál: 

 Áhyggjur starfsfólks 
 Tengt öndun/öndunarvegi 
 Lág mettun 
 Breyting á blóðþrýstingi/púls 
 Dræmur þvagútskilnaður 
 Meðvitundarskerðing 
 Annað: 

______________________________________________ 
 

Stigun bráðveikra sjúklinga: 

 
Mat/GÁT: 
 

ÖT:________ P:________ BÞ:________ H:________ ÚTSKILNAÐUR:_______ MEÐVITUND:________ > SBS:_____ 

SpO2:____________ SÚREFNISÞÖRF:_______________________ BLÓÐRANNSÓKNIR    VÖKVAJAFNVÆGI  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Veitt meðferð: 
 Súrefnismeðferð [aðferð/flæði] 

______________________________________________ 
 CPAP/BiPAP 
 Viðhalda opnum öndunarvegi 
 Sogun 
 Ventilation 
 Vökvagjöf 
 Lyfjagjöf 
 Rannsóknir: 

______________________________________________ 
 

 Ráðlegging: 
______________________________________________ 
 

 Annað: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

Afdrif sjúklings: 
 Áfram á legudeild 
 Skipulagt eftirlit frá gjörgæsludeild (á legudeild) 
 Flutningur á gjörgæsludeild 
 Flutningur annað: 

_______________________________________________ 
 

 Takmörkun á meðferð 
 Andlát 
 Annað: 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

Tímasetningar: 
Tími við komu á legudeild:__________________________ 

Viðverutími á legudeild:____________________________ 

Undirskrift: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

[Persónuatriði sjúklings] 
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