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ÁVARP 
Ég vil bjóða ykkur öll velkomin á ráðstefnuna Hjúkrun í fararbroddi sem nú er 
haldinn í þriðja sinn.   Í fyrstu tvö skiptin var ráðstefnan haldinn á vegum 
Rannsóknastofnunar í hjúkrunarfræði við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands en nú 
er hún haldin á vegum Hjúkrunarfræðideildar HÍ.   Hjúkrun í fararbroddi er tileinkuð 
minningu Dr. Guðrúnar Marteinsdóttur, dósents við námsbraut í hjúkrunarfræði.  
Guðrún var frumkvöðull meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga á sviði heilsugæslu- og 
fjölskylduhjúkrunar og kenndi heilsugæsluhjúkrun og stjórnun allan þann tíma sem 
hún starfaði við Háskóla Íslands.   Á ráðstefnunni verða tvær viðurkenningar, úr 
minningarsjóði Dr. Guðrúnar Marteinsdóttur, veittar til tveggja hjúkrunarfræðinema í 
BS námi, sem hafa skarað framúr á sviði heilsugæslu- og fjölskylduhjúkrunar við 
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.   

Það eru rúmlega 200 einstaklingar skráðir á ráðstefnuna og koma þeir víða að.  Alls 
verða þrjú megin erindi flutt og 57 erindi, boðið verður upp á 3 vinnusmiðjur og 13 
veggspjöld kynnt.   Kynningarnar spanna fræðasvið hjúkrunar allt frá forvörnum 
innan heilsugæslunnar yfir í hjúkrun langveikra, hjúkrun aðgerðarsjúklinga, hjúkrun 
aldraðra, geðhjúkrun og hjúkrun barna- og unglinga og fjölskyldna þeirra.  
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands hefur ætið getað státað af framsæknum 

rannsakendum í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði og öflugum nemendum í grunn- og framhaldsnámi við deildina.   Í dag 
stunda 12 nemendur doktorsnám í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði við Hjúkrunarfræðideild.   

Ingibjörg R. Magnúsdóttir fyrrverandi námsbrautarstjóri við námsbraut í hjúkrunarfræði stofnaði fyrir rúmum áratug 
síðan Rannsóknarsjóð Ingibjargar R. Magnúsdóttur en markmið sjóðsins er að styrkja doktorsnema í hjúkrunar- og 
ljósmóðurfræði.  Segja má að sjóðurinn hafi verið ómetanleg lyftistöng fyrir doktorsnemendur allan þann tíma sem veitt 
hefur verið úr sjóðnum.   Nú vill svo til að til þess að halda sjóðnum gangandi þarf að leita til fleiri aðila um 
fjárhagsstuðning, svo sjóðurinn geti haldið áfram að gegna hlutverki sínu.   

Þeir sem hafa áhuga á að styrkja Rannsóknarsjóð Ingibjargar R. Magnúsdóttur geta lagt inn frjáls fjárframlög á 
bankareikning hjá Íslandsbanka: 0513-26-004057, kennitala sjóðsins er 571292-3199. 

Hjúkrunarfræðdeild þakkar velunnurum sjóðsins fyrir þeirra mikilvægu framlög.   

  

Með ósk um ánægjulega ráðstefnu, 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, formaður undirbúningsnefndar ráðstefnunnar.   
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Brynja Ingadóttir, lektor við Hjúkrunarfræðideild HÍ 
Þróun fræðslu til sjúklinga á sjúkrahúsum - hvert stefnum við? 
Í erindinu verða kynntar niðurstöður rannsókna um fræðsluþarfir sjúklinga sem fara í 
skurðaðgerðir og hvernig þær eru uppfylltar.   Ennfremur verður sagt frá rannsókn um 
viðhorf skurðsjúklinga til mismunandi kennsluaðferða og kennslumiðla og þróun tölvuleiks 
sem ætlað er að hjálpa skurðsjúklingum að læra um verkjameðferð eftir aðgerð. Litið 
verður til framtíðar og rætt um hlutverk hjúkrunarfræðinga í þróun sjúklingafræðslu og 
hvernig megi styðja við hæfni þeirra í hlutverki fræðarans. 

Nánari upplýsingar um erindið er að finna á bls. 9 	 	 	     

Dr Jeroen Hendriks, RN, PhD, FESC, FCSANZ  
Dr Jeroen Hendriks is an Academic Nurse and Health Scientist who received his PhD in 2013 at 
Maastricht University Medical Centre, Maastricht, the Netherlands. His doctoral studies focused on 
developing Integrated Care in terms of specialised Arial Fibrillation clinics and proving the role of 
specialised nurses to manage these clinics. In 2015 he took up the Derek Frewin Lectureship at the 
Centre for Heart Rhythm Disorders, University of Adelaide and Royal Adelaide Hospital. His 
program of research focusses on integrated care management in atrial fibrillation and related 
cardiovascular disease, as well as preparing and redesigning practices for such an approach. 
Jeroen holds an Early Career Fellowship from the Australian Heart Foundation. Dr Hendriks is the 
Vice-President of the Australian Cardiovascular Health and Rehabilitation Association (ACRA) and is 
Board Director of the Australasian Cardiovascular Nursing College (ACNC). He is the Past-President 
of the Dutch Society for Cardiovascular Nurses and the Past Communication Officer and board 
member of the Council for Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) within the 
European Society of Cardiology.  

Integrated Care for Patients with Atrial Fibrillation:  
What do the ESC guidelines say and what is in it for nurses and allied health professionals? 
The prevalence of patients with Atrial Fibrillation (AF) is increasing tremendously and conservative care approaches 
may be not sufficient in near future. The 2016 European Society of Cardiology Guidelines for the Management of AF 
advocate for a comprehensive, integrated approach to AF management. 
In this presentation the Integrated AF Management approach will be explained, by using practice examples (in terms of 
specialised AF-Clinics) and recommendations by the ESC guidelines. Also, the role for nurses and allied health 
professionals within such an approach will be highlighted. 

Nánari upplýsingar um erindið er að finna á bls. 9 

Commune: Þróun kennsluefnis í geðhjúkrun í samstarfi 
við notendur geðheilbrigðisþjónustunnar 
Í erindinu segir Páll Biering frá framkvæmd og væntanlegum 
árangr i ve r ke fn i s i n s , þ róun kenns lue fn i s i n s og 
rannsóknarþáttum verkefnisins. Einar Björnsson, fulltrúi 
íslenskra notenda í verkefninu, segir frá reynslu sinni af 
samvinnu við háskólakennara á sviði geðhjúkrunar. 

Nánari upplýsingar um erindið er að finna 
á bls. 9 
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Páll Biering,  
dósent í geðhjúkrun  
við Háskóla Íslands

Einar Björnsson, 
verkefnastjóri í Hugarafli  
og stjórnarmaður í Geðhjálp
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DAGSKRÁ
08:25 - 08:30	 SKRIÐA	 RÁÐSTEFNA SETT 
	 	 	 	 	 Erla Kolbrún Svavarsdóttir, formaður undirbúningsnefndar 

08:30 - 09:00	 SKRIÐA	 MEGINERINDI I  
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Erla Kolbrún Svavarsdóttir 
	 	 	 	 	 M1: Þróun fræðslu til sjúklinga á sjúkrahúsum - hvert stefnum við? 
	 	 	 	 	 Brynja Ingadóttir 

09:05 - 10:05	 H-209		 VINNUSMIÐJA I 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Jóhanna Bernharðsdóttir 
	 	 	 	 	 VS1: Samþætt geðhjúkrun 
	 	 	 	 	 Gísli Kort Kristófersson 

09:05 - 10:05	 SKRIÐA	 LOTA I - HEILSUGÆSLA, FORELDRAR OG BÖRN 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Erla Kolbrún Svavarsdóttir 
	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 E1: Bætt þjónusta fyrir foreldra 0-2ja ára barna með svefnvanda á 
	 	 	 	 	 Heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins (HH) 
	 	 	 	 	 Arna Skúladóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir 
	 	 	 	 	 E2: Brjóstagjöf fyrirbura - kynning á fyrstu niðurstöðum 
	 	 	 	 	 Rakel B. Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Brynja Örlygsdóttir og  
	 	 	 	 	 Ranée Flacking 
	 	 	 	 	 E3: Þverfagleg teymisvinna í heilsugæslu og hlutverk 	 	
	 	 	 	 	 hjúkrunarfræðinga: Kerfisbundin fræðileg samantekt 
	 	 	 	 	 Heiða Sigríður Davíðsdóttir 
	 	 	 	 	 E4: Hvað spáir fyrir um lífsgæði fjölskyldna barna-og unglinga með 
	 	 	 	 	 alvarlega líkamlega og geðræna sjúkdóma eða raskanir?
	 	 	 	 	 Erla Kolbrún Svavarsdóttir 

09:05 - 10:05	 BRATTI	 LOTA II - BÖRN, UNGLINGAR OG FJÖLSKYLDAN  
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Guðrún Kristjánsdóttir og Sóley S. Bender 
	 	 	 	 	 E5: Niðurstöður landskönnunar - Þættir tengdir svefni íslenskra 	
	 	 	 	 	 foreldra 
	 	 	 	 	 Guðrún Kristjánsdóttir, Andrea Hlín Harðardóttir, Sigurdís Egilsdóttir 
	 	 	 	 	 og Rúnar Vilhjálmsson  
	 	 	 	 	 E6: Forkönnun meðferðar á aðlögun tengt kynlífi og nánd hjá konum 
	 	 	 	 	 með krabbamein 
	 	 	 	 	 Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Kristine L. Kwekkeboom, 
	 	 	 	 	 Rebecca J. Muehrer, Erla Kolbrún Svavarsdóttir 
	 	 	 	 	 E7: Ráðgjöf um getnaðarvarnir á Kvennasviði Landspítalans í tuttugu 
	 	 	 	 	 ár 
	 	 	 	 	 Sóley S. Bender  

	 	 	 	 	 E8: Þátttaka 4ra ára barna í bólusetningum á höfuðborgarsvæðinu: 
	 	 	 	 	 Skýringar foreldra og verkferlar heilsugæslu

Henný Björk Birgisdóttir, Anna Kristín Leifsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir  
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09:05 - 10:05	 H-204		 LOTA III - HJÚKRUN LANGVEIKRA 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Hafdís Skúladóttir og Marianne E. Klinke 
	 	 	 	 	 E9: Notkun gagna til að meta fýsileika innleiðingar á klínískum 	
	 	 	 	 	 leiðbeiningum um hjúkrun heilablóðfallssjúklinga í endurhæfingu 
	 	 	 	 	 Helga Jónsdóttir, Þóra Berglind Hafsteinsdóttir og Ingibjörg Bjartmarz 
	 	 	 	 	 E10: Notkun rafrænnar sjúkraskrár til að nálgast gögn um 	 	
	 	 	 	 	 ákvörðunartöku um lífslokameðferð fyrir taugasjúklinga á 		
	 	 	 	 	 taugalækningadeild 
	 	 	 	 	 Guðrún Jónsdóttir, Ásta Thoroddsen, Valgerður Sigurðardóttir, Erna 
	 	 	 	 	 Haraldsdóttir og Helga Jónsdóttir.  
	 	 	 	 	 E11: Blönduð rannsókn á ekki hreyfieinkennum í Parkinsonsveiki: 	
	 	 	 	 	 Gagnasöfnun og frumniðurstöður 
	 	 	 	 	 Marianne E. Klinke og Jónína H. Hafliðadóttir   
	 	 	 	 	 E12: Matskvarðar í rafrænt sjúkraskrárkerfi Sögu - hvað þarf til?

Þorbjörg Sóley Ingadóttir, Bryndís S. Halldórsdóttir, Helga Jónsdóttir 
	 	 	 	 	 og Ásta Thoroddsen    

10:05 - 10:30	 	 	 HLÉ 

10:30 - 11:30	 H-209		 VINNUSMIÐJA II 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Birna G. Flygenring 
	 	 	 	 	 VS2: World café - vinnusmiðja um fagmennsku, öryggi og teymisvinnu 
	 	 	 	 	 Marta Jónsdóttir 

10:30 - 11:30	 SKRIÐA	 LOTA IV - HJÚKRUN AÐGERÐA- OG GJÖRGÆSLUSJÚKLINGA, 	 	
	 	 	 	 	 SJÚKLINGAFRÆÐSLA 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Hafdís Skúladóttir 
	 	 	 	 	 E13: Notkun vefsíðna við sjúklingafræðslu til kransæðasjúklinga

Hulda Halldórsdóttir og Brynja Ingadóttir 
	 	 	 	 	 E14: Líðan skurðsjúklinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri á sjúkradeild 
	 	 	 	 	 Hafdís Skúladóttir, Anna Lilja Filipsdóttir, Herdís Sveinsdóttir  
	 	 	 	 	 E15: Sálfélagsleg líðan hjá fullorðnum einstaklingum eftir 	 	
	 	 	 	 	 innanskúmsblæðingu: Kerfisbundið fræðilegt yfirlit 
	 	 	 	 	 Inga S. Guðbjartsdóttir  
	 	 	 	 	 E16: Næringarmeðferð sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítalans: 
	 	 	 	 	 innleiðingarrannsókn 

Hrönn Birgisdóttir, Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, Kristinn Sigvaldason 
	 	 	 	 	 og Ingibjörg Gunnarsdóttir   
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10:30 - 11:30	 BRATTI	 LOTA V - GEÐHJÚKRUN 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Rúnar Vilhjálmsson 
	 	 	 	 	 E17: Geðsjúkdómsgreiningar og geðlyfjanotkun meðal íbúa á 	
	 	 	 	 	 íslenskum hjúkrunarheimilum

Páll Biering og Ingibjörg Hjaltadóttir 
E18: Nauðungarlyfjagjafir á geðdeildum Landspítala, umfang, 	

	 	 	 	 	 tímasetningar og einkenni sjúklinga 
	 	 	 	 	 Eyrún Thorstensen 

	 	 	 	 	 E19: Neyslurými. Af hverju og hvernig? 
	 	 	 	 	 Edda Rún Kjartansdóttir og Þórunn Hanna Ragnarsdóttir  
	 	 	 	 	 E20: Tengsl streitu og námsstreitu meðal hjúkrunarfræðinema í 	
	 	 	 	 	 grunnnámi

Jóhanna Bernharðsdóttir, Sigríður Lilja Magnúsdóttir og  
	 	 	 	 	 Valdís Ingunn Óskarsdóttir 

10:30 - 11:30	 H-204		 LOTA VI - HJÚKRUN LANGVEIKRA 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Þóra Jenný Gunnarsdóttir 
	 	 	 	 	 E21: Bráða heilaslag á Landspítala: Þróun, innleiðing, framkvæmd og 
	 	 	 	 	 endurmat hjúkrunaráætlunar

Kristín Ásgeirsdóttir og Marianne E. Klinke    
	 	 	 	 	 E22: ,,Maður er bara táningur 18 ára“ 
	 	 	 	 	 Kristín Svansdóttir  

	 	 	 	 	 E23: Samvinna þvert á stéttir og stofnanir við að þróa þjónustu fyrir 
	 	 	 	 	 langveika: framvinda og reynsla 
	 	 	 	 	 Bryndís Stefanía Halldórsdóttir
	 	 	 	 	 E24: Fjölskylduhjúkrun í sérhæfðri líknarmeðferð í Heimhlynningu LSH. 
	 	 	 	 	 Ávinningur af meðferðarsamræðum við fjölskyldumeðlimi ættingja

Ásta B. Pétursdóttir, Erla Kolbrún Svavarsdóttir 

11:30 - 13:00	 SKRIÐA	 DOKTORSVÖRN OG HVAÐ SVO… 
	 	 	 	 	 NÝDOKTORAR Í HJÚKRUNARFRÆÐI/HEILBRIGÐISVÍSINDUM 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Erla Kolbrún Svavarsdóttir 

	 	 	 	 	 EN1: Gagnsemi sjónhimnusúrefnismælinga við mat á súrefnisbúskap í 
	 	 	 	 	 systemísku blóðrásinni  
	 	 	 	 	 Þórunn Scheving Elíasdóttir 

	 	 	 	 	 EN2: Kynferðislegt ofbeldi í æsku: Afleiðingar og heildræn 	 	
	 	 	 	 	 meðferðarúrræði.  
	 	 	 	 	 Sigrún Sigurðardóttir 

	 	 	 	 	 EN3: Þróun skipulagðrar, hjúkrunarstýrðrar eftirgæslu til sjúklinga 
	 	 	 	 	 eftir útskrift af gjörgæsludeild og prófun á áhrifum hennar     
	 	 	 	 	 Rannveig J. Jónasdóttir 

13:00 - 13:40	 	 	 HÁDEGISHLÉ 
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13:00 - 13:40	 H-204		 SAMRÆÐUR UM MIKILVÆGI STYRKVEITINGA Í DOKTORSNÁMI 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Jóhanna Bernharðsdóttir 
	 	 	 	 	 Rannsóknarsjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur 

13:40 - 14:45	 K-205		 VINNUSMIÐJA III 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Sóley S. Bender 
	 	 	 	 	 VS3: Ábyrg kynhegðun unglinga: Hvert er hlutverk 	 	 	
	 	 	 	 	 skólahjúkrunarfræðinga? 
	 	 	 	 	 Sóley S. Bender 

13:45 - 15:00	 SKRIÐA	 LOTA VII - HJÚKRUN LANGVEIKRA 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Brynja Ingadóttir 
	 	 	 	 	 E25: Öryggistilfinning íslenskra sjúklinga með hjartabilun

Auður Ketilsdóttir og Brynja Ingadóttir    

E26: Efling sjúklinga með langvinna lungnateppu við 	 	
	 	 	 	 	 fjarhjúkrunarmeðferð eftir þverfaglega lungnaendurhæfingu 
	 	 	 	 	 Guðbjörg Pétursdóttir, Kristín Þórarinsdóttir og Jónína Sigurgeirsdóttir 

	 	 	 	 	 E27: Hvenær er „heima best“? Greining á fjölfræðilegri umfjöllun um 
	 	 	 	 	 eðli og áhrif heimila á líðan fólks 
	 	 	 	 	 Kristín Björnsdóttir 

	 	 	 	 	 E28: Notkun hjúkrunarfræðinga á óhefðbundnum og 		 	
	 	 	 	 	 viðbótarmeðferðum: Etnógrafísk mannfræðirannsókn

Sveinn Guðmundsson, Rúnar Vilhjálmsson, Þóra Jenný Gunnarsdóttir
 

13:45 - 15:00	 BRATTI	 LOTA VIII - NÁM OG KENNSLA 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Hildur Sigurðardóttir og Helga Bragadóttir 
	 	 	 	 	 E29: Að gera námskeið alþjóðleg en fara ekki fet – reynsla af námi 
	 	 	 	 	 milli landa með hjálp tækninnar

Helga Bragadóttir    
	 	 	 	 	 E30: Reynsla og ávinningur hjúkrunarfræðinemenda af herminámi 
	 	 	 	 	 sem kennsluaðferð 
	 	 	 	 	 Birna Rún Birgisdóttir, Rakel Sif Jónsdóttir og Þorsteinn Jónsson 

	 	 	 	 	 E31: Þróun og mat á útkomu námskeiðsins  ,,Hugræn atferlismeðferð 
	 	 	 	 	 á tímum lífsbreytinga’’ 
	 	 	 	 	 Hildur Sigurðardóttir og Jóhanna Bernharðsdóttir 
	 	 	 	 	 E32: Hæfniviðmið hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítalans – 
	 	 	 	 	 innleiðing í þágu bráðveikra

Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, Bryndís Guðjónsdóttir, Dóra Björnsdóttir, 
	 	 	 	 	 Helga Pálmadóttir, Ingibjörg Sigurþórsdóttir, Kristín Halla 	 	
	 	 	 	 	 Marínósdóttir, Ragna Gústafsdóttir, Sigurlaug A. Þorsteinsdóttir, 	
	 	 	 	 	 Sólveig Wium, Sólrún Rúnarsdóttir og Gyða Halldórsdóttir  
 E33: Notkun óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu meðal Íslendinga 
	 	 	 	 	 Rúnar Vilhjálmsson  
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13:45 - 15:00	 H-101		 LOTA IX - HJÚKRUNARSTARFIÐ OG HJÚKRUNARSKRÁNING 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Ásta Thoroddsen og Brynja Örlygsdóttir 
	 	 	 	 	 E34: Uppbygging og notagildi ICNP (International Classification for 
	 	 	 	 	 Nursing Practice)

Ásta Thoroddsen og Brynja Örlygsdóttir 
	 	 	 	 	 E35: Þvermenningarleg notkun ICNP fyrir sérsvið hjúkrunar: 	
	 	 	 	 	 Samanburður á starfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga á Íslandi og 	
	 	 	 	 	 Skotlandi 
	 	 	 	 	 Brynja Örlygsdóttir og Ásta Thoroddsen    
	 	 	 	 	 E36: Hvað hefur áhrif á festu ungra hjúkrunarfræðinga í starfi? 
	 	 	 	 	 Birna G. Flygenring 

E37: Lyfjamistök og vinnuálag: Næg mönnun er lykilþáttur til að 	
	 	 	 	 	 tryggja gæði og öryggi

Guðrún Yrsa Ómarsdóttir  
 E38: Geta staðfest samskipti bætt öryggi í heilbrigðisþjónustu? 
	 	 	 	 	 Marta Jónsdóttir 

15:15 - 16:00	 SKRIÐA	 MEGINEREINDI II 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Guðrún Kristjánsdóttir 
	 	 	 	 	 M2: Integrated Care for Patients with Atrial Fibrillation: What do the 
	 	 	 	 	 ESC guidelines say and what is in it for nurses and allied health 	
	 	 	 	 	 professionals? 
	 	 	 	 	 Dr Jeroen Hendriks, RN, PhD, FESC, FCSANZ,  
	 	 	 	 	 lektor við The University of Adelaide í Ástralíu 

15:15 - 16:00	 BRATTI	 MEGINERINDI III 
	 	 	 	 	 Fundarstjórn: Gísli Kort Kristófersson 
	 	 	 	 	 M3: Commune: Þróun kennsluefnis í geðhjúkrun í samstarfi við 	
	 	 	 	 	 notendur geðheilbrigðisþjónustunnar 
	 	 	 	 	 Einar Björnsson, verkefnastjóri í Hugarafli og stjórnarmaður í 	
	 	 	 	 	 Geðhjálp og Páll Biering, dósent í geðhjúkrun við Háskóla Íslands 

16:05 - 16:15	 SKRIÐA	 VIÐURKENNINGAR ÚR MINNINGARSJÓÐI GUÐRÚNAR MARTEINSDÓTTUR 

16:15 - 16:25	 SKRIÐA	 TÓNLISTARATRIÐI KVENNAKÓRS HÁSKÓLA ÍSLANDS 

16:25 - 16:30	 SKRIÐA	 RÁÐSTEFNUSLIT 
	 	 	 	 	 Erla Kolbrún Svavarsdóttir 
	 	 	 	 	  

RÝMI FYRIR FRAMAN HÁMU	 VEGGSPJALDASÝNING OG KYNNING 
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VEGGSPJALDASÝNING 
BÖRN, UNGLINGAR OG FJÖLSKYLDA

V1	 Aðalbjörg Ellertsdóttir, Þorbjörg Anna Steinarsdóttir, Sigríður Árna Gísladóttir og Guðrún 	 	
	 Kristjánsdóttir

Þýðing og forprófun á Parental Stressor Scale: Pediatric Intensive Care Unit (PSS:PICU) 

V2 	 Birta Rún Sævarsdóttir, Sunna María Helgadóttir, Rakel Björg Jónsdóttir og Guðrún 	 	 	
	 Kristjánsdóttir

Álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslu á Íslandi – Forprófun íslenskrar þýðingar á PSS-NICU 

V3 	 Jóhanna Jóhannsdóttir, Tinna Sigurðardóttir, og Guðrún Kristjánsdóttir
Álag á foreldrum langveikra og fatlaðra barna á Íslandi 

V4 	 Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Marianne E. Klinke
Meðferðarrannsóknir varðandi kynlíf og nánd hjá pörum eftir greiningu krabbameins: 
kerfisbundin, fræðileg samantekt. 

STARF OG STARFSÞRÓUN

V5 	 Anna Ólafia Sigurðardóttir, Elísabet Konráðsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Erla Kolbrún 	
	 Svavarsdottir

Áhrif af menntun og starfsánægju hjúkrunarfræðinga á starfshætti í fjölskylduhjúkrun 

V6 	 Elín Björnsdóttir, Þórhildur Briem og Birna G. Flygenring
Viðhorf og væntingar ungra hjúkrunarfræðinema til hjúkrunarstarfsins 

V7 	 Katrín Ólafsdóttir, Sandra Ösp Konráðsdóttir og Birna G. Flygenring
Afhverju hætta ungir hjúkrunarfræðingar í hjúkrun? 

V8 	 Jóhanna Bernharðsdóttir, Marga Thome
Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar þegar tekist er á við 	 	 	 	 	 	
krefjandi lífsbreytingar 

V9 	 Sesselja Haukdal Friðþjófsdóttir, Áslaug Nanna Ingvadóttir, Rannveig J. Jónasdóttir og             
	 Elísabet H. Árnadóttir, Gjörgæsludeild LSH Fossvogi

Þverfaglegt herminám á gjörgæsludeild E-6 og vöknun LSH 

HJÚKRUN BRÁÐVEIKRA OG AÐGERÐASJÚKLINGA
 V10 	 Auður Ólafsdóttir og Svala Rakel Hjaltadóttir

Áhrif umhverfishávaða á viðbrögð og gæði í endurlífgun 

V11 	 Elfa Þöll Grétarsdottir, Gunnar Tómasson, Anna Björg Jónsdóttir, Ester Eir Guðmundsdóttir, Ingibjörg 	
	 Hjaltadóttir, Ingibjörg Sigurþórsdóttir, Lovísa A. Jónsdóttir, Íris Björk Jakobsdóttir, Pálmi V. Jónsson, 	
	 Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir

Skimun aldraðra við komu á bráðamóttöku Landspítala 
V12 	 Hildur Birna Helgadóttir,María Sif Ingimarsdóttir og Sigríður Zoëga

Breytingar á verklagi í tengslum við aðgerð á holbringu gæðarannsókn 

HJÚKRUN LANGVEIKRA 

V13 	 Guðbjörg Pétursdóttir, Hjördís Sigursteinsdóttir, Kristín Þórarinsdóttir, Marta Guðjónsdóttir og Jónína 	
	 Sigurgeirsdóttir

Áhrif fjarhjúkrunarmeðferðar eftir þverfaglega endurhæfingu á lífsgæði, þunglyndi, kvíða, og 
mæði sjúklinga með langvinna lungnateppu 
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ÁGRIP MEGINERINDA 

M1	 Þróun fræðslu til sjúklinga á sjúkrahúsum - hvert stefnum við?      

Brynja Ingadóttir, lektor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands
Sjúklingafræðsla er mikilvægur hluti af starfi hjúkrunarfræðinga enda þurfa sjúklingar og aðstandendur þeirra á margvíslegri þekkingu að 
halda í veikindum og bataferli, til dæmis eftir skurðaðgerð. Þekking styrkir valdeflingu, þátttöku sjúklinga í meðferð, öryggi og árangur 
meðferðar. Til að fræðslan verði árangursrík þurfa hjúkrunarfræðingar að þekkja fræðsluþarfir skjólstæðinga sinna og geta mætt þeim 
með viðeigandi innihaldi og aðferðum.  

Í erindinu verða kynntar niðurstöður rannsókna um fræðsluþarfir sjúklinga sem fara í skurðaðgerðir og hvernig þær eru uppfylltar.  
Ennfremur verður sagt frá rannsókn um viðhorf skurðsjúklinga til mismunandi kennsluaðferða og kennslumiðla og þróun tölvuleiks sem 
ætlað er að hjálpa skurðsjúklingum að læra um verkjameðferð eftir aðgerð. Litið verður til framtíðar og rætt um hlutverk 
hjúkrunarfræðinga í þróun sjúklingafræðslu og hvernig megi styðja við hæfni þeirra í hlutverki fræðarans. 

M2	 Integrated Care for Patients with Atrial Fibrillation:  
	 What do the ESC guidelines say and what is in it for nurses and allied health professionals? 

 Dr Jeroen Hendriks, RN, PhD, FESC, FCSANZ, lektor við The University of Adelaide í Ástralíu
The prevalence of patients with Atrial Fibrillation (AF) is increasing tremendously and conservative care approaches may be not sufficient 
in near future. The 2016 European Society of Cardiology Guidelines for the Management of AF advocate for a comprehensive, integrated 
approach to AF management. 

In this presentation the Integrated AF Management approach will be explained, by using practice examples (in terms of specialised AF-
Clinics) and recommendations by the ESC guidelines. Also, the role for nurses and allied health professionals within such an approach 
will be highlighted.  
  

M3	 Commune: Þróun kennsluefnis í geðhjúkrun í samstarfi við notendur geðheilbrigðisþjónustunnar 

	 Einar Björnsson, verkefnastjóri í Hugarafli og stjórnarmaður í Geðhjálp
Páll Biering, dósent í geðhjúkrun við Háskóla Íslands 

Á síðasta ári hlaut hópur geðhjúkrunarfræðinga og notenda geðheilbrigðisþjónustunnar, undir forystu Páls Bierings, 27 milljóna króna 
styrk úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins til þess að þróa nýtt kennsluefni í geðhjúkrun.  Sjö háskólar í fimm Evrópulöndum auk 
Ástralíu  taka þátt í verkefninu í samstarfi við notendahreyfingar í löndunum sex.  

Markmið verkefnisins er að þróa kennsluefni og kennsluaðferðir í geðhjúkrun í samvinnu við notendur geðheilbrigðisþjónustunnar. 
Notendurnir munu annast kennsluna sem er ætlað að endurspegla þeirra eigin viðhorf til geðrænna erfiðleika, bata og valdeflingar. Á 
síðustu árum hefur batastefnan og hugmyndin um valdeflingu rutt sér rúms í geðheilbrigðisþjónustu. Í því felst að notendur þjónustunnar 
séu virkir og ráðandi þátttakendur meðferð sinni. Í þessu verkefni felst sú nýlunda að útvíkka valdeflingu notenda þannig hún nái einnig til 
menntunar þeirra sem í framtíðinni munu sinna geðheilbrigðisþjónustu.   

Í erindinu segir Páll Biering frá framkvæmd og væntanlegum árangri verkefnisins, þróun kennsluefnisins og rannsóknarþáttum 
verkefnisins. Þróun kennsluefnisins er byggð á fræðilegum grunni og víðtækum eigindlegum rannsóknum á viðhorfum notenda til 
geðhjúkrunar. Afrakstur kennslunnar verður síðan metinn með bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum. Einar Björnsson, fulltrúi 
íslenskra notenda í verkefninu, segir frá reynslu sinni af samvinnu við háskólakennara á sviði geðhjúkrunar. Hann mun fjalla um 
valdmuninn á milli notenda geðheilbrigðisþjónustunnar og háskólakennarana sem taka þátt í verkefninu og svara spurningunum um hvort 
og hvernig draga megi úr þeim valdamun og hvort mögulegt sé að byggja rannsóknarsamvinna milli notenda og háskólafólks  á 
jafnréttisgrundvelli.   
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EN1	 Gagnsemi sjónhimnusúrefnismælinga við mat á súrefnisbúskap í systemísku blóðrásinni     

Dr. Þórunn Scheving Elíasdóttir, aðjúnkt við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.
Samfelld mæling á súrefnismettun slagæðablóðs með púlsoximæli er staðall við vöktun sjúklinga á gjörgæslu, í bráðaaðstæðum og við 
svæfingar og slævingar á skurðstofum. Slíkar mælingar takmarkast við útæðar (peripheral circulation) og geta verið óáreiðanlegar þegar 
líkaminn dregur úr blóðflæði til útlima, t.d. í losti eftir alvarlega áverka og bráða sjúkdóma. Sjónhimnan er hluti miðtaugakerfisins og 
samsvara sjónhimnuæðarnar súrefnisástandi miðtaugakerfisins að nokkru leyti.  
  Meginmarkmið verkefnisins var að meta hvort hægt sé að nota sjónhimnu-súrefnismælingar til að áætla súrefnismettun í miðlægri 
blóðrás sem hingað til hefur ekki verið mögulegt nema með ífarandi inngripum.  
  Sjónhimnu-súrefnismælirinn sem var notaður við rannsóknirnar samanstendur af hefðbundinni augnbotnamyndavél og sérstökum 
hugbúnaði sem les úr myndunum. Ljósdeilir sér til þess að tvær stafrænar myndavélar taka samtímis myndir af sama svæðinu hvor með 
sinni bylgjulengdinni. Súrefnismettun sjónhimnuæða er reiknuð út frá mismunandi ljósgleypni slag- og bláæðlinga á þessum tveimur 
bylgjulengdum.    

Súrefnismettun sjónhimnuæða var mæld hjá fólki með miðbláæðarlokun sem veldur staðbundnum súrefnisskorti í innri sjónhimnunni; hjá 
sjúklingum með alvarlega langvinna lungnateppu sem einkennist af kerfisbundnum súrefnisskorti og hjá heilbrigðum einstaklingum til að 
meta kerfisbundin áhrif innandaðs súrefnis. Að auki voru teknar myndir af nýburum með laser-skanna augnbotnamyndavél og 
fyrrgreindum hugbúnaði sem búið var að aðlaga laser-skanna tækninni til útreikninga á æðavídd og ljósþéttnihlutfalli í slag- og 
bláæðlingum en sjónhimnu-súrefnismælingar hafa ekki áður verið notaðar hjá ungum börnum.  
  Niðurstöðurnar sýna að sjónhimnu-súrefnismælirinn er næmur fyrir staðbundnum og kerfisbundnum breytingum á súrefnismettun í 
miðlægum æðum. Rannsóknin á ungbörnunum gefur vísbendingar um að sjónhimnu-súrefnismælingar séu álitlegur kostur við mat á 
súrefnismettun nýbura.   

EN2	 Kynferðislegt ofbeldi í æsku: Afleiðingar og heildræn meðferðarúrræði  
 Dr. Sigrún Sigurðardóttir, lektor og formaður framhaldsnámsdeildar við Háskólann á Akureyri. 
Markmið rannsóknarinnar var að auka þekkingu og dýpka skilning á afleiðingum kynferðislegs ofbeldis í æsku (e. Childhood Sexual 
Abuse, CSA) hjá körlum og konum í því skyni að auka hæfni hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta í að veita viðeigandi 
umönnun. Að þróa og skoða reynslu íslenskra kvenna af heildrænu meðferðarúrræði og reynslu af heilbrigðiskerfinu. 

Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð var notuð til að auka þekkingu og dýpka skilning á afleiðingum CSA. Í rannsókn I voru þátttakendur 
sjö karlar með sögu um CSA. Í rannsókn II var borin saman reynsla sjö karla og sjö kvenna. Í rannsókn III voru tekin viðtöl við eina konu 
með langa áfallasögu eftir CSA og reynslu hennar af líkamlegum afleiðingum og  heilbrigðisþjónustunni. Í rannsókn IV voru tekin viðtöl 
við tíu konur sem tóku þátt í Gæfusporunum, heildrænum meðferðarúrræðum. Samtals voru 65 einstaklingsviðtöl lögð til grundvallar í 
greiningarvinnunni í doktorsverkefninu. 

Helstu niðurstöður rannsóknanna voru að afleiðingar CSA, bæði fyrir karla og konur, voru alvarlegar fyrir heilsufar og líðan. Þjáning 
beggja kynja var mjög djúp og raunar nánast óbærileg. Þátttakendur töldu að þeir hefðu ekki fengið nægjanlegan stuðning og skilning frá 
heilbrigðisstarfsfólki, en þátttaka í Gæfusporunum virtist bæta heilsu og líðan kvennanna sem tóku þátt í þeim. 

Kynferðislegt ofbeldi í bernsku getur haft alvarlegar og víðtækar langtímaafleiðingar fyrir heilsufar og líðan, bæði karla og kvenna. 
Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að þekkja einkenni og afleiðingar CSA til að vera betur í stakk búið að veita stuðning og viðeigandi 
meðferð. Mikilvægt er að halda áfram að þróa heildræn meðferðarúrræði einstaklinga sem hafa orðið fyrir CSA.  

EN3	 Þróun skipulagðrar, hjúkrunarstýrðrar eftirgæslu til sjúklinga eftir útskrift af gjörgæsludeild og prófun á 	
	 áhrifum hennar    

	 Dr. Rannveig J. Jónasdóttir 
Inngangur: Bráð og alvarleg veikindi og lega á gjörgæsludeild hafa áhrif á líkamlegt og sálrænt heilsufar sjúklinga eftir útskrift þaðan. 
Ávinningur sjúklinga af hjúkrunarstýrðri eftirgæslu eftir útskrift af gjörgæsludeild er mögulegur en áhrif lítt þekkt og 
samanburðarrannsóknir fáar.  

Aðferð: Samþætt kerfisbundið yfirlit á árangri hjúkrunarstýrðrar eftirgæslu sjúklinga eftir útskrift af gjörgæsludeild og þróun íhlutunarinnar: 
skipulögð hjúkrunarstýrð eftirgæsla sjúklinga eftir útskrift af gjörgæsludeild. Framsýnar samanburðarrannsóknir þar sem sjúklingar í 
tilraunahópi (N=73) fengu íhlutunina: (i) bækling, (ii) staðlað, klínískt eftirlit gjörgæsluhjúkrunarfræðinga á legudeild, (iii) símtal í fyrstu 
viku heima eftir útskrift af legudeild og, (iv) endurkoma þremur mánuðum eftir gjörgæsluútskrift. Samanburðarhópurinn (N=75) fékk 
hefðbundna þjónustu. Þátttakendur voru sjúklingar ≥18 ára sem höfðu dvalið  ≥72 klukkustundir á gjörgæsludeild. Áhrif íhlutunarinnar á 
heilsufar voru borin saman milli hópanna frá því fyrir gjörgæsluinnlögn að 12 mánuðum eftir útskrift þaðan. Einkenni áfallastreituröskunar, 
kvíða og þunglyndis voru borin saman milli hópanna yfir þrjú og fjögur skipti á 12 mánaða tímabili eftir útskrift af gjörgæsludeild.  

Niðurstöður: Samþætta yfirlitið sýndi óljósan árangur hjúkrunarstýrðrar eftirgæslu sjúklinga eftir útskrift af gjörgæsludeild. Íhlutunin bætti 
ekki heilsufar sjúklinga borið saman við hefðbundna þjónustu. Heilsufar tilraunahóps og samanburðarhóps, versnaði frá því fyrir innlögn á 
gjörgæsludeild að 12 mánuðum eftir útskrift þaðan. Tilraunahópurinn hafði fremur einkenni áfallastreituröskunar en samanburðarhópur 
yfir 12 mánuði eftir útskrift af gjörgæsludeild.  

Ályktanir: Íhlutunin: skipulögð, hjúkrunarstýrð eftirgæsla sjúklinga eftir útskrift af gjörgæsludeild – bætti ekki heilsufar sjúklinga 
samanborið við hefðbundna þjónustu. Niðurstöðurnar sýna að heilsufar ófárra sjúklinga sem lifa af gjörgæsludvölina er slæmt fyrsta árið 
eftir útskrift og bæta þarf líðan þeirra með markvissum aðgerðum.  
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	 	 	 	 	 ÁGRIP ERINDA 
E1	 Bætt þjónusta fyrir foreldra 0-2ja ára barna með svefnvanda Heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins (HH)	  
 -Kynning á uppbyggingu og innihaldi námskeiðs og mati þátttakenda á því.

Arna Skúladóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir
Inngangur:  Þjónusta fyrir foreldra barna með svefnvanda hefur lengi verið í boði á Barnaspítala Hringsins. Með það að markmiði að 
innleiða nýjar hjúkrunarmeðferðir og bæta verklag í þjónustu við börn með svefnvanda og fjölskyldur þeirra innan heilsugæslu 
Höfuðborgarsvæðisins (HH), var farið af stað með rannsókn. Með það að markmiði að skoða ávinning af kennslu og þjálfun 
hjúkrunarfræðinga í aðferðum er tengjast svefnvanda barna, á svefn barnsins, á lífsgæði fjölskyldunnar, líðan, viðhorf og upplifaðan 
stuðning meðal foreldra barnanna. 

Aðferð:  Sett var upp námskeið „Bættur Svefn - Betri Líðan“, þátttakendur  voru 6 reyndir hjúkrunarfræðingar frá 6 heilsugæslustöðvum af 
höfuðborgarsvæðinu og skjólstæðingar þeirra (30-50 fjölskyldur). Hjúkrunarfræðingarnir fengu kennslu, þjálfun og handleiðslu í starfi með 
fjölskyldum barna með svefnvanda. Þeim fjölskyldum sem tóku þátt var boðið upp á tvö meðferðarsamtöl /viðtöl ásamt einni símaeftirfylgd 
(á 3-4 vikna tímabil). Foreldrar héldu einnig svefndagbók fyrir barnið og svöruðu spurningalistum rafrænt bæði fyrir og 7-10 dögum eftir 
meðferð.  

Niðurstöður/ meginmál:  Hugmyndafræði námskeiðsins er;  að hvert barn er einstakt, mikilvægi einstaklingshæfðar þjónustu og virkrar 
samvinnu hj.fr. og skjólstæðinga ásamt eflingu foreldra í sínu hlutverki. Námskeiðið samanstóð að 4 kennsludögum (1 á viku) og eftir það 
var handleiðsla vikulega í 28 skipti. Gagnasöfnum lauk 1. des 2017. Kynnt verður efni og uppbygging námskeiðsins og úrvinnsla úr mati 
hjúkrunarfræðinganna á námskeiðinu. Einnig niðurstöður úr svefndagbókum barnanna.  

Ályktanir: Mikilvægt er að miðla þekkingu og styrkja fyrsta stigs þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Ómeðhöndlaður svefnvandi hjá 
ungbörnum getur haft langtíma áhrif bæði á barnið og foreldra þess.

E2	 Brjóstagjöf fyrirbura - kynning á fyrstu niðurstöðum 

 Rakel B. Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Brynja Örlygsdóttir og Renée Flacking.
Inngangur: Mikilvægi brjóstamjólkur fyrir heilsu fyrirbura er vel þekkt. Rannsóknir á brjóstagjöf fjalla yfirleitt um brjóstagjöf fullburða barna 
eða brjóstagjöf mikilla fyrirbura. Skortur er á þekkingu á brjóstagjöf síðfyrirbura (34 til 36 vikur og 6 dagar), en um 75% af fyrirburum eru 
síðfyrirburar.  

Kynnt verður rannsóknaráætlun sem hefur það markmið að a) lýsa brjóstagjafa/fæðugjafa mynstri síðfyrirbura í samanburði við fullburða 
börn, b) meta tengsl milli fæðugjafa mynsturs, svefns og gráts og þroska síðfyrirbura og  líðan mæðra, samanborið við fullburða börn og 
c) bera kennsl á áhrifa þætti brjóstagjafar hjá síðfyrirburum í samanburði við fullburða börn. 

Aðferð: Rannsóknarsniðið er framvirkt langtímasnið. Gögnum er safnað yfir eins árs tímabil með spurningalistum sendum í tölvupósti til 
mæðra á fjórum tímapunktum.  

Þátttakendur eru 120 mæður síðfyrirbura og 280 mæður fullburða barna, sem allar fæddu á Landspítala á tímabilinu 15. mars 2015 til 15. 
maí 2017. 

Niðurstöður: Fyrstu niðurstöður um tíðni brjóstagjafar verða kynntar.  

Ávinningur rannsóknar: Brjóstagjöf er mjög mikilvægur liður í heilsu og velferð fyrirbura. Þessi rannsókn mun bæta við takmarkaða 
þekkingu á framgangi brjóstagjafar hjá síðfyrirburum og varpa ljósi á áhrifaþætti brjóstagjafar með það markmið að bæta stuðning við 
brjóstagjöf og þróa þjónustu til mæðra. 

E3	 Þverfagleg teymisvinna í heilsugæslu og hlutverk hjúkrunarfræðinga: Kerfisbundin fræðileg samantekt 

Heiða Sigríður Davíðsdóttir
Bakgrunnur: Á undanförnum árum hefur aukin áhersla verið lögð á þverfaglega teymisvinnu fagfólks í heilbrigðisþjónustu vegna mikilvægis 
hennar fyrir gæði umönnunar og öryggi sjúklinga og starfsmanna. Stefnt er að innleiðingu þverfaglegrar teymisvinnu í starfshætti 
heilsugæslunnar á Íslandi. Því er mikilvægt að þekkja lykilþætti hennar og hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga er í þeirri vinnu í upphafi 
vegferðar. 

Tilgangur: Tilgangur þessarar samantektar er að varpa ljósi á stöðu þekkingar á þverfaglegri teymisvinnu í heilsugæslu og hlutverk 
hjúkrunarfræðinga í þeirri vinnu.

Aðferð: Gerð var kerfisbundin fræðileg samantekt. Heimildaleit var gerð í gagnasöfnunum CINAHL, PubMed, Schopus og Web of Science 
á tímabilinu 2006-2016. Leitarorðin teamwork, primary care og interdisiciplinary voru notuð. Heimildir voru greindar samkvæmt líkani 
Donabedians um heildrænt mat á gæðaþjónustu í heilbrigðiskerfi sem skiptist í skipulag, framkvæmd og útkomu þverfaglegar teymisvinnu í 
heilsugæslu auk hlutverks hjúkrunarfræðinga.

Niðurstöður: Upphafsleit skilaði 162 heimildum og 18 rannsóknir uppfylltu inntökuskilyrði. Meginþemu þverfaglegrar teymisvinnu í 
heilsugæslu voru í 1) skipulagi a) styðjandi leiðtogi, b) teymisfélagar, c) þverfagleg þjálfun, d) skýr hlutverk og e) styðjandi umhverfi; 2) 
framkvæmd a) teymisfundir, b) styðjandi teymisfélagar, c) jafnræði, d) skýrir verkferlar og e) góð samskipti, traust og virðing; 3) útkomu a) 
upplifun á að tilheyra þverfaglegu teymi, b) bætt þjónusta við sjúklinga og c) árangursmælingar sjúklinga og starfsmanna og 4) hlutverki 
hjúkrunarfræðinga a) umönnun, b) þjónustustjórnun, c) fræðsla og forvarnir og d) teymisfélagi.

Ályktanir: Það er mikilvægt að horfa til allra meginþema þverfaglegrar teymisvinnu við innleiðingu hennar í starfshætti heilsugæslunnar 
þannig að hún verði sem árangursríkust. Hjúkrunarfræðingar virðast gegna lykilhlutverki í þverfaglegri teymisvinnu í heilsugæslu og í 
baráttunni við lífsstílssjúkdóma sem herja á íbúa vestrænna ríkja. Þekking á fyrirkomulagi þverfaglegrar teymisvinnu í heilsugæslu er 
nokkur en varpa þarf skýrara ljósi á æskilega mönnunarsamsetningu þverfaglegra teyma.

Lykilorð: Teymisvinna, heilsugæsla, þverfagleg.
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E4	 Hvað spáir fyrir um lífsgæði fjölskyldna barna-og unglinga með alvarlega líkamlega og geðræna sjúkdóma eða 
	 raskanir? 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir 
Bakgrunnur og tilgangur:  Klíniskar leiðbeiningar fyrir fjölskyldur barna-og unglinga með alvarlega langvinna líkamlega og andlega 
sjúkdóma leggja áherslu á virka þátttöku fjölskyldna til að styðja við meðferðarheldni og til að höndla afleiðingar sjúkdómsins.  Lítið er 
hins vegar vitað um hvað spáir fyrir um lífsgæði þessara fjölskyldna né hvaða hjúkrunarmeðferðir eru árangursríkar fyrir fjölskyldurnar.  
Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvað spáir fyrir um lífsgæði fjölskyldna barna-og unglinga með alvarlega líkamlega og 
geðræna sjúkdóma eða raskanir.   

Aðferð:  Það voru 119 fjölskyldur barna-og unglinga með alvarlega langvinna líkamlega sjúkdóma (s.s., krabbamein, nýrna og 
meltingarfærasjúkdóma) og geðræna sjúkdóma (t.d. kvíða og þunglyndi, ADHD, átröskun og einhverfu) sem tóku þátt í rannsókninni.  
Gögnum var safnað 2015-2016 á Barnaspítala Hringsins og á Barna-og Unglingageðdeild Landspítala (BUGL).   

Niðurstöður:  Aðhvarfsgreining leiddi í ljós að 34.1% af breytileikanum í lífsgæðum fjölskyldnanna var hægt að skýra út frá sjúkdómnum 
(þ.e., að vera með geðrænan sjúkdóm), að vera megin umönnunaraðili barnsins, viðhorfum til sjúkdómsins, upplifun af stuðningi við 
fjölskylduna og ánægju með heilbrigðisþjónustuna. 

Lokaorð og hagnýting:  Að skilja hvernig samskipti og stuðningur gagnast fjölskyldum best er mikilvægt til að hægt sé að þróa 
hjúkrunarmeðferðir fyrir fjölskyldur barna og unglinga með alvarlega sjúkdóma.  Í slíkum hjúkrunarmeðferðum, þar sem markmiðið er að 
hafa áhrif á lífsgæði, þarf að leggja áherslu á fræðslu og tilfinningalegan stuðning og þá sérstaklega fyrir megin umönnunaraðila, viðhorf 
til sjúkdómsins, ánægju með heilbrigðisþjónustuna og að leggja áherslu á að styðja við fjölskyldur barna með geðsjúkdóma og 
geðraskanir.  Hagnýting í klínísku starfi og framtíðarrannsóknir verða ræddar.

E5	 Niðurstöður landskönnunar - Þættir tengdir svefni íslenskra foreldra            

 Guðrún Kristjánsdóttir, Andrea Hlín Harðardóttir, Sigurdís Egilsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson 
Fáar rannsóknir lýsa svefni foreldra og hve langur hann er eftir mismunandi hópum foreldra á alþjóðlegri vísu þó svo að mikilvægi svefns 
til að sporna við ýmis konar álagi sé vel staðfest í vísindalegum rannsóknum.   

Tilgangur rannsóknarinnar var að greina áhættuþætti tengda svefni og varpa ljósi á hvernig svefn íslenskra foreldra er. 

Aðferð: Notast var við gögn úr megindlegri íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2015 og kallast „Heilsa og lífshættir Íslendinga: Um 
heilsufar, viðhorf og aðstæður fullorðinna einstaklinga“. Gögnin tóku aðeins til foreldra sem áttu börn á aldrinum 0-18 ára og innihéldu 
591 einstaklinga. Upplýsingar um svefn úr rannsókninni voru nýttar ásamt ýmsum breytum sem gætu haft áhrif á svefn íslensku 
foreldranna.  

Niðurstöður: Foreldar barna yngri en 5 ára sofa að meðaltali 6 klst. og 54 mínútur, en ákveðinn stígandi er í lengd svefns foreldra eftir 
hækkandi aldri barna. Marktækur munur var á svefni foreldra og barnlausra einstaklinga. Þeir foreldrar sem náðu marktækt styttri svefni 
en aðrir, voru feður, þeir sem unnu meira en 50 klst., þeir sem unnu einungis vaktavinnu, höfðu gagnfræða- eða landspróf og höfðu 2 eða 
fleiri börn á heimili. Þeir foreldrar sem helst náðu æskilegri svefnlengd voru foreldrar sem ekki unnu vaktavinnu eingöngu og þeir sem 
ekki voru 75% öryrkjar.  

Ályktanir: Niðurstöðurnar gefa einhverja mynd af því við hverju megi búast varðandi svefn hjá mismunandi hópum foreldra. En styrkur 
tölfræðiprófanna er sums staðar takmarkaður vegna úrtaksstærðar. Þörf er á frekari rannsóknum á þessu efni. 

E6	 Forkönnun meðferðar á aðlögun tengt kynlífi og nánd hjá konum með krabbamein  

Jóna Ingibjörg Jónsdóttir1,2, Helga Jónsdóttir1,2, Kristine L. Kwekkeboom3, Rebecca J. Muehrer3, 
Erla Kolbrún Svavarsdóttir1,2
1Landspítali, 2Hjúkrunarfræðideild, Heilbrigðisvísindasvið, Háskóli Íslands, 3University of Wisconsin-
Madison, School of Nursing.

Inngangur: Árlega greinast um 750 konur hér á landi með krabbamein.  Megnið af þessum konum upplifa kynlífstengd vandamál í kjölfar 
greiningar og meðferðar.  Lítið er hins vegar vitað um hvaða stuðningsmeðferðir skila bestum árangri fyrir konur með krabbamein og 
maka þeirra, til að bæta lífsgæði og aðlögun tengt kynlífi og nánd. Greint verður frá niðurstöðum útkomumælinga í forkönnun á 
meðferðinni en hún byggir á hugmyndafræði um viðhorf para til krabbameins og meðferðarkenningum úr fjölskylduhjúkrun og 
félagssálfræði.   

Aðferð: Íslensk pör (N=4) tóku þátt í forkönnun á stuðnings-og fræðslumeðferð. Meðferðin er á formi viðtala þar sem konum og mökum 
þeirra verður boðið upp á þrjú paraviðtöl.

Meginmál: Tilgangur meðferðar er að efla styrkjandi viðhorf í aðlögun varðandi kynlíf og nánd og greina hindrandi viðhorf.  Í fyrsta viðtali 
er lagður grunnur að góðum meðferðartengslum og parinu boðið að segja frá sinni reynslu, skoða áhyggjuefni sín og ígrunda eigin 
aðstæður.  Í öðru viðtali er lögð áhersla á að vinna með þær breytingar sem þau vilja sjá og unnið verður með styrkleika beggja. Í báðum 
viðtölunum er lögð áhersla að bjóða upp á gagnreyndar upplýsingar um áhrif krabbameinsmeðferðar á kynlíf auk þess sem þau fá 
aðgang að fræðsluefni á vefnum. Í þriðja og síðasta eftirfylgdarviðtali er skerpt á og fest í sessi þær jákvæðu breytingar sem orðið hafa 
hjá parinu.  

Ályktanir: Niðurstöður forkönnunar gáfu til kynna þætti sem hægt er að þróa frekar en rannsóknarverkefnið í heild getur aukið þekkingu í 
hjúkrun á bata og endurhæfingu í kynlífi hjá konum með krabbamein og mökum þeirra. 
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E7	 Ráðgjöf um getnaðarvarnir á Kvennasviði Landspítalans í tuttugu ár 

Sóley S. Bender 
Inngangur: Samkvæmt lögum frá 1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir, fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir skal 
starfrækja ráðgjöf um getnaðarvarnir á spítölum landsins. Slík ráðgjöf hefur verið starfrækt í tuttugu ár á Kvennasviði Landspítalans, 
1997-2017. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða þróun þjónustunnar yfir tuttugu ára tímabil.  

Aðferð: Gagnasöfnun byggðist á skráðum gögnum. Skoðaðar voru komur kvenna í ráðgjöfina á árunum 1997-2017 m.t.t. aldurs, fjölda 
koma og tegundar getnaðarvarna.  

Niðurstöður: Á tímabilinu voru að meðaltali 186 komur árlega. Þær náðu hámarki á árunum 2002-03, um 400 komur. Flestar komur yfir 
allt tímabilið voru meðal kvenna á aldrinum 15-24 ára. Konur 24 ára og yngri völdu einkum pilluna og hormónasprautuna. Konur á 
aldrinum 25-34 ára völdu einkum hormónasprautuna og pilluna en lykkjur voru algengastar meðal kvenna 35 ára og eldri. Lítil notkun var 
á hormónahringnum og hormónaplástrinum. Þegar leið á tímabilið voru langtímagetnaðarvarnir algengari valkostur.  

Ályktanir: Sú þróun hefur átt sér stað á árunum 1997-2013 að tíðni fóstureyðinga meðal unglingsstúlkna 15-19 ára hefur farið verulega 
lækkandi. Árið 1997 var tíðnin 20,4 per 1000 en var komin niður í 13,1 per 1000 árið 2013. Margvíslegir skýringarþættir geta legið þar að 
baki eins og greitt aðgengi að neyðarpillunni árið 2000 en jafnframt starfsemi ráðgjafar um getnaðarvarnir. Líklegt má telja að ráðgjöfin 
stuðli að meðferðarheldni en slíkt krefst frekri rannsókna. Niðurstöður sýna að ódýrari getnaðarvarnir verða oft fyrir valinu. Mikilsvert er 
því að niðurgreiða getnaðarvarnir til að konur hafi val um fleiri tegundir getnaðarvarna og geti á öruggan hátt haft stjórn á barneignum.    

E8	 Þátttaka 4ra ára barna í bólusetningum á höfuðborgarsvæðinu: Skýringar foreldra og verkferlar  
	 heilsugæslu           

 Henný Björk Birgisdóttir, Anna Kristín Leifsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir 
Árlegar skýrslur sóttvarnalæknis frá árinu 2012 um þátttöku barna í bólusetningum á Íslandi sýna að hún er undir viðmiðunarmörkum við 
12 mánaða og 4 ára aldurinn.  

Tilgangur var að komast að þátttöku 4ra ára barna í bólusetningum á þjónustusvæði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) árið 2015 
og ástæður fyrir lægri tíðni bólusettra við þann aldur. Einnig var verklag ung- og smábarnaverndar heilsugæslustöðvanna við 4ra ára 
skoðun og bólusetningar við þann aldur skoðað.  

Úrtak foreldra allra 266 barna er fæddust árið 2010 sem ekki voru bólusett á tilsettum tíma samkvæmt gögnum sóttvarnalæknis. Eftir 
hreinsun gagna féllu 164 börn undir hóp óbólusettra barna skv. skrám HH. Svarhlutfall var 39,6% upphaflegs úrtaks. 

Spurningar voru lagðar fyrir foreldra um tengsl við barn, aldur, menntun, búsetu, hjúskaparstöðu, fjölda barna á heimili og 
fæðingarmánuð barns. Einnig var spurningalisti lagður fyrir 15 verkefnisstjóra ung- og smábarnaverndar HH um þjónustu og verklag við 
bólusetningu 4ra ára barna á svæðinu þeirra. Svarhlutfall var 93,3%.  

Niðurstöður sýndu að 84,4% töldu barnið sitt að fullu bólusett. Hafi barn ekki verið bólusett var helsta skýringin gleymska foreldra (10,8%) 
eða að það hefði tafist í upphafi og fyrirfarist (9,2%). Nokkrir nefndu hræðsla við aukaverkanir (4,6%) sem ástæðu og vegna of mikils 
bóluefnis sem barnið fengi í heildina (3,1%) eða óþægindi og hræðsla barns við bólusetninguna (1,5%). Ekki var marktækur munur eftir 
áhrifaþáttum.  

Niðurstöður rannsókna á verklagi ung- og smábarnaverndar sýndi að samræmi sé í verklagi heilsugæslurnar.  

Álykta má að þekktir áhættuþættir í fari foreldra eða uppeldi barns hafi ekki áhrif á þátttöku í bólusetningum. Niðurstöðurnar sýna að 
flestir láti bólusetja börnin sín og bendir því til vanskráningar stofnana eða vanrækslu foreldra við að mæta á tilteknum tíma til 
bólusetningar. 

E9	 Notkun gagna til að meta fýsileika innleiðingar á klínískum leiðbeiningum um hjúkrun heilablóðfallssjúklinga í 
	 endurhæfingu   

Helga Jónsdóttir, Þóra Berglind Hafsteinsdóttir og Ingibjörg Bjartmarz

Inngangur - Mat á árangri innleiðinga á nýjungum í hjúkrun getur verið flókið. Áhersla hefur verið lögð á að auka notkun rafrænna gagna 
samtímis því sem gæði gagnanna geta verið takmörkuð. 

Aðferð – Blandað rannsóknasnið var notað til að bera saman einkenni sjúklinga annars vegar og notkun leiðbeininganna og viðhorf og 
reynslu fyrir og eftir innleiðinguna hins vegar (N=33). Rannsóknargagna um sjúklinga var aflað úr vöruhúsi gagna og rafrænni sjúkraskrá 
fyrir (n=34) og eftir innleiðinguna (n=44) með 37 atriða matslista. Þróað var 30 atriða gagnasöfnunartæki sem hjúkrunarfræðingar 
svöruðu fyrir og eftir innleiðinguna um það að hversu miklu leyti þeir fylgdu klínísku leiðbeiningunum. Á sömu tímapunktum var lagt fyrir 
mælitækið Hindrandi og hvetjandi þættir innleiðingar. Einnig voru rýnihópar hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eftir innleiðinguna sem lýstu 
reynslu og viðhorfum þeirra til gagnsemi klínísku leiðbeininganna og til innleiðingarinnar sjálfrar.  

Niðurstöður –Klínísku leiðbeiningarnar reyndust gagnlegar. Hjúkrunin varð sýnilegri og efnisatriði hennar aðgengilegri í daglegri 
umönnun. Skráning í sjúkraskrár jókst. Um marktækan mun var að ræða á 9 atriðum. Hjúkrunarfræðingarnir töldu sig nota 20 af 30 
atriðum klínísku leiðbeininganna meira eftir innleiðinguna. Um marktækan mun var að ræða á 6 atriðum. Niðurstöður á mælitækinu 
Hindrandi og hvetjandi þættir innleiðingar voru ekki jákvæðir í garð innleiðingarinnar. 

Ályktanir – Heildarsamræmi niðurstaðna gerir þær trúverðugar. Skráning í sjúkraskrá batnaði mest á sömu atriðum og hjúkrunarfræðingar 
juku mest framkvæmd á. Það eykur réttmæti niðurstaðna. Utanaðkomandi þættir höfðu áhrif á niðurstöður um hindrandi og hvetjandi 
þætti innleiðingar. Þörf er á að þróa frekar fjölþætta gagnasöfnun í flóknum innleiðingarrannsóknum.
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E10	 Notkun rafrænnar sjúkraskrár til að nálgast gögn um ákvörðunartöku um lífslokameðferð fyrir taugasjúklinga á 
	 taugalækningadeild        

Guðrún Jónsdóttir, Ásta Thoroddsen, Valgerður Sigurðardóttir, Erna Haraldsdóttir og Helga Jónsdóttir
Inngangur: Rafræn sjúkraskrá inniheldur mikilvæg gögn sem hægt er að nota í rannsóknartilgangi. Hægt er að skoða aftur í tímann í 
sjúkraskránni þætti eins og meðferðir, mælingar, rannsóknir og mikilvægar ákvarðanir. Í þessu doktorsverkefni eru sjúkragögn skoðuð 
aftur í tímann til að lýsa ferli ákvörðunartöku um lífslokameðferð fyrir sjúklinga með taugasjúkdóma á taugalækningadeild. 
Gagnasöfnunartæki var sérhannað til þess að fá áreiðanlegar og réttmætar upplýsingar um viðfangsefnið. 

Aðferð: Gagnasöfnunartækið var þróað í þremur áföngum (1) Fræðilegur bakgrunnur var skoðaður til að finna breytur sem svarað gætu 
rannsóknarspurningunni (2) breyturnar bornar undir sérfræðinga á sviði taugalækninga/taugahjúkrunar, líknarmeðferðar, 
heilbrigðisupplýsingatækni og tölfræði (3) breytur tengdar íslensku sjúkraskrárkerfi og breytum bætt við til að draga fram hlutverk 
hjúkrunarfræðinga í ákvörðunartöku um lífslokameðferð. Útbúnar voru leiðbeiningar fyrir gagnasöfnunaraðila og voru gögnin færð inn í 
RedCap gagnagrunn. 

Meginmál: Gagnasöfnunartækinu er deilt upp í sjö megin þætti: (1) Bakgrunnur (2) dagsetningar mikilvægra ákvarðana (3) mat á ástandi 
sjúklings (4) rannsóknir (5) íhlutir og meðferðir (6) samskipti við fjölskyldu (7) þátttaka heilbrigðisstarfsmanna í ákvörðunartöku. 

Ályktanir: Gagnasöfnunartækið virðist mæla það sem því var ætlað að mæla. Réttmæti var fengið með því að skoða fræðilegan bakgrunn 
viðfangsefnisins og tíðum samskiptum við sérfræðinga. Áreiðanleiki var fenginn með reglulegum samskiptum og samræmingu milli 
rannsakenda og gagnasöfnunaraðila.    

E11	 Blönduð rannsókn á ekki hreyfieinkennum í Parkinsonsveiki: Gagnasöfnun og frumniðurstöður           

 Marianne E. Klinke og Jónína H. Hafliðadóttir 
Tilgangur: Á Íslandi eru um 700 einstaklingar með Parkinsonsveiki (PV) og búast má við fjölgun þeirra sem greinast með sjúkdóminn. Oft 
fá hreyfieinkenni sjúkdómsins mesta athygli heilbrigðisstarfsmanna jafnvel þótt mörg önnur einkenni sjúkdómsins valdi sjúklingum mikilli 
vanlíðan. Árið 2014 var skimunarmatstækið Non-Motor Quest, sem notað er til þess að greina slík einkenni, tekið í notkun á göngudeild 
taugalækningadeildar á Landspítala. Við höfum skoðað tíðni einkenna, áhrif þeirra á líðan sjúklinga og úrræði sem hafa reynst gagnleg.  

Aðferð: Blönduð rannsóknaraðferð. Safnað hefur verið eigindlegum og megindlegum gögnum frá sjúkraskrám sjúklinga sem hafa komið 
á göngudeildina á árunum 2014-2017 (u.þ.b. frá 180 einstaklingum). 1) Megindleg gögn: Aðal breytan er Non-motor Symptom Quest, 
sem nær yfir 30 ekki hreyfieinkenni. Aðrar breytur eru Hohens og Yahr (alvarleiki Parkinsonsveiki), og almennar lýðfræðilegar breytur. 2) 
Eigindlegu gögnin: Nánari lýsing einkenna, úrræði og áhrif meðferða á líðan sjúklinga, fengust úr framvindunótum sjúkraskráa. 
Niðurstöður eigindlegra og megindlegra gagna verða samtvinnuð með því að „elta þræði“ sem tengja gögnin. 

Niðurstöður: Gagnasöfnun hófst haustið 2017. Í kynningunni verða sýnd dæmi um hvernig eigindlegu og megindlegu gögnin vinna 
saman. 

Ályktun: Von okkar er, að niðurstöður þessarar rannsóknar muni gefa mikilvægar upplýsingar um úrræði sem hægt er að bjóða 
sjúklingum uppá til þess að takast á við ekki hreyfieinkenni. Gagnasöfnunin undirstrikar mikilvægi þess að vanda skráningu sjúkragagna. 

E12	 Matskvarðar í rafrænt sjúkraskrárkerfi Sögu - hvað þarf til?   

Þorbjörg Sóley Ingadóttir, Bryndís S. Halldórsdóttir, Helga Jónsdóttir og Ásta Thoroddsen  

Inngangur: Fjöldi lungnasjúklinga fer ört vaxandi og þörfin fyrir skipulega skimun og eftirlit á heilbrigðisstofnunum landsins er mikilvæg. 
Notkun samræmdra aðferða við skimun með viðurkenndum matskvörðum er grundvallaratriði. Slíkir matskvarðar þurfa að vera 
aðgengilegir í rafrænni sjúkraskrá. 

Aðferð: Þróun og innleiðing matskvarða var unnin í samvinnu við Hag-og upplýsingasvið Landspítala sem sjá um að þróa og viðhalda 
rafrænu sjúkraskrárkerfi Sögu og Heilsugátt.  

Meginmál: Í alþjóðlegum klínískum leiðbeiningum um greiningu, meðferð og forvarnir gegn langvinnum lungnateppusjúkdómi (LLT) er 
kveðið á um samræmdar aðferðir við mat á einkennum sjúkdóms. Til að gögn verði sýnileg og nothæf bæði í klínískum og 
rannsóknalegum tilgangi er mikilvægt að þau séu á rafrænu formi í sjúkraskrárkerfi Sögu. Óskað var eftir að eftirtaldir matskvarðar yrðu 
settir inn í Sögukerfið í eftirfarandi forgangsröð: mMRC (Modified Medical Research Council scale), CAT (COPD Assessment Test) og 
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). mMRC kvarðinn er notaður til að skima fyrir áhrifum mæði á daglega virkni sjúklinga 
nýtist þar sem móttaka og meðferð lungnasjúklinga fer fram. Kvarðinn er fimm atriða og er notaður sem hluti af mati á nánari greiningu á 
alvarleika lungnateppu til viðbótar við stigun LLT. CAT listinn er 8 atriða og metur áhrif LLT á daglegt líf og er notaður til að auðvelda 
eftirfylgni einkenna og hvernig þau breytast með tímanum. HADS listinn er 14 atriða (4 svarmöguleikar) til skimunar fyrir kvíða og 
þunglyndi.  

Ályktanir: Þróun og innleiðing matskvarða fyrir fólk með LLT er mikilvægur áfangi í eflingu meðferða og rannsókna á þessum 
sjúklingahópi.  
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E13	 Notkun vefsíðna við sjúklingafræðslu til kransæðasjúklinga        

Hulda Halldórsdóttir og Brynja Ingadóttir
Inngangur: Kransæðasjúkdómur er lífsstílstengdur sjúkdómur. Sjúklingafræðsla sem felur í sér fræðslu um lífsstílsbreytingar og lyf, 
sálfélagslegan stuðning og þátttöku í endurhæfingu hefur jákvæð áhrif á áhættuþætti kransæðasjúkdóms, bætir lífsgæði, fækkar 
endurinnlögnum og dregur úr dánartíðni. Klínískar leiðbeiningar mæla með fræðslu og endurhæfingu eftir kransæðastíflu en rannsóknir 
sýna 20 til 50% þátttökuhlutfall. Ástæðurnar eru meðal annars vandamál tengt aðgengi. Með tilkomu netsins og aukinni netvæðingu 
skapast nýir möguleikar við sjúklingafræðslu. Tilgangur samantektarinnar var að kanna árangur af fræðslu í gegnum vefsíðu á 
áhættuþætti og lífsgæði kransæðasjúklinga. 

Aðferð: Kerfisbundin fræðileg samantekt eftir PRISMA leiðbeiningum. Gæði rannsókna var metin með Mastari. Leitartímabilið var 2012 til 
2017.  

Niðurstöður: Við lesefnisleit fundust 7 slembiraðaðar rannsóknir og 5 fræðilegar samantektir. Vefsíðurnar innihéldu fræðslu um 
áhættuþætti kransæðasjúkdóms út frá klínískum leiðbeiningum. Vefsíðurnar voru aðgangsstýrðar og gagnvirkar með þeim hætti að 
kransæðasjúklingar gátu sent heilbrigðisstarfsfólki fyrirspurnir. Niðurstöður leiddu í ljós marktækar breytingar á áhættuþáttum 
kransæðasjúkdóms og lífsgæði hjá einstaklingum sem fengu fræðslu í gegnum vefsíðu. Samanlögð áhætta fyrir kransæðasjúkdómi 
lækkaði marktækt hjá einstaklingum sem fengu fræðslu í gegnum vefsíðu. Kransæðasjúklingar sem fengu fræðslu í gegnum vefsíðu 
hreyfðu sig marktækt meir, neyttu hollara mataræðis og voru með betri lífsgæði en samanburðarhópurinn sem fékk fræðslu án tækni.  

Ályktun: Fræðsla með vefsíðu hefur jákvæð áhrif á áhættuþætti og lífsgæði kransæðasjúklinga. Bjóða ætti upp á fræðslu með vefsíðu 
sem valmöguleika við eftirfylgd kransæðasjúklinga. Það gæti verið góður kostur fyrir einstaklinga sem búa á landsbyggðinni eða þá sem 
geta ekki sótt hefðbundna fræðslu á sjúkrahúsi. 

E14	 Líðan skurðsjúklinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri á sjúkradeild          

 Hafdís Skúladóttir1, Anna Lilja Filipsdóttir2, Herdís Sveinsdóttir3,4 
1Heilbrigðisvísindasvið, Háskólanum á Akureyri, 2Skurðlækningadeild, Sjúkrahúsinu á Akureyri, 
3Hjúkrunarfræðideild, Háskóla Íslands, 4Skurðlækningasviði, Landspítala

Inngangur: Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn sem hefur það markmið að lýsa einkennum, fræðslu, bata, heilsutengdum lífsgæðum 
og svefnmynstri sjúklinga sem gangast undir valdar skurðaðgerðir á LSH og á SAk og dveljast á sjúkrahúsinu yfir nótt eða lengur meðan 
á sjúkrahússdvöl stendur (tími 1), sex vikum (tími 2) og sex mánuðum eftir aðgerð (tími 3). Lýsandi niðurstöður sjúkrahússdvalar á SAk 
verða kynntar og greindar út frá kyni.  

Aðferð: Í þessari lýsandi ferilrannsókn svöruðu skurðsjúklingar sem fóru í liðskiptaaðgerðir á hné og mjöðm á SAk 15. janúar 2016 til 15. 
júlí 2016 spurningalistum, á þremur tímapunktum, sem m.a. innihéldu HADS, SF-v36, einkennalista, spurningar um sjúklingafræðslu og 
bakgrunnsspurningar. Þá voru gögn um aðgerð sótt í sjúkraskrá. 

Niðurstöður: Alls svöruðu 135 spurningalistum  á SAk. Meðalaldur var 66 ár (sf 9,2). Meðalþyngdarstuðull var 31,8 og voru sjúklingar sem 
fóru í hnéaðgerð marktækt þyngri en þeir sem fóru í mjaðmaaðgerð. Marktækur munur var á þeim sem fóru í aðgerð á mjöðm 
samanborið við þá sem fóru í aðgerð á hné m.a. m.t.t. erfiðleika með hreyfingu, þreytu, svefns, verkja, lífsgæða og líkamsþyngdarstuðuls. 
Þátttakendur voru almennt ánægðir með umönnunina á spítalanum (82,2%), sex vikum eftir aðgerð (62,2%) og sex mánuðum eftir 
aðgerð (49,6%). Þeim þótti fræðslan gagnleg en hefðu viljað frekari upplýsingar um sjúkdóminn, aðgerðina, fylgikvilla aðgerðar, verki, 
verkjameðferð og aukaverkanir verkjameðferðar, skurðsárið og  næringu.  

Ályktun: Skurðsjúklingar finna fyrir margvíslegum einkennum á meðan á sjúkrahúsdvöl stendur sem geta haft áhrif á bata og seinkað 
útskrift. Mikilvægt er að meta einkenni markvisst og veita meðferð.  

E15	 Sálfélagsleg líðan hjá fullorðnum einstaklingum eftir innanskúmsblæðingu: Kerfisbundið fræðilegt yfirlit   

Inga S. Guðbjartsdóttir   
Inngangur: Margir sjúklingar með sjálfssprottna innanskúmsblæðingu (SIB) snúa ekki aftur til vinnu og eiga erfitt með að ná eðlilegum 
takti hversdagsins. Engin kerfisbundin samantekt hefur verið gerð til þess að fá heildarmynd yfir sálfélagslegar áskoranir sem 
einstaklingar með SIB og aðstandendur þeirra standa andspænis.    

Markmið: Að: (i) Samþætta þekkingu um einkenni sem hafa áhrif á sálfélagslega líðan SIB sjúklinga og aðstandenda þeirra þremur 
mánuðum eða meira eftir SIB; (ii) lýsa tíðni algengra sálfélagslegra einkenna sem og (iii) koma auga á þekkingu og mögulegar íhlutanir. 

Aðferð: Kerfisbundið fræðilegt yfirlit. Stuðst var við aðferð Joanna Briggs Stofnunar (JBI) og PRISMA yfirlýsing var höfð til hliðsjónar við 
framsetningu niðurstaðna. Leitað var í PubMed og CINAHL að greinum birtum frá janúar 2007 til september 2017. Allar greinar voru 
skimaðar af tveimur aðilum. Gátlistarnir JBI-MaSTARI og JBI-QARI voru notaðir til þess að meta hættu á skekkju. Niðurstöður voru 
samþættar á lýsandi hátt með „matrix“ aðferð. 

Niðurstöður: 35 greinar voru með í yfirlitinu. Sjúklingar voru alls 4782 og aðstandendur 127 í rannsóknahópunum. Sálfélagsleg vandamál 
voru til staðar hjá rúmlega helmingi einstaklinga á öllum tímapunktum eftir SIB (spönn 3 mánuðir - 20 ár). Algengustu áskoranir voru 
atvinna, tómstundaiðkun, áfallastreituröskun, þunglyndi og kvíði. Verkir, svefntruflanir, seinkað vinnsluminni, minnistruflanir og þreyta voru 
einnig mikilvægir þættir. 

Ályktun: Nauðsynlegt er að þróa verklagsreglur til þess er að bregðast markvisst við sálfélagslegum áskorunum sem sjúklingar með SIB 
og aðstandendur þeirra standa frammi fyrir, til dæmis með kerfisbundnu mati, eftirfylgni og upplýsingagjöf. Framtíðarrannsóknir ættu að 
beinast að íhlutunarrannsóknum.  
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E16	 Næringarmeðferð sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítalans: innleiðingarrannsókn      

Hrönn Birgisdóttir, Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, Kristinn Sigvaldason og Ingibjörg Gunnarsdóttir 
Bakgrunnur: Hæfileg orku- og próteingjöf getur lækkað sýkingatíðni, dánartíðni, bætt heilsutengd lífsgæði og stytt legutíma. Rannsóknir 
benda til að gjörgæslusjúklingar fái ekki nægilega orku og prótein.  

Markmið: Að meta orku- og próteingjöf til fullorðinna sjúklinga á gjörgæsludeildum Landspítalans fyrir og eftir fræðsluátak og innleiðslu 
endurskoðaðra vinnuleiðbeininga og bera saman við áætlaða þörf. 

Aðferðir: Gagnasöfnun fór fram á þremur tveggja mánaða tímabilum, fyrir og eftir fræðsluátak og náði yfir alla sjúklinga, 18 ára og eldri 
sem ekki voru á lífslokameðferð og lágu yfir 48 klukkustundir. 

Skráð var orku- og próteingjöf fyrir hvern sólarhring sem sjúklingur lá á gjörgæsludeild auk bakgrunnsþátta. Gögn voru greind með 
lýsandi tölfræði, línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að kanna marktækni milli hópa. 

Niðurstöður: Sjúklingarnir voru 163 og lágu samtals 1462 legudagar. Sjúklingar fengu að jafnaði  54% af orkuþörf  og 19% af próteinþörf 
sinni. Ekki var marktækur munur á milli hópa. Sett markmið um orkuþörf voru að jafnaði 16% og fór lækkandi á milli hópa og var það 
marktækt (p<0,05). Aldrei voru sett markmið um próteinþörf. Skráning orku (13%, 31%,15%) og próteingjafar (1%, 12%, 6%) fyrir, strax á 
eftir og hálfu ári eftir íhlutun jókst strax á eftir íhlutun en dalaði hálfu ári síðar og var það marktækt (p<0,001). 

Ályktun: Markmið var sjaldan sett um orku- og próteinþörf og einnig var lítil skráning á inntöku. Þetta ásamt því að sjúklingarnir náðu ekki 
næringarmarkmiðum fyrir orku og prótein gefur ástæður til að gefa næringarmeðferð betri gaum. Einn stakur fræðsludagur reyndist ekki 
skila tilætluðum árangri í breytingu á verklagi.  

E17	 Geðsjúkdómsgreiningar og geðlyfjanotkun meðal íbúa á íslenskum hjúkrunarheimilum          

 Páll Biering og Ingibjörg Hjaltadóttir 
Kvíði og þunglyndi er vaxandi meðal aldraðra og faraldursrannsóknir sýna að 8% - 16 % þeirra þjáist af alvarlegu þunglyndi. 
Geðlyfjanotkun er einnig mun tíðari meðal íbúa hjúkrunarheimila en meðal annarra aldraðra eða 26% á bandarískum hjúkrunarheimilum 
og 39,9%. á sænskum hjúkrunarheimilum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tíðni geðsjúkdómsgreininga og geðlyfjanotkunnar á 
íslenskum hjúkrunarheimilum og þróun yfir árabilið 2000 til 2014  

Rannsóknargangna var aflað úr interRAI gagnagrunni sem nær til íbúa allra hjúkrunarheimikla á landinu og er í vörslu Embættis 
Landlæknis (N= heildartala). Helmingur íbúana (49,9%) hafði einhverja geðsjúkdómsgreiningu árið 2000 samanborið við 61,4% 2014. 
Þunglyndi var algengast; 43,3% árið 2014 og 33,1% árið 2000. Kvíði kom þar á eftir; 39,4% árið 2014 og 26,0 % árið 2000. Helmingur 
þeirra sem hafði einhverja geðsjúkdómsgreiningu hafði jafnframt aðra eða fleiri greiningar. Í heild breyttist tíðni geðlyfjanotkunnar ekki til 
muna á tímabilinu; var 77,6% árið 2014 en 75,0% árið 2000. Þunglyndislyf voru algengust; 59,4 árið 2014 og 47,9% árið 2000. Næst 
komu kvíðastillandi lyf en neysla þeirra hefur minnkað síðan 2000; úr 37,1% í 30,6%. Árið 2014 notuðu 29,7% sterk geðlyf og hafði tíðnin 
lítið breyst á tímabilinu. Flestir sem tóku geðlyf (60%) tóku tvær eða fleiri gerðir þeirra. Ekki er samræmi á milli geðsjúkdómsgreininga og 
geðlyfjanotkunnar.  

Þessar niðurstöður benda til að neysla geðlyfja á íslenskum hjúkrunarheimilum sé mikil en langvarandi geðlyfjanotkun, þá sér í lagi 
fjöllyfjanotkun, hefur ýmsar alvarlegar aukaverkanir. Það er því brýn nauðsyn að finna aðrar leiðir til að viðhalda og bæta geðheilsu íbúa 
á íslenskum hjúkrunarheimilum.  

E18	 Nauðungarlyfjagjafir á geðdeildum Landspítala, umfang, tímasetningar og einkenni sjúklinga   

Eyrún Thorstensen    
Inngangur. Nauðungarlyfjagjafir geta verið nauðsynlegar til að meðhöndla ofbeldisfulla hegðun sjúklinga á geðdeildum en eru umdeildar. 

Aðferð. Tilgangur rannsóknar er að varpa ljósi á umfang og tímasetningar nauðungarlyfjagjafa og einkenni þeirra sjúklinga sem fá 
nauðungarlyf. Rannsóknin er megindleg lýsandi afturvirk fylgnirannsókn. Rannsóknargögn voru fengin úr sjúkraskrám. Úrtak 
rannsóknarinnar voru allir sjúklingar sem lögðust inn á legudeildir geðsviðs Landspítala almanaksárin 2014 og 2015 (N=2015). Úrtakinu 
var skipt í tvo hópa. Í hópi 1 voru þeir sem fengu nauðungarlyfjagjöf (n=192, 9,5%) og í hópi 2 þeir sem ekki fengu slíka meðferð 
(n=1833, 90,5%).  

Niðurstöður. Heildarfjöldi nauðungarlyfjagjafa var 999 talsins. Nauðungarlyfjagjafir voru breytilegar eftir tíma sólarhrings, vikudögum og 
mánuðum. Nauðungarlyfjagjafir voru fæstar klukkan 07.00 (n=9, 0,9%) en flestar klukkan 22.00 (n=114, 11,4%), fæstar á sunnudögum 
(n=109, 10,9%) en flestar á föstudögum (n=160, 16,0%) og þær voru fæstar í janúar (n=39, 3,9%) og flestar í desember (n=158, 15,8%). 
Munur á einkennum kom fram milli hópanna en hlutfall karla var hærra í hópi 1 en í hópi 2 (p=0,026) og hlutfall sjúklinga með 
geðrofssjúkdóm (F20-29) var hærra í hópi 1 en í hópi 2 (p<0,0001). Marktækt fleiri innlagnir og legudagar að meðaltali voru hjá 
sjúklingum í hópi 1 en í hópi 2 (p<0,0001). 

Ályktanir. Niðurstöður benda til ákveðinna einkenna þeirra sem fá nauðungarlyf og geta nýst við skipulag og stjórnun 
geðheilbrigðisþjónustunnar. 
    

HJÚKRUN Í FARARBRODDI 
18. janúar 2018



E19	 Neyslurými. Afhverju og hvernig?      

Edda Rún Kjartansdóttir og Þórunn Hanna Ragnarsdóttir     
Talið er að á Íslandi séu um 500 einstaklingar í virkri neyslu vímuefna um æð en þeir eru yfirleitt bæði líkamlega og andlega veikari en 
þeir sem glíma við annars konar vímuefnasjúkdóma. Á ári hverju deyja 12-13 einstaklingar í neyslu vímuefna um æð á Íslandi en 
einstaklingar undir 30 ára sem eru í neyslu vímuefna um æð eru í 30 sinnum meiri hættu á ótímabærum dauðdaga en jafnaldrar þeirra. 

Tilgangur verkefnis var að skoða persónulegan-, samfélagslegan- og fjárhagslegan ávinning af neyslurýmum og hvort grundvöllur sé fyrir 
opnun slíks úrræðis hérlendis. Neyslurými eru skaðaminnkandi úrræði sem finnast víða í Evrópu, Kanada og í Ástralíu en árið 2016 voru 
77 neyslurými starfrækt á þessum stöðum. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á marktækan árangur þeirra við að draga úr 
heilsufarslegum afleiðingum vímuefnanotkunar, samfélagslegu ónæði sem óneitanlega getur orðið vegna hennar og kostnaði fyrir 
heilbrigðiskerfið. Tilgangur neyslurýma er að ná til einstaklinga sem stunda áhættuhegðun og skapa þeim umhverfi þar sem hægt er að 
neyta vímuefna við öruggar og heilsusamlegar aðstæður og draga úr ónæði og afleiðingum tengdum vímuefnaneyslu á almannafæri. 
Fjallað verður um heilsufarslegar afleiðingar vímuefnaneyslu og uppsetningu, markmið og markhóp neyslurýma. Auk þess verður 
umfjöllun um vettvangskönnun höfunda í tvö neyslurými í Kaupmannahöfn. 

Mannréttindi eru ekki forréttindi og einstaklingar sem nota vímuefni hafa hvorki fyrirgert mannréttindum sínum né þeim rétti að lifa við 
bestu mögulegu heilsu miðað við aðstæður og geta neyslurými tryggt þeim þá þjónustu sem þeir þurfa. 

E20	 Tengsl streitu og námsstreitu meðal hjúkrunarnema í grunnnámi  
	  
	 Jóhanna Bernharðsdóttir, lektor Hjúkrunarfræðideild HÍ, Sigríður Lilja Magnúsdóttir og Valdís Ingunn 

Óskarsdóttir, hjúkrunarfræðingar Landspítala

Inngangur: Alþjóðlegar rannsóknir benda til þess að streita sé algeng meðal hjúkrunarnema og tengist bæði bóknámi og klínísku námi. 
Uppspretta streitunnar er margvísleg og tengist m.a. prófum, verkefnaálagi, ótta við að standast ekki klínískar kröfur og samskipti við 
sjúklinga og fagfólk. 

Megin markmið þessarar rannsóknar var að meta streitustig meðal nemenda í grunnnámi við Hjúkrunarfræðideild HÍ og tengsl við 
upplifaða námsstreitu,  mat á eigin heilsufari og þann stuðning sem nemendur telja sig fá vegna námsins. 

Aðferð: Um var að ræða lýsandi þversniðskönnun sem fram fór á internetinu. Lagðir voru fyrir ,,Perceived Stress Scale“, spurningar með 
bakgrunnsbreytum og spurningar sem tengjast námsstreitu. Níutíu og níu hjúkrunarnemar tóku þátt í rannsókninni og var svarhlutfallið 
30%. 

Niðurstöður: Meðalstreitustig var 18.3 og reyndust tengsl vera jákvæð og miðlungssterk á milli upplifaðrar stretu og námsstreitu. Þeir 
nemendur sem tjáðu hærra streitustig mátu einnig marktækt andlega heilsu sína lakar. Algengasta uppspretta námsstreitu var að uppfylla 
námskröfur. Þrír fjórðu nemenda kváðu sig fá stuðning við námið en um 37% töldu sig hafa þörf fyrir geðheilbrigðisþjónustu. 

Umræða: Nemendur í þessari rannsókn höfðu svipað streitustig og nemendur í öðrum háskólum en marktækt hærra streitustign en t.d. 
meðal almenns þýðis í Bandaríkjunum. Fáir nemendur fá geðheilbrgiðisþjónustu líkt og fram hefur komið í rannsóknum meðal annarra 
námsmanna á háskólastigi.  

Samantekt: Hjúkrunarnemar upplifa umtalsverða streitu sem þarf að taka mið af og greina ítarlegar. Mælt er með að boðið verði upp á 
námskeið um streitustjórnun og jákvæðar aðlögunarleiðir fyrir hjúkrunarnema í nærumhverfi þeirra. 

E21	 Bráða heilaslag á Landspítala: Þróun, innleiðing, framkvæmd og endurmat hjúkrunaráætlunar  

Kristín Ásgeirsdóttir og Marianne E. Klinke    
Inngangur: Heilaslag er önnur stærsta orsök fötlunar í Evrópu og taugahjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í því að bæta horfur 
heilaslagssjúklinga. Til að skilgreina og efla hlutverk hjúkrunarfræðinga í þverfaglegu bráða heilaslags teymi á Landspítala hafa verið 
þróaðir og innleiddir klínískir verkferlar til að aðstoða við meðhöndlun og ákvörðunartöku fyrstu 72 klst. eftir komu sjúklings á spítala.   

Aðferð: Þróun hjúkrunaráætlunar var skipt niður í nokkur þrep: Að (1) leita eftir bestu mögulegu þekkingu í ritrýndum fræðigreinum og 
klínískum leiðbeiningum; (2) ná samstöðu á milli þverfaglegs heilbrigðisstarfsfólks og aðlaga erlendar leiðbeiningar að íslenskum 
aðstæðum; (3) greina hvetjandi og hindrandi þætti í innleiðingarferlinu; (4) þróa fræðsluefni og klínísk hjálpatæki; (5) meta árangur 
meðferðar með notkun gæðavísa og safna gögnum hjá 300 sjúklingum með heilaslag.  

Niðurstöður: Áætlunin fól m.a. í sér ferli til klínískra ákvarðanatöku og fyrir fram ákveðin hjúkrunar fyrirmæli s.s.; taugaskoðun, tíðni 
eftirlits og viðbrögð við lífsmarkamælingum, eftirliti í hjartasírita, hreyfing, aðgangur að bláæð, vökva gjafir og eftirlit eftir segaleysandi 
lyfjagjöf (tPA). Við munum greina frá frumniðurstöðum frá mati á gæðavísum hjá 82 sjúklingum. Niðurstöður benda til þess að efla þurfi 
frekar klínísk tæki til að aðstoða hjúkrunarfræðinga við framkvæmd á kerfisbundinu mati og meðferð og einnig að gjá er á milli 
raunverulegrar framkvæmdar hjúkrunar og skráningar. 

Ályktun: Til að auka fjölda sjúklinga sem fá framúrskarandi meðferð og viðeigandi eftirlit eftir heilaslag er nauðsynlegt að meta stöðugt 
verkferla, klínískar leiðbeiningar og betrumbæta fræðslu og vinnuaðstæður.  
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E22	 „Maður er bara táningur 18 ára“     

Kristín Svansdóttir     
Mikilvægt er að standa faglega að flutningi ungmenna með langvinnan heilsuvanda frá barnaþjónustu til fullorðinsþjónustu svo að þau 
nýti sér heilbrigðisþjónustu sem skyldi. Ef misbrestur verður þar á getur það haft neikvæð áhrif á heilsu, lífsgæði og framtíðarhorfur 
þeirra. Sýnt hefur verið fram á, að ekki er staðið faglega að slíkum flutningi og mikil þörf er á að bæta undirbúning hans. Rannsakendur 
vildu kanna reynslu ungmenna með langvinnan heilsuvanda af flutningi frá barnaþjónustu til fullorðinsþjónustu Landspítala. 

Aðferð: Notuð var fyrirbærafræðileg eigindleg rannsóknaraðferð samkvæmt greiningaraðferð Vancouver-skólans. Þátttakendur sem voru 
valdir með tilgangsúrtaki, voru ellefu ungmenni með langvinn líkamleg heilsuvandamál á aldrinum 20-26 ára. 

Niðurstöður: Ungmennin litu á sig sem táninga en ekki fullorðna þegar þau voru 18 ára. Þeim fannst þau vera illa undirbúin og óviðbúin 
því að takast á við breytingarnar sem fylgdu flutningi frá barnaþjónustu til fullorðinsþjónustu. Með meiri reynslu hafa þau þó að eigin mati 
þroskast og aðlagast nýjum aðstæðum. Draga má þá ályktun af svörum ungmennanna að ekki hafi verið staðið faglega að flutningi þeirra 
frá barnaþjónustu til fullorðinsþjónustu Landspítala. Þeim fannst flutningurinn atburður sem hafði hvorki aðdraganda né eftirfylgni. Öll 
ungmennin komu með tillögur að því sem betur mætti fara við flutninginn og undirbúning hans. 

Ályktanir: Ef ekki er staðið vel að undirbúningi ungmenna með langvinnan heilsuvanda við flutning frá barnaþjónustu til fullorðinsþjónustu 
er reynsla þeirra af flutningnum erfið. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að fagfólk á Landspítala þurfi að endurskoða og samræma 
verklag sitt og að hjúkrunarfræðingar séu í lykilstöðu til að stjórna úrbótum á þessu sviði.  

E23	 Samvinna þvert á stéttir og stofnanir við að þróa þjónustu fyrir langveika: framvinda og reynsla           

 Bryndís Stefanía Halldórsdóttir 
Inngangur Meðferð með öndunarvél er árangursrík fyrir einstaklinga sem hafa skerta öndunargetu vegna ónógs vöðvastyrks. Þegar 
öndunarskerðing ágerist þurfa þessir einstaklingar öndunarstuðning á formi aukins þrýstings á innöndunarlofti. Á lokastigum sjúkdóma er 
mögulegt að meðferðin fari fram í gegnum barkarauf (e. Tracheostomi). Hjúkrun og  umönnun þessara einstaklinga, oft  
sólarhringsþjónusta, er flókin og krefst þjálfunar og sérþekkingar. Markmiðið er að til verði heilbrigðis- og velferðarþjónusta sem sniðin er 
að þörfum þessara einstaklinga og að ráðnir verði til þess einstaklingar sem fá til þess sér kennslu og þjálfun.  

Aðferð Fræðileg samantekt og innleiðing í samvinnu stétta og stofnana í heilbrigðis- og velfelferðarþjónustu ríkis og sveitarfélaga. 

Meginmál Til að varpa ljósi á málið unnu lungnahjúkrunarfræðingar á Landspítala og Háskóla Íslands greinargerð, Heimaöndunarvélar – 
forsendur, skipulag og þörf einstaklinga og fjölskyldna fyrir þjónustu. Þeir höfðu jafnframt frumkvæði að sameiginlegum fundi, Fagráðs 
lungnahjúkrunarfræðinga, MND félagsins á Íslandi, Siðfræðistofnunar HÍ og Rannsóknarstofnunar í hjúkrunarfræði í HÍ. Í samvinnu við 
sjúklinga og aðstandendur var ráðgjöf einnig veitt við gerð þingsályktunartillögu sem samþykkt var á Alþingi 2. júní 2016. Í framhaldinu 
skipaði velferðarráðherra nefnd til að gera tillögur að breytingum á þjónustu við öndunarvélahafa. Þeirri vinnu lauk með aðkomu 
lungnahjúkrunarfræðings í júní 2017 með skýrslu og tillögum að þjónustu,: Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili einstaklinga Unnið 
er eftir þessum tillögum á Landspítala við að útfæra þátt spítalans í aukinni þjónustu og í Velferðarráðuneyti og Samtökum sveitarfélaga 
við útfærslu á kostnaðarþátttöku. 

Ályktanir Mikilvægt að greina á skipulegan hátt vandamál og útfæra þjónustu sérstaklega fyrir fámenna sjúklingahópa sem þarfnast 
mikillar þjónustu. 

E24	 Fjölskylduhjúkrun í sérhæfðri líknarmeðferð í Heimhlynningu LSH. Ávinningur af meðferðarsamræðum við 	
	 fjölskyldumeðlimi ættingja  

Ásta B. Pétursdóttir1,2 RN, MSc, PhD (nemi), Erla Kolbrún Svavarsdóttir1,2 RN, PhD, FAAN
1Landspítali háskólasjúkrahús, 2Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið, hjúkrunarfræðideild

Tilgangur:  Aðstandendur sem sinna alvarlega veikum ástvini sínum heima eru undir miklu álagi bæði andlegu og líkamlegu. Niðurstöður 
fjölda rannsókna síðustu áratuga hafa sýnt fram á alvarlegar afleiðingar þessa álags fyrir nánustu aðstandendur sem eru helstu 
umönnunaraðilar. Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta ávinning af fjölskylduhjúkrunarmeðferð (Family Strength Orientet 
Therapeutic Conversation Intervention; FAM-SOTC), þar sem áhersla er lögð á meðferðarsamræður við fjölskyldumeðlimi sem annast 
um náinn ættingja með lífsógnandi krabbamein. Meðferðarsamræðurnar eru byggðar á kenningarfræðilegum grunni Calgary 
fjölskylduhjúkrunarlíkananna.  

Aðferð:  Rannsóknin er megindleg hjúkrunarmeðferðarrannsókn og er hluti af stærri rannsókn. Hálf-staðlað tilraunasnið var notað til að 
meta áhrif meðferðarsamræðna á upplifaðan stuðning, andlega líðan og umönnunarálag. Þátttakendur voru 48 aðstandendur sem 
svöruðu lista um bakgrunnsþætti og spurningarlistum um upplifaðan stuðning, andlega líðan og umönnunarálag. Þátttakendur svöruðu 
spurningarlistunum fyrir íhlutunina, fengu eftir það tvær meðferðarsamræður við hjúkrunarfræðing með viku millibili og svöruðu síðan 
sömu listum aftur og 2-4 vikum síðar. Við tölfræðiúrvinnslu (SPSS) var notuð ANOVA-greining (5% marktektarmörk). 

Niðurstöður:  Helstu niðurstöður eru þær að marktækur munur er á upplifuðum tilfinningalegum-, hugrænum- og heildarstuðningi (p<.001) 
fjölskyldumeðlima sem annast um náinn ættingja með lífsógnandi krabbamein eftir meðferðarsamræðurnar samanborið við fyrir 
meðferðarsamræðurnar.  Einnig dregur marktækt úr einkennum streitu (p<.05) og umönunarálagi (p<.05) eftir þátttöku í 
meðferðarsamræðunum samanborið við fyrir meðferðarsamræðurnar. 

Ályktanir:  Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að meðferðarsamræður (FAM-SOTC) geti bætt líðan og hafi jákvæð áhrif á 
upplifaðan stuðning fyrir fjölskyldumeðlimi sem annast um náinn ættingja með lífsógnandi krabbamein. Niðurstöður rannsóknarinnar 
styðja ávinninginn af því að bjóða upp á markvissar meðferðarsamræður á kínískum vettvangi.   
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E25	 Öryggistilfinning íslenskra sjúklinga með hjartabilun     

Auður Ketilsdóttir og Brynja Ingadóttir     
Inngangur:  Langvinn hjartabilun er alvarlegur sjúkdómur sem hefur áhrif á lífsgæði og lífslíkur. Einstaklingar með hjartabilun glíma oft við 
ófyrirsjáanlega versnanir sem ógnað geta öryggiskennd. Markmið rannsóknarinnar er að lýsa öryggistilfinningu sjúklinga með hjartabilun 
og tengslum við bakgrunn og sjúkdómsástand. 

Aðferð: Gögnum var safnað með spurningalistum frá skjólstæðingum göngudeildar hjartabilunar á Landspítala (2014-2017). 
Öryggistilfinning var metin með mælitækinu Sense of Security in Care (SEC-P). Mælitækið inniheldur 15 atriði og hefur 3 undirskala er 
meta heilbrigðisþjónustu, stjórn og sjálfsmynd. Metið er á 6 punkta Likert kvarða 1(aldrei) til (6)alltaf. Þátttakendur mátu eigið heilsufar 
með sjónmatskvarða EQ5Dvas þar sem 0=heilsan er eins slæm og hugsast getur og 100=heilsan er eins góð og hugsast getur. 

Niðurstöður: Gagnagreiningu er ekki lokið en alls svöruðu 218, 70% voru karlar og meðalaldur var 74 (±14) ár. Þátttakendur mátu 
öryggiskennd sína góða og miðgildi heildarlistans var 5,33 (iqr 0.87), undirskalar; heilbrigðisþjónustu 5,38 (iqr 1.13), stjórn 5,33 (iqr 1.08) 
og sjálfsmynd 5,25 (iqr 1.00). Konur voru með minni öryggistilfinningu en karlar (p=0.029) og yngri einstaklingar voru með minni 
öryggiskennd (p=0.026). Jákvæð fylgni var á milli milli öryggistilfinningar og heilsufars (p<0.001, r =.279). 

Ályktanir: Niðurstöðurnar benda til þess að skjólstæðingar göngudeildar hjartabilunar upplifi mikla öryggiskennd. Þó þarf sérstaklega að 
huga að öryggiskennd kvenna og yngri sjúklinga. Mögulega væri reglubundið mat á lífsgæðum gagnleg viðbót í eftirliti sjúklinga með 
hjartabilun til að koma auga á þá sjúklinga sem upplifa minni öryggiskennd.  

E26	 Efling sjúklinga með langvinna lungnateppu við fjarhjúkrunarmeðferð eftir þverfaglega lungnaendurhæfingu        

 Guðbjörg Pétursdóttir1,2, Kristín Þórarinsdóttir2, og Jónína Sigurgeirsdóttir1

1Reykjalundur, 2Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri
Inngangur: Góð samskipti og miðlun upplýsinga bæta sjálfstjórn og aðlögun að takmörkunum vegna langvinnra sjúkdóma eins og LLT 
(langvinna lungnateppu).  Fjareftirlit eykur meðferðarheldni og hvatningu til ábyrgðar, eflir skilning á sjúkdómi og veldur því að sjúklingar 
leita sér frekar faglegrar ráðgjafar. Skortur er á rannsóknum um gildi fjarheilbrigðisþjónustu fyrir sjúklinga með LLT á Íslandi. 

Markmið:  Að kanna  reynslu sjúklinga með LLT af fjarhjúkrunarmeðferð í kjölfar þverfaglegrar lungnaendurhæfingar. 

Aðferð: Við framkvæmd rannsóknarinnar var aðferð Vancouver – skólans í fyrirbærafræði fylgt eftir. Þátttakendur voru 15 sjúklingar með 
LLT sem höfðu lokið 4-6 vikna þverfaglegri lungnaendurhæfingu. Gagna var aflað með opnum viðtölum sem síðan voru greind niður í 
þemu. 

Niðurstöður: Jákvæður samhljómur var í reynslu þátttakenda sem kom fram í lýsingu þeirra á meðferðinni. Yfirþema rannsóknarinnar var: 
Eflandi að fá stuðning og fræðslu heim. Það var greint í gegn um meginþemun sem voru: Mikilvægi stuðnings; fræðsla til gagns; nánd á 
fjarfundi; tæknilegur skilningur; og öryggið heima.   

Ályktun. Niðurstöður benda til þátttakendur hafi fengið stuðning og fræðslu í gegn um fjarhjúkrunarmeðferðina sem gagnaðist þeim vel. 
Vert er því að þróa og rannsaka frekar þennan meðferðarmöguleika í kjölfar lungnaendurhæfingar. 

E27	 Hvenær er „heima best“? Greining á fjölfræðilegri umfjöllun um eðli og áhrif heimila á líðan fólks  

Kristín Björnsdóttir 
Inngangur: Stjórnvöld hvetja til þess að fólk búi sem lengst á eigin heimili þrátt fyrir veikindi eða minnkaða færni til sjálfsumönnunar. Í 
hugum margra er heimilið griðarstaður þar sem einstaklingnum líður best, en rannsóknir hafa leitt í ljós að tengsl fólks við heimili sín eru 
flókin. Markmið þessarar fræðilegu samantektar er að varpa ljósi á áhrif heimila á líðan heimilismanna með það fyrir augum að efla hæfni 
hjúkrunarfræðinga til að skipuleggja heimahjúkrun. 

Aðferð: Byggt var á lýsingu Kirkevold á fræðilegum samantektum þar sem fjölbreytt  fræðilegr nálgun er greind og rædd (e. Synopsis). 
Gerð var ítarleg leit að rannsóknum sem fjölluðu um heimili fólks sem býr við langvinn veikindi og takmarkaða getu til sjálfsumönnunar. 
Unnið er með 25 greinar og leitast við að skýra fræðilegar forsendur.  

Niðurstöður: Umfjöllun um heimilin mótast annars vegar af a) raunhyggjunálgun þar sem lögð er áhersla á vistfræðilega þætti eins og hve 
vel umhverfið fellur að þörfum og óskum einstaklingsins og hins vegar af b) félagslegri hugsmíðahyggju sem fjallar um hvernig staðir eins 
og heimilið öðlast merkingu og hvernig hún breytist með tíð og tíma. Varpað er ljósi á það hvernig þessi sjónarhorn geta verið hjálpleg 
fyrir hjúkrunarfræðinga til að skipuleggja og veita hjúkrun á heimilum. 

Ályktanir: Hjúkrunarfræðingar geta nýtt niðurstöður fjölfaglegra rannsókna um vistfræði heimilisins og tilfinningar og reynslu einstaklinga 
af að búa á heimilum við skipulagningu heimahjúkrunar. 
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E28	 Notkun hjúkrunarfræðinga á óhefðbundnum og viðbótarmeðferðum: Etnógrafísk mannfræðirannsókn   

Sveinn Guðmundsson, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir         
Erindið byggir á niðurstöðum etnógrafískrar mannfræðirannsóknar meðal hjúkrunarfræðinga sem vinna með óhefðbundnar og 
viðbótarmeðferðir. Markmiðið er að rannsaka hvar og hvernig hjúkrunarfræðingarnir nota meðferðirnar, hverjar eru heildrænar hugmyndir 
þeirra um heilsu og hvernig þær samræmast starfi þeirra sem heilbrigðisstarfsmenn. Einnig verður fjallað um sýn hjúkrunarfræðinganna á 
samband hefðbundinnar og óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu. 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir, viðtöl og þátttökuathuganir ásamt opinberum gögnum. Tekin voru viðtöl við 16 
hjúkrunarfræðinga og 25 þátttökuathuganir framkvæmdar á fyrirlestrum, ráðstefnum og í meðferðum þar sem hjúkrunarfræðingar ræddu 
eða unnu með meðferðir sem þeir hafa þjálfun í. 

Hjúkrunarfræðingar sýna óhefðbundnum og viðbótarmeðferðum talsverðan áhuga og eru að nota þær á ýmsa vegu. Heildrænar 
hugmyndir einkenna sýn þeirra á heilsu. Ef vinnustaður þeirra er vinveittur notkun meðferðanna þá reyna sumir hjúkrunarfræðinganna að 
nota þær. Ef svo er ekki þá finnst hjúkrunarfræðingunum að þeir verði að fela áhuga sinn á þeim og ræða þær síður á vinnustað. 
Hjúkrunarfræðingarnir skynja gjarnan mörkin milli þess sem má ræða og nota og hvað má ekki. Sumir þeirra bregða á það ráð að vinna 
með meðferðirnar á eigin vegum utan heilbrigðiskerfisins. Allir hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni töldu vanta rannsóknir og 
stefnumótun varðandi meðferðirnar og vildu sjá meiri samvinnu við óhefðbundnu heilbrigðisþjónustuna í einhverju formi. 

E29	 Að gera námskeið alþjóðleg en fara ekki fet – reynlan af námi milli landa með hjálp tækninnar        

 Helga Bragadóttir  
Inngangur: Mikilvægi menningarfærni er ekki lengur dregið í efa nú þegar hnattvæðing er staðreynd á öllum sviðum, einnig í 
heilbrigðisþjónustu. Ein leið til að styrkja mennningarfærni í hjúkrun er að sækja heim skóla og heilbrigðisstofnanir í öðrum löndum. Það 
eiga hins vegar ekki allir heimangengt. Með notkun tækninnar er mögulegt að gera nám alþjóðlegt án þess að fara til útlanda. Í þessu 
erindi er sagt frá reynslu af námi í hjúkrunarstjórnun og forystu með hjálp tækninnar. 

Aðferð: Með svokallaðri COIL (collaborative online international learning) aðferð, sem talin er upprunninn í Fylkisháskóla New York (State 
University of New York (SUNY)), fá nemendur og kennarar reynslu í alþjóðasamskiptum og samstarfi og þjálfast í menningarhæfni og 
hnattrænni hugsun. Lykilþættir COIL eru að tveir eða fleiri skólar frá a.m.k. tveimur löndum vinna saman að kennslu námskeiða og nota til 
þess veraldarvefinn. Um samstarf er að ræða þar sem báðir leggja til kennslunnar, markmið eru sameiginleg og nemendur vinna verkefni 
saman. Í þessu tilviki var um að ræða tvö námskeið á meistarastigi í hjúkrunarstjórnun við Háskóla Íslands og eitt námskeið í 
doktorsnámi í forystu í hjúkrun við University of Minnesota í Bandaríkjunum. 

Niðurstöður: Nokkur ögrun felst í þessu alþjóðlega samstarfi hvað samhæfingu, tækni og tungumál varðar. Nemendur og kennarar meta 
COIL námskeiðin hins vegar gagnleg og að þátttaka í þeim auki á víðsýni þeirra, hnattræna hugsun og menningarfærni. 

Ályktanir: COIL er árangursrík leið Í kennslu til að auka menningarhæfni og hnattræna hugsun. Hún er leið til að bjóða upp á alþjóðlegt 
nám án ferðalaga. 

E30	 Reynsla og ávinningur hjúkrunarfræðinemenda af herminámi sem kennsluaðferð  

Birna Rún Birgisdóttir, Rakel Sif Jónsdóttir, Þorsteinn Jónsson 
Inngangur: Hátækni herminám er nýleg kennsluaðferð í heilbrigðisvísindum og hafa vinsældir þess farið hratt vaxandi. Tilgangur 
rannsóknarinnar var að skoða reynslu og ávinning hjúkrunarfræðinema af herminámi. 

Aðferð: Stuðst var við fyrir-eftir snið. Þátttakendur voru fjórða árs hjúkrunarfræðinemar við HÍ í námskeiðinu Bráða- og gjörgæsluhjúkrun, 
alls 77 nemendur. Frumsaminn spurningalisti var lagður fyrir nemendur og eftir þátttöku í herminámi. 

Helstu niðurstöður: Alls töldu 97% þátttakenda (n=74) reynslu af herminámi góða og 99% voru sammála að herminám væri gagnlegur 
undirbúningur fyrir raunverulegar aðstæður. Allir þátttakendur voru sammála að hafa lært mikið í hermináminu sem þeir gætu nýtt í 
klínísku starfi. Allir þátttakendur voru sammála því að herminámið hefði aukið færni þeirra í bráðaviðbrögðum. 
Fyrir herminámið voru 51% (n=39) mjög sammála/sammála því að þekking á bráðahjúkrun væri góð en eftir herminámið voru 60% (n=46) 
mjög sammála/sammála því að þekking á bráðahjúkrun væri góð. Fyrir herminám voru tæplega 56% (n=43) sammála því að færni í mati 
óstöðugra sjúklinga væri góð. Eftir þátttöku voru 67% (n=51) sammála að færni í að meta sjúklinga væri góð. Fyrir herminám voru 83% 
(n=64) mjög sammála/sammála því að færni í að gefa upplýsingar um bráðveikan sjúkling væri góð. Eftir herminám voru 80% (n=61) 
þátttakenda mjög sammála eða sammála því að færni í að gefa upplýsingar um bráðveikan sjúklinga væri góð. 

Ályktanir: Herminám er gagnleg kennsluaðferð sem nemendur kunna vel að meta. Herminám undirbýr þátttakendur vel fyrir 
raunverulegar aðstæður. Þörf er á áframhaldandi rannsóknum um ávinning hermináms í heilbrigðisvísindum.  
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E31	 Þróun og mat á útkomu námskeiðsins  ,,Hugræn atferlismeðferð á tímum lífsbreytinga’’      

Hildur Sigurðardóttir, lektor og Jóhanna Bernharðsdóttir, lektor          
Inngangur: Í maí 2017 var prufukeyrt í fyrsta skipti alþjóðlegt hraðnámskeið á framhaldsnámsstigi á vegum Nordsne samstarfsnetsins. 
Megintilgangur námskeiðsins var að kynna aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar sem gagnast myndi hjúkrunarfræðingum er annast um 
einstaklinga og hópa sem standa frammi fyrir krefjandi lífsbreytingum t.d. tengt veikindum, áhættuþáttum og þroskaverkefnum.  Að loknu 
námskeiði skyldi nemandi:  
 1. Öðlast þekkingu  og skilning á hugmyndum og kenningum Meleis um lífsbreytingar og hugrænnar atferlismeðferðar  
     samkvæmt Beck og fleiri. 
 2. Tileinka sér samskiptatækni og algengar aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar.  

Aðferð: Tveir kvarðar voru notaðir til að meta árangur námskeiðsins.  Annars vegar kvarði sem skoðaði mat nemenda á námskeiðinu 
almennt og hins vegar kvarði sem mældi breytingu á því hvernig nemendur sáu aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar nýtast sér í starfi.  
Seinni kvarðinn var lagður fyrir bæði fyrir námskeiðið og í lok þess auk þess að vera sendur nemendum 7 mánuðum síðar.  

Niðurstöður/meginmál: Niðurstöður úr almenna matinu sýndu að í 5 af 8 matsþáttum mátu nemendur þá góða eða mjög góða.  Í þremur 
þáttum náði matið frá frekar góður í mjög góður en enginn matsþáttur var metin sem slæmur. Varðandi árangur námskeiðsins og viðhorf 
til nytsemi aðferðanna kom fram marktækur munur á heildarmeðalskorum kvarðanna eftir því hvort mælt var fyrir námskeið eða eftir 
(P<0,05).  

Ályktanir: Niðurstöður sýndu mjög jákvæð viðhorf nemenda til námskeiðsins almennt  og í ljós kom að viðhorf nemenda til notkunar á 
HAM aðferðum voru marktækt jákvæðari eftir námskeiðið. 

E32	 Hæfniviðmið hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítalans – innleiðing í þágu bráðveikra       

 Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir1,2, Bryndís Guðjónsdóttir1, Dóra Björnsdóttir1, Helga Pálmadóttir1, Ingibjörg 
Sigurþórsdóttir1, Kristín Halla Marínósdóttir1, Ragna Gústafsdóttir1, Sigurlaug A. Þorsteinsdóttir1, 
Sólveig Wium1, Sólrún Rúnarsdóttir1og Gyða Halldórsdóttir3, 

  1Fagráð bráðahjúkrunar á Landspítala, 2Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, 3Flæðisvið Landspítala

Inngangur: Viðeigandi hæfni hjúkrunarfræðinga er grundvöllur bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Á alþjóðavísu eru vel skilgreind 
hæfniviðmið og hæfnismat hjúkrunarfræðinga talin auka öryggi sjúklinga. Tilgangur verkefnisins var að skilgreina og innleiða hæfniviðmið 
fyrir hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítala í rafrænu hæfnistjórnunarkerfi.  

Aðferð: Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku voru flokkaðir í fjögur þrep í starfsþróun og þrjú sérhæfð hlutverk. Rýnihópar 
hjúkrunarfræðinga greindu  hvaða hæfni væri æskileg innan þrepa og hlutverka. Niðurstöðurnar voru greindar nánar, skilgreiningar og 
framsetning þróuð. Forprófanir hófust í byrjun árs 2016, rafræn framsetning og prófun hæfnistjórnunarkerfis í Focal hófst sumarið 2017. 

Niðurstöður: Skilgreind voru hæfniviðmið sérhæfð fyrir bráðahjúkrun á Landspítala hvað varðar hæfni, námskeið og þróun. Hæfniviðmiðin 
voru sett fram út frá sjónarhorni hjúkrunarfræðingsins, óháð launatengdri starfslýsingu en þannig að þau gætu nýst við framgangsmat og 
einstaklingshæfða starfsþróun.   

Ályktanir: Greining og innleiðing hæfniviðmiða í sérhæfðri hjúkrun á Íslandi er nýmæli. Hæfniviðmiðin munu efla þjálfun starfsmanna, 
skýra markmið starfsþróunar og leiða til samræmdrar og betri þjónustu við mismunandi skjólstæðinga. Verkefnið er mikilvægt við mat á 
sérhæfni bráðahjúkrunarfræðinga og gefur tækifæri til viðurkenningar, innan deildar sem utan. Langtímamarkmiðið er að 
hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku hverju sinni búi yfir viðeigandi hæfni og þjálfun sem svarar þörfum skjólstæðinga og íslensks 
samfélags.  

E33	 Notkun óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu meðal Íslendinga  

Rúnar Vilhjálmsson 
Útdráttur 
Vestrænar rannsóknir benda almennt til aukinnar ásóknar einstaklinga í ýmis konar óhefðbundna heilbrigðisþjónustu (e. complimentary 
and alternative health care). Fyrri rannsóknir hérlendis hafa einnig bent til sömu niðurstöðu. Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur: Að 
athuga breytingar á útbreiðslu þessarar þjónustunotkunar og mismunandi notkunarstig í einstökum samfélagshópum. Byggt er á 
landskönnuninni Heilbrigði og lífshættir Íslendinga, sem fram fór vorið 2015 meðal þjóðskrárúrtaks Íslendinga á aldrinum 18-75 ára. 
Svarendur voru 1599 og heimtur tæplega 60%. Rannsóknin leiddi í ljós að notendum óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu hafi fjölgað úr 
32% árið 2006 í 48% árið 2015. Mest aukning var á heimsóknum í tengslum við jóga/innhverfa íhugun, nudd, hnykklækningar og 
nálastungur. 
Konur, fráskilið fólk, langveikir og þeir sem meta heilsu sína slæma notuðu óhefðbundna heilbrigðisþjónustu í ríkari mæli en aðrir. 
Niðurstöðurnar benda til að hefðbundin heilbrigðisþjónusta mæti ekki þörfum almennings með fullnægjandi hætti og á það sérstaklega 
við um tiltekna hópa samfélagsins. 

HJÚKRUN Í FARARBRODDI 
18. janúar 2018

21



texti  

E34	 Uppbygging og notagildi ICNP (International Classification for Nursing Practice)        

Ásta Thoroddsen, prófessor, RN, PhD, FAAN, Brynja Örlygsdóttir, dósent, RN, PhD
Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga (ICN) hefur unnið að þróun orðasafns eða flokkunarkerfis í hjúkrun, International Classification for Nursing 
Practice (ICNP) undanfarin ár. Árið 2009 mælti Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga með notkun ICNP til daglegrar skráningar í hjúkrun og 
í fyrirmælum Embættis landlæknis frá 2011 ber hjúkrunarfræðingum að nota ICNP samkvæmt lágmarksskráningu vistunarupplýsinga. 
Aðferð: Í ICNP eru um 4200 kóðuð hugtök og skilgreiningar á sviði hjúkrunarfræði til lýsa ástandi sjúklinga, hjúkrunarþörfum þeirra, –
meðferð og útkomu á samræmdan hátt. Þýðingin hefur verið mikil áskorun frá sjónarhóli hjúkrunarfræðinnar og íslenskunnar. Meginmál: 
Þýðingu á ICNP á íslensku er lokið og hefur verið birt á vefsíðu ICN, http://www.icn.ch/what-we-do/international-classification-for-nursing-
practice-icnpr/ . Ráðgert er að ICNP verði birt á síðu Embættis landlæknis um staðlaða kóðun alþjóðlegra flokkunarkerfa 
landlæknisembættisins, skafl.is. Uppbygging ICNP er nokkuð frábrugðin því sem hjúkrunarfræðingar hafa kynnst í öðrum kóðakerfum 
hingað til.  Notagildi ICNP sem flokkunarkerfis til skráningar í klínísku starfi hjúkrunarfræðinga er enn nokkuð óljóst. Nýir möguleikar til 
mats á útkomum opnast með tilkomu ICNP. Enn er mikið starf óunnið við að innleiða ICNP í sjúkraskrárkerfi, kanna nýjar leiðir til 
daglegrar skráningar og aðlaga skráningu að ICNP. Ályktanir: Með þýðingu á ICNP eru hjúkrunarfræðingum lögð til íslensk hugtök til 
skráningar á greiningu hjúkrunarvandamála,  –meðferðar og útkoma í víðara samhengi en áður hefur þekkst. Mikilvægt er að hvert 
sérsvið hjúkrunar nýti sér þessa þýðingu og finni leiðir til að hagnýta hana í sína þágu. 

E35	 Þvermenningarleg notkun ICNP fyrir sérsvið hjúkrunar: Samanburður á starfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga á 	
	 Íslandi og Skotlandi       

 Brynja Örlygsdóttir og Ásta Thoroddsen 
Bakgrunnur:  Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga og Embætti landlæknis hafa ákveðið að nota ICNP við skráningu hjúkrunar hér á landi. 
Þýðing ICNP á íslensku er nú lokið, en vegna umfangs hugtaka í ICNP er mikilvægt að útbúa lykilgagnasöfn (e. subsets) fyrir sérsvið 
hjúkrunar eins og skoskir heilsugæsluhjúkrunarfræðingar hafa m.a. gert (e. ICNP Community Nursing Catalogue from Scotland).  

Markmið: Að lýsa starfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga á Íslandi og bera það saman við ICNP lykilgagnasett skoskra 
heilsugæsluhjúkrunarfræðinga. Aðferð var þríþætt: 1) Þrír rannsakendur flokkuðu hugtök úr skoska ICNP lykilgagnasafninu samkvæmt 
skilgreindum klínískum hlutverkum íslenskra heilsugæsluhjúkrunarfræðinga. Hlutfallslegt samræmi á flokkun rannsakenda var reiknað; 2) 
Samræmi milli rannsakenda náðist eftir umræður og endurskilgreiningu á hlutverkum íslensku heilsugæsluhjúkrunarfræðinganna; og 3) 
Réttmæti var reiknað fyrir hvert hlutverk heilsugæsluhjúkrunarfræðinganna.  

Niðurstöður: Samræmi milli flokkunarinnar var milli  60 og 86%.  Lítið samræmi fannst í lykilgagnasafni um ung- og smábarnavernd og 
klínískra starfshátta.  Heilsugæsluhjúkrun hér á landi endurspeglaði almennt skoska ICNP lykilgagnasettið.  Hins vegar voru hlutverk sem 
heyra undir víkkað starfsvið hjúkrunarfræðinga, eins og ávísun lyfja og að taka strok frá leghálsi, ekki hluti af íslenska lykilgagnasafninu.  

Ályktanir: Niðurstöður sýna að það er hægt að nota ICNP til að lýsa hjúkrun í mismunandi löndum.  Ennfremur mætti mögulega nota 
ICNP lykilgagnasett til hliðsjónar við skilgreiningu á sérsviðum innan hjúkrunar. 

E36	 Hvað hefur áhrif á festu ungra hjúkrunarfræðinga í starfi?  

Birna G. Flygenring 
Tilgangur: Hátt hlutfall ungra hjúkrunarfræðinga hættir á fyrstu tveimur árunum í hjúkrunarstarfi. Tilgangur rannsóknanna var að kanna 
hvaða þættir, bæði í hjúkrunarfræðinámi og hjúkrunarstarfi, hafa áhrif á ákvarðanir þeirra að starfa við hjúkrun í framtíðinni 

Aðferðir: Spurningalistar voru sendir annars vegar 112 ungum hjúkrunarfræðingum sem útskrifuðust árið 2017 og hins vegar  50 ungum 
hjúkrunarfræðingum sem hætt hafa störfum við hjúkrun. Við greiningu gagna var notuð lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. 

Niðurstöður: Ákveðin samsvörun var milli þeirra þátta sem ungir hjúkrunarfræðinemar telja mikilvæga í hjúkrunarstarfinu við ákvörðun 
þeirra að starfa við hjúkrun í framtíðinni og þeirra þátta sem höfðu áhrif á ákvörðun ungra hjúkrunarfræðinga að hætta í hjúkrun. Þessir 
þættir eru laun, vinnuálag og jafnvægi milli starfs og einkalífs. Hjúkrunarfræðinemunum fannst jafnframt atriði eins og að fá leiðsögn 
reyndra hjúkrunarfræðinga, aðstoð og stuðning samstarfsmanna, góður starfsandi, góðar vinnuleiðbeiningar og að starfið sé áhugavert 
mikilvæg. Streita í starfi og að vinnuframlag sé ekki metið að verðleikum, mannekla og ósveigjanlegur vinnutími höfðu jafnframt áhrif á 
ákvörðun ungra hjúkrunarfræðinga að hætta í starfi. Rúmlega þriðjungur hjúkrunarfræðinemanna töldu líklegt að þeir starfi við annað en 
hjúkrun í framtíðinni.  

Ályktun: Til að hafa áhrif á festu ungra hjúkrunarfræðinga í starfi er mikilvægt fyrir hjúkrunarstjórnendur að greina þá þætti sem hafa 
mótandi áhrif á starfsferil þeirra í hjúkrun, einkum fyrstu tvö árin eftir útskrift, og reyna að hafa áhrif á þá til að stuðla að festu þeirra í 
starfi.  

Lykilorð: Ungir hjúkrunarfræðingar, ungir hjúkrunarfræðinemar, brottfall úr starfi , festa í starfi, vinnuumhverfi og starfsánægja. 
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texti  

E37	 Lyfjamistök og vinnuálag: Næg mönnun er lykilþáttur til að tryggja gæði og öryggi         

Guðrún Yrsa Ómarsdóttir, Landspítali, Sigrún Gunnarsdóttir, Háskóla Íslands og Háskólanum á Bifröst og 
Þorbjörg Jónsdóttir, Háskólanum á Akureyri.

Inngangur: Heilbrigðisþjónustan stendur frammi fyrir vaxandi vanda vegna erfiðleika við að tryggja fullnægjandi mönnun sem leiðir af sér 
vaxandi álag á starfsfólk og hættu á mistökum. Áætlað er að um 44-98 þúsund sjúklingar í Bandaríkjunum látist árlega af völdum 
mistaka, þar af um sjö þúsund vegna lyfjamistaka. Rannsóknir sýna að helstu orsakir lyfjamistaka eru truflanir og vinnuálag þar sem 
mönnun, hjúkrunarþyngd og reynsla hjúkrunarfræðinga vega þyngst. Fáar rannsóknir liggja fyrir um lyfjamistök hérlendis. 

Tilgangur: Kanna fjölda lyfjamistaka og samband á milli lyfjamistaka, mönnunar og vinnuálags á lyf- og skurðlækningadeildum 
Landspítala með það að markmiði að benda á leiðir til úrbóta til að auka öryggi og gæði þjónustunnar.  

Aðferð: Notað var lýsandi afturvirkt rannsóknarsnið. Fengin voru gögn úr atvikaskrá Landspítala árin 2012 og 2013 þar sem lyfjamistökin 
eru skráð og sjúklingaflokkunarkerfið RAFAELA sem sýnir hjúkrunarþyngd og fjölda starfmanna á vakt.  

Niðurstöður: Gerð voru 471 lyfjamistök á tímabilinu. Marktæk fylgni var á milli hjúkrunarstigs og fjölda starfsmanna á vakt. Í 63% tilfella 
reyndist mönnunin of lítil miðað við æskilegt hjúkrunarstig. Marktæk fylgni kom fram milli fjölda hjúkrunarfræðinga og fjölda sjúklinga. Ekki 
var marktæk fylgni á milli fjölda lyfjamistaka og hjúkrunarstigs né fjölda starfsmanna á vakt og lyfjamistaka. Í 89% tilfella þegar lyfjamistök 
voru gerð var hjúkrunarstigið hærra en 13. Í 84% tilfella urðu lyfjamistök þegar hjúkrunarstig fóru yfir æskilegt hjúkrunarstig. 

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar fela í sér mikilvægar vísbendingar og skilaboð til starfsfólks og stjórnenda um að mikið vinnuálag 
eykur hættu á því að lyfjamistök eigi sér stað. 

Lykilorð: lyfjamistök, hjúkrunarþyngd, vinnuálag, mönnun. 

E38	 Geta staðfest samskipti bætt öryggi í heilbrigðisþjónustu?     

 Marta Jónsdóttir 
Erindið byggir á ritgerð sem skrifuð var sem lokaverkefni í MPM (Master of Project Management) námi við Háskólann í Reykjavík.  

Flækjustig í heilbrigðisþjónustu vex hraðar en geta okkar til að tryggja öryggi í þjónustunni. Í kjölfar vakningar um öryggi og gæði í 
þjónustunni hefur komið fram vaxandi umræða um mikilvægi teymisvinnu. Teymisvinna er nýtt hugtak í heilbrigðisþjónustu og ekki til 
margar rannsóknir sem staðfesta árangur.   

Á öðrum vettvöngum hafa margar rannsóknir sýnt að árangursrík teymisvinna bætir færni og fækkar atvikum. Atvik í heilbrigðisþjónustu 
geta valdið miklum skaða, bæði hjá þeim sem fyrir atvikinu verður og þeim sem er valdur að því.  

Ein af grunnstoðum árangursríkrar teymisvinnu er samskipti. Ein algengasta orsök óvæntra atvika í heilbrigðiskerfum eru 
samskiptavandamál. Samskiptavandi í þverfaglegum teymum er alvarleg ógn við öryggi sjúklinga.  Árangursrík samskipti og góð 
teymisvinna eru forsendur þess að hægt sé að tryggja öryggi.  Að bæta samskipti milli fagfólks hefur í för með sér mikinn ávinning.  

Staðfest samskipti er eitt af þeim samskiptatækjum sem hægt er að nota til að bæta teymisvinnu. Rannsóknir á heilbrigðissviði  sýna að 
staðfest samskipti bæta gæði teymisvinnu í bráðum aðstæðum, eru nauðsynleg til að tryggja örugg samskipti í teymum og minnka líkur á 
misskilningi. En staðfest samskipti eru ekki notuð nægilega oft. Gerð var rannsókn á Landspítala. Spurningalisti var sendur á starfsfólk 
sem var búið að æfa notkun á staðfestum samskiptum. Meginniðurstaða var að læknar og hjúkrunarfræðingar telja staðfest samskipti 
auka á gæði teymisvinnu og bæta öryggi sjúklinga en að þessi samskiptamáti sé ekki notaður nægilega markvisst.  

Ákveðin atriði þurfa að vera til staðar í teymi svo mögulegt sé að nota staðfest samskipti. Teymisvinna og samskipti eru flókin og ekki 
hægt að ætla einu einföldu tæki að mæta öllum þeim áskorunum sem felast í þverfaglegri teymisvinnu. 
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ÁGRIP VINNUSMIÐJA 
VS1	 Samþætt geðhjúkrun 

Gísli Kort Kristófersson 
Inngangur: Samþætt nálgun í geðheilbrigðisþjónustunni (integrative mental health) gengur út á heildræna og samfellda þjónustu, að samþætta 
ólíkar meðferðir með hagsmuni skjólstæðingsins að leiðarljósi og gagnreynd inngrip byggð á minnsta mögulega inngripi miðað við áhættu. Í 
samþættri nálgun er skjólstæðingurinn leiðtoginn í hinu þverfaglega teymi og lyf og samtalsmeðferð mikilvægir þættir til að íhuga sem hluta af 
hverri meðferðaráætlun, en ekki þeir einu. 

Aðferð: Höfundur hefur nýlokið við skrif í annarrar útgáfu bókarinnar Integrative Nursing, í samvinnu við Dr. Merrie Kaas frá University of 
Minnesota þar sem hugmyndin um samþætta geðhjúkrun (integrative mental health nursing) er sett fram í samhengi við samþætta hjúkrun (e. 
integrative nursing). Í þessu erindi mun höfundur draga saman og kynna þessa vinnu í stuttu máli. 

Niðurstöður/meginmál: Í erindinu mun höfundur taka saman hugmyndir og skilgreiningar um ofangreind hugtök, og hvernig þessar hugmyndir 
gætu nýst geðhjúkrunarfræðingum sem og öðru fagfólki geðheilbrigðisþjónustunnar til að veita skjólstæðingsmiðaða, heildræna þjónustu á 
tímum þar sem heildarmyndin glatast oft vegna tíma- og fjárskorts. 
Sérstök áhersla verður lögð á að lýsa og skýra hvernig ólík inngrip eru áhættumetin og hvaða þætti þarf helst að hafa í huga þegar samþætt 
geðhjúkrun er veitt.  

Ályktanir: Samþætt geðhjúkrun (integrative mental health nursing) er hugtak sem er frekar nýtt af nálinni. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar á 
Íslandi kynnist ólíkum nálgunum innan geðhjúkrunar sem styðja við þróun geðhjúkrunar og viðhalda hinni einstöku hugmyndafræði 
geðhjúkrunar innan hins þverfaglega teymis. Höfundur telur að samþætt geðhjúkrun geti gegnt lykilhlutverki í þeirri viðleitni. 

VS2	 World café - vinnusmiðja um fagmennsku, öryggi og teymisvinnu  

 Marta Jónsdóttir 
Tilgangur:  Að skapa vettvang þar sem hjúkrunarfræðingar geta komið saman og átt uppbyggilegt samtal um þætti sem varða alla 
hjúkrunarfræðinga. 

Aðferð:   Búið er að stilla upp borðum, gera huggulegt. Dúkur á borðum og kaffi og súkkulaði. Líkt er eftir umhverfi kaffihúss þar sem fólki líður 
vel. Á hverju borði er stór hvít örk og tússpennar í nokkrum litum.  Pláss fyrir 5 þátttakendur við hvert borð.  
Gestgjafar verða tveir, þeir bjóða hópinn velkominn og kynna hugmyndina um hvernig áætlað er að vinna í þessu kaffispjalli.  Lögð er áhersla á 
afslappað og þægilegt umhverfi.  
Á hverju borði er eitt af eftirfarandi umræðuefnum; fagmennska, teymisvinna eða öryggi. Með hverju umræðuefni fylgja spurningar sem hvetja 
til umræðu. Þáttakendur eru hvattir til að hlusta vel á hver annan og til að skrifa niður eða teikna hugmyndir sínar á örkina. 
Hver þátttakandi situr í 15 mínútur á hverju borði. Eftir 15 mínútur skipta allir um borð, örkin verður eftir og þeir sem koma næstir að borðinu 
halda áfram með umræðuna.  
Eftir klukkustund hafa allir farið á öll borðin, tekið þátt í umræðum og skrifað niður hugmyndir.  

Niðurstöður: Eftir að allir hafa farið á öll borðin eru 15mín þar sem borðin kynna niðurstöður og umræður fara fram.  Heildartími vinnustofu eru 
60-80 mínútur.  

Ályktanir: Þessi aðferðafræði – kaffispjall (e. World café) er hugsuð sem vettvangur þar sem lögð er áhersla á gott samtal.  Aðferðin hvatar 
sköpun og styður þátttakendur við að ræða það sem skiptir máli. Aðferðin gerir ráð fyrir að þátttakendur þekki sitt fagsvið og geti nýtt sér þessa 
aðferð til að dýpka þekkingu sína með því að læra hver af öðrum. 

VS3	 Ábyrg kynhegðun unglinga: Hvert er hlutverk skólahjúkrunarfræðinga?  

Sóley S. Bender 
Hér á landi byrja unglingar snemma að stunda kynlíf. Há tíðni kynsjúkdóma eins og klamydíu er meðal unglinga. Jafnframt er tíðni fæðinga 
meðal ungra stúlkna mun hærra hér á landi en á öðrum Norðurlöndum. Það er því mjög mikilvægt að stuðla að kynheilbrigði unglinga hér á 
landi. Kynheilbrigði unglinga felur í sér marga þætti en einn mikilvægur þáttur er kynferðisleg ábyrgð. 

Tilgangur þessarar vinnusmiðju er að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á því hvað felst í ábyrgri kynhegðun og hvernig hún birtist í 
rannsóknum, gefa þátttakendum hugmyndir um æfingar sem unnt er að nýta í kynfræðslu sem stuðlað geta að ábyrgri kynhegðun og að 
þátttakendur fái tækifæri til að æfa sig að ræða um kynheilbrigðismál er tengjast unglingum. 

Í vinnusmiðjunni verður kynferðisleg ábyrgð unglinga einkum skoðuð í ljósi þeirra íslensku rannsókna sem til eru. Þær rannsóknir lúta að 
kynhegðun unglinga, kynfræðslu foreldra og kynfræðsluefni sem er ætlað fyrir skóla. Þátttakendur í vinnusmiðjunni munu fá stutt fræðileg 
innlegg um efnið og vinna í hópum að afmörkuðum viðfangsefnum. 
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ÁGRIP VEGGSPJALDA 
V1	 Þýðing og forprófun á Parental Stressor Scale: Pediatric Intensive Care Unit (PSS:PICU) 

Aðalbjörg Ellertsdóttir, Þorbjörg Anna Steinarsdóttir, Sigríður Árna Gísladóttir og Guðrún Kristjánsdóttir 
Mælitækið Parental stressor scale: Pediatric intensive care unit (PSS:PICU) (Miles og Carter, 1982) mælir álag sem foreldrar eru líklegir til 
þess að verða fyrir þegar barn þeirra er inniliggjandi á gjörgæsludeild. Ekki er vitað um rannsókn sem skoðar álag þessara foreldra á Íslandi. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að þýða PSS:PICU álagskvarðann yfir á íslensku og forprófa á foreldrum sem átt hafa börn á gjörgæsludeildum. 
Leitast var við að meta áreiðanleika og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU ásamt því að greina þá álagsþætti sem foreldrar meta að valdi 
mestu álagi í tengslum við innlögn barns. 

Aðferð: PSS-PICU álagskvarðinn var þýddur yfir á íslensku með ISPOR/TCA aðferðinni og forprófaður á gjörgæsludeildum. Afturskyggnu 
megindlegu rannsóknarsniði var beitt á hentugleikaúrtak 25 foreldra, 14 mæðra og 11 feðra barna á aldrinum þriggja mánaða til 18 ára sem 
legið höfðu á gjörgæsludeildum Landspítalans í að minnsta kosti 48 klukkustundir á árunum 2015-2017. Þátttakendur fengu rannsóknargögn 
send rúmri viku síðar. Notast var við lýsandi tölfræði, Pearsons‘ r og Chronbach‘s alpha við úrvinnslu gagna.

Niðurstöður: Áreiðanleiki mælitækisins var alpha 0,89. Allir foreldrarnir skildu öll eða flest atriði spurningalistans og 75% foreldra fannst 
mælitækið ná mjög vel eða nokkuð vel utan um reynslu sína af gjörgæsludeild. Flokkurinn hlutverk foreldra var sá flokkur sem olli mestu álagi 
meðal þátttakenda. 

Ályktanir: Við forprófun tókst að sýna fram á áreiðanleika og réttmæti íslenskrar þýðingar PSS:PICU. Takmörk rannsóknar var lítið úrtak en til 
þess að fá betra vald á áreiðanleika og réttmæti þarf að gera frekari rannsóknir á PSS:PICU í íslenskri þýðingu með stærra úrtaki.

V2	 Álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslu á Íslandi – Forprófun íslenskrar þýðingar á PSS-NICU 

Birta Rún Sævarsdóttir, Sunna María Helgadóttir, Rakel Björg Jónsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir 
Foreldrar upplifa álag (e. stress) sem getur tengst ýmsum þáttum og aðstæðum í legu barns á nýburagjörgæslu. 

Tilgangur verkefnisins var að þýða, forprófa og meta innra samræmi PSS-NICU mælitækisins (Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive 
Care Unit) sem metur álag á foreldrum barna á nýburagjörgæslu. 

Aðferð: PSS-NICU álagskvarðinn var þýddur yfir á íslensku með ISPOR/TCA aðferðinni og forprófaður á Vökudeild Landspítala. Lítilsháttar 
breytingar voru gerðar á uppsetningu álagskvarðans og kynningartextinn styttur. Mælitækið metur 46 atriði í fjórum flokkum: (A) hljóð og áreiti, 
(B) útlit og hegðun barns og fengnar meðferðir, (C) foreldrahlutverkið og sambandið við barnið og (D) framkoma starfsfólks og samskipti.  

Um 18 manna hentugleikaúrtak íslenskumælandi foreldra eldri en 17 ára sem áttu barn innlagt >47 klst á Vökudeild Landspítala á tveggja 
mánaða tímabili var boðið að taka þátt.  

PSS-NICU álagskvarðinn var lagður fyrir hvern þátttakanda ásamt 20 viðbótarspurningum um nýburann og almennar spurningar um álag auk 
tveggja opinna spurninga um álagsvalda og upplifun foreldra af verunni á Vökudeild. Niðurstöður sýndu að flokkur C, „foreldrahlutverkið og 
sambandið við barnið“ olli mestu álagi, sem er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. Ekki kom almennt fram marktækur munur eftir 
kyni foreldris. Þó upplifðu feður marktækt (p<0,01) meira álag en mæður vegna ófullnægjandi upplýsingagjöf starfsfólks. Áreiðanleikastuðull 
PSS-NICU í heild sýndi að innra samræmið er gott og mælitækið áreiðanlegt (Cronbach’s α=0,932). Þátttakendur sem áttu dreng upplifðu 
marktækt meira álag en þeir sem áttu stúlku (R=-0,608, p<0,01). 

Ályktanir: Með tilkomu mælitækisins í íslenskri þýðingu má rannsaka nánar álag á foreldrum barna á Vökudeild. 

V3	 Álag á foreldrum langveikra og fatlaðra barna á Íslandi  

 Jóhanna Jóhannsdóttir, Tinna Sigurðardóttir, og Guðrún Kristjánsdóttir  
Niðurstöður margra rannsókna sýna að foreldrar langveikra og fatlaðra barna eru alla jafna undir meira álagi en aðrir foreldrar.  
Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga með mælitækinu PSI-SF (Parenting stress index–short form) um það álag sem foreldrar 
langveikra og fatlaðra barna á Íslandi eru undir, umfang þess og eðli en einnig að veita innsýn í dreifingu álags eftir aðstæðum, líðan og 
bakgrunni. 

Aðferð: Um var að ræða megindlega fylgnirannsókn. Í úrtakinu voru 102 foreldar langveikra og fatlaðra barna fæddra árið 2000 og síðar, sem 
dvöldu í sumarbúðunum Reykjadal sumarið 2016. Aðeins eitt foreldri hvers barns var tekið með í úrtakið. Sendur var spurningalisti í tölvupósti 
til foreldranna sem innihélt PSI-SF auk spurninga um bakgrunn, almennt álag og heilsu. Forritið SPSS var notað við tölfræðilega úrvinnslu 
gagna. 

Niðurstöður: 76% foreldra langveikra og fatlaðra barna mældust yfir klínísku viðmiðunargildi fyrir álag samkvæmt PSI-SF. Menntun, tekjur, 
svefn foreldris og umönnun barns höfðu marktæka miðlungssterka fylgni við álag. 25,5% foreldranna töldu sig búa við líkamlega vanheilsu og 
30,9% við andlega vanheilsu. Þeir sem töldu sig búa við vanheilsu mældust að jafnaði undir meira álagi. 

Ályktanir: Þrátt fyrir smæð úrtaks og takmarkanir bar niðurstöðum þessarar rannsóknar og niðurstöðum erlendra rannsókna saman. Foreldrar 
langveikra og fatlaðra barna eru líklegri en aðrir foreldrar til að vera undir meira álagi en gagnlegt væri að gera samanburðarrannsókn þar sem 
þessi foreldrahópur væri borinn saman við foreldra barna án fötlunar og sjúkdóma. Meta þarf fjölskylduna, aðstæður hennar og bakgrunnsþætti 
m.t.t. hugsanlegra álagsþátta og fyrirbyggja álag eins og kostur er. 
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V4	 Meðferðarrannsóknir varðandi kynlíf og nánd hjá pörum eftir greiningu krabbameins: kerfisbundin, fræðileg 	
	 samantekt.           

Jóna Ingibjörg Jónsdóttir1,2, Helga Jónsdóttir1,2, Marianne E. Klinke 1,2
1Landspítali, 2Hjúkrunarfræðideild, Heilbrigðisvísindasvið, Háskóli Íslands

Tilgangur/inngangur: Fáar rannsóknir hafa þróað og metið árangur meðferðar fyrir pör til að efla aðlögun tengda kynlífi og nánd í kjölfar 
greiningar á krabbameini. Tilgangur þessarar kerfisbundnu, fræðilegu samantektar var að lýsa stöðu þekkingar á meðferðarrannsóknum sem 
snúa að pörum þar sem maki hefur greinst með krabbamein, ásamt inntaki meðferðar.  
  
Aðferð: Kerfisbundin, fræðileg samantekt á rannsóknum með eftirtöldum rannsóknasniðum; slembival, hálf-tilraunasnið og fylgnisnið. Stuðst 
var við handbók Joanna Briggs og PRISMA til að greina og setja fram niðurstöður. Heimildir voru sóttar í gagnabankana PubMed, CINAHL og 
PsychINFO. Gagnaleit var á árunum 2009-2016. Einnig var leitað í heimildalistum greina, tilvitnanir raktar og haft samband við höfunda. 

Niðurstöður: Teknar voru saman fjórtán meðferðarrannsóknir. Framkvæmd, lengd og innihald meðferðarrannsókna fyrir pör var mismunandi. 
Íhlutun fór ýmist fram augliti-til-auglitis, í hópi, gegnum síma eða á vefnum. Fjöldi meðferðartíma var 1-8 yfir 2-24 vikna tímabil. Flestar íhlutanir 
buðu upp á ≥ 3 meðferðartíma. Íhlutanir beindust gegn sértækum áhyggjuefnum og/eða veittu fræðslu. Einhug skortir varðandi ákjósanlegar 
útkomumælingar. Íhlutun var veitt af jafningjum eða fagfólki með ólíkan bakgrunn svo sem hjúkrun, sálfræði eða félagsráðgjöf. 

Ályktanir: Engin  samstaða ríkir um hvernig meðferðarrannsóknum fyrir pör sé best háttað né hvernig best sé að meta árangur og gagnsemi 
þeirra. Niðurstöður samantektarinnar gefa vísbendingu um hvernig bæta megi rannsóknaraðferðir og klínískt starf til að lina áhyggjur hjá pörum 
tengda kynlífi og nánd eftir krabbamein.  

Lykilorð: kerfisbundin fræðileg samantekt, krabbamein, kynlíf, nánd

V5	 Áhrif af menntun og starfsánægju hjúkrunarfræðinga á starfshætti í fjölskylduhjúkrun  

 Anna Ólafia Sigurðardóttir, Elísabet Konráðsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Erla Kolbrún Svavarsdottir
Inngangur: Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif fjölskylduhjúkrunar fyrir skjólstæðinga hjúkrunarfræðinga. En lítið er vitað um áhrif 
framhalds- og viðbótarmenntunar í fjölskylduhjúkrun á  upplifun hjúkrunarfræðinga af starfi þeirra með fjölskyldum. Tilgangur rannsóknar er að 
meta áhrif menntunar og starfánægju hjúkrunarfræðinga á starfshætti í fjölskylduhjúkrun. 

Aðferð: Þátttakendur voru 436 hjúkrunarfræðingar með grunnmenntun eða framhaldsnám í hjúkrun. Hugmyndafræðilegur bakrunnur var líkan 
um starfsálag, sjálfstæði í starfi og stuðning á vinnustað. Störfum var skipt í fjóra flokka ; mikið álag (mikið starfsálag/lítið sjálfstæði í starfi); lítið 
frumkvæði (lítið starfsálag/ lítið sjálfstæði); lítið álag (lítið starfsálag/ mikið sjálfstæði) og mikið frumkvæði (mikið starfsálag/ mikið sjálfsstæði). 

Niðurstöður: Hjúkrunarfræðingar með framhaldsmenntun sem höfðu tekið námskeið í fjölskylduhjúkrun skoruðu marktækt hærra á 
spurningalistanum sem metur starfshætti í fjölskylduhjúkrun en hjúkrunarfræðingar með grunnmenntun. Hjúkrunarfræðingar sem mátu sig vera 
undir miklu álagi í vinnu skoruðu lægra á listanum um starfshætti í fjölskylduhjúkrun en þeir hjúkrunarfræðingar sem töldu sig vera með mikið 
frumkvæði og ekki undir  álagi. Enn fremur fundust tengsl á milli menntunar og flokka starfa er tengjast starfsháttum í fjölskylduhjúkrun. 
Sjálfstæði í starfi, stefna deildar um fjölskylduhjúkrun og framhaldsmenntun, ásamt því að starfa á kvenna- og barnasviði, bráðasviði, geðsviði 
og lyflæknissviði spáði fyrir um 25% af breytileika í starfsháttum í fjölskylduhjúkrun.  

Ályktun: Framhaldsmenntun hjúkrunarfræðinga ásamt viðbótarmenntun í fjölskylduhjúkrun getur stuðlað að jákvæðum þáttum í starfi ásamt 
aukinni færni í starfi með fjölskyldum. 

V6	 Viðhorf og væntingar ungra hjúkrunarfræðinema til hjúkrunarstarfsins  

 Elín Björnsdóttir, Þórhildur Briem og Birna G. Flygenring, Háskóli Íslands, Hjúkrunarfræðideild  
Tilgangur: Ákveðið hlutfall ungra nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hættir í hjúkrun á fyrstu tveimur árum eftir útskrift. Ýmsir þættir sem tengjast 
líðan hjúkrunarfræðinema meðan á námi stendur hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að starfa við hjúkrun. Tilgangur rannsóknarinnar var að 
kanna hvaða þættir í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga hafa áhrif á ákvörðun fjórðaárs hjúkrunarfræðinema að starfa við hjúkrun í framtíðinni og 
hvaða þætti í hjúkrunarfræðináminu mætti bæta til að þeir væru betur undirbúnir til að takast á við hjúkrunarstarfið. 

Aðferð: Spurningalisti var sendur öllum (n=112) hjúkrunarfræðinemum sem fæddir eru  árið 1980 og síðar og útskrifuðust frá Háskóla Íslands 
og Háskólanum á Akureyri vorið 2017. Svarhlutfall var 76% (n=85).  

Niðurstöður: Um 86% þátttakenda töldu mjög líklegt eða líklegt að þeir yrðu starfandi sem hjúkrunarfræðingar tveimur árum eftir útskrift. Helstu 
þættir í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga sem hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að starfa við hjúkrun í framtíðinni voru sanngjörn laun, hæfilegt 
vinnuálag, sveigjanlegur vinnutími, góður starfsandi, áhugi á starfinu, möguleiki á starfsþróun, starfsánægja, að geta leitað óhikað eftir aðstoð 
annarra samstarfsmanna og fjölbreytni í starfi. Hjúkrunarfræðinemum fannst mega auka herminám og klíníska kennslu í náminu til að undirbúa 
þá betur fyrir hjúkrunarstarfið. 

Ályktanir: Ákveðnir þættir í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga hafa áhrif á ákvörðun ungra hjúkrunarfræðinema að starfa við hjúkrun í 
framtíðinni. Mikilvægt að hjúkrunarstjórnendur geri sér grein fyrir þessum þáttum ásamt viðhorfi og væntingum ungra hjúkrunarfræðinema til 
hjúkrunarstarfsins til að stuðla að festu þeirra í starfi.  

Lykilorð: Hjúkrunarfræðinemar, hjúkrunarfræðinám, Y-kynslóðin, áform um að starfa við hjúkrun og vinnuumhverfi  
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V7	 Afhverju hætta ungir hjúkrunarfræðingar í hjúkrun?  

Katrín Ólafsdóttir, Sandra Ösp Konráðsdóttir, Birna G. Flygenring, Háskóli Íslands, Hjúkrunarfræðideild
Tilgangur: Ungir hjúkrunarfræðingar eru mikilvægir í nýliðun hjúkrunarfræðinga og það er áhyggjuefni hve stórt hlutfall þeirra hættir störfum 
við hjúkrun. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna ástæður þess að ungir hjúkrunarfræðingar hætta að starfa við hjúkrun ásamt því að 
kanna hvaða þáttum í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga þarf að breyta til þess að þeir  komi aftur til starfa.  

Aðferð: Spurningalisti var sendur til 50 hjúkrunarfræðinga sem hætt höfðu að starfa við hjúkrun. Svarhlutfall var 88% (n=44).  Notuð var 
lýsandi tölfræði við greiningu gagna. 

Niðurstöður: Þátttakendur voru konur fæddar á árunum 1974-1990. Flestir þátttakenda voru af hinni svokölluðu Y-kynslóð og höfðu unnið 
við hjúkrun í tvö ár eða skemur áður en þeir hættu og 61% (n=25) starfa sem flugfreyjur. Helstu ástæður þess að þátttakendur hættu að 
starfa við hjúkrun voru  óánægja með launakjör, mikið vinnuálag og streita í starfi. Erfiðleikar við að samræma vinnu og fjölskyldulíf hafði 
einnig töluverð áhrif á ákvörðun þeirra að hætta í starfi. Langflestir (91%) sögðust nokkuð ánægðir í núverandi starfi sínu og  sögðu að 
launakjör væru betri í núverandi starfi borið saman við síðasta hjúkrunarstarf.  

Ályktun: Til þess að unnt sé að sporna við ótímabæru brottfalli ungra hjúkrunarfræðinga úr starfi þurfa stjórnendur heilbrigðisstofnana og  
stjórnvöld að endurskoða og bæta vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga út frá þörfum þeirra sem yngstir eru í starfi. Jafnframt þarf að styðja þá 
í starfi og bæta launakjör, en launamál hjúkrunarfræðinga er það sem brennur heitast á ungum hjúkrunarfræðingum í dag.  

Lykilorð: Kynslóð-Y, ungir hjúkrunarfræðingar, nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar, brottfall úr starfi, festa í starfi, laun, álag, vinnutími, 
vinnuumhverfi. 

V8	 Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar þegar tekist er á við krefjandi lífsbreytingar           

 Jóhanna Bernharðsdóttir lektor, Hjúkrunarfræðideild HÍ, Marga Thome prófessor emerita, 
Hjúkrunarfræðideild HÍ 

Inngangur: Hugræn aterlismeðferð (HAM) er gagnreynd íhlutun sem hefur sýnt hvað bestan árangur til að takast á við sálræna vanlíðan 
meðal háskólastúdenta. Talið er að vanlíðan námsmanna á háskólastigi tengist gjarnan margvíslegum lífsbreytingum sem gera á stundum 
flóknar kröfur til þeirra. Til að öðlast innsýn í breytingarnar og viðbrögð námsmanna við þeim voru kenningar Meleis o.fl. lagðar til 
grundvallar í þessu verkefni. Eitt af hlutverkum hjúkrunarfræðinga samkvæmt þessari kenningu er að greina þá þætti sem kunna að hamla 
eða greiða fyrir jákvæðri úrvinnslu lífsbreytinganna. 

Markmiðið þessara eigindlegu einstaklingsviðtala var að skoða hvaða aðferðir sem byggja á HAM stuðla að jákvæðri úrlausn lífsbreytinga 
meðal íslenskra kvenstúdenta 
Aðferð: Tekin voru eigindleg viðtöl við 19 þátttakendur í námskeiði þar sem aðferðir HAM til að takast á við sálræna vanlíðan voru kenndar 
og æfðar. Viðtölin voru því næst innihaldsgreind og kenning Meleis o.fl. höfð til hliðsjónar. 
Meginmál: Viðtölin sýndu að fræðsla, endurmat hugsana og breytt atferli höfðu jákvæð áhrif á úrvinnslu og reynslu kvennanna. Umræður í 
hópum reyndust  veita gagnkvæman stuðning og innblástur til að leita nýrra aðlögunarleiða.  

Umræða: Niðurstöður þessarar gagnagreiningar benda til að hugræn atferlismeðferð feli í sér haldbærar aðferðir fyrir námsmenn sem 
takast á við nýja reynslu og lífsbreytingar. Því hefur, á grundvelli þessa, verið þróað námskeið fyrir hjúkrunarfræðinga, þar sem 
hugmyndafræði Meleis o.fl. er kynnt og tengd grunnaðferðum hugrænnar atferlismeðferðar. Tilgangurinn er að hjúkrunarfræðingar búi yfir 
gagnreyndum aðferðum til að styðja markvisst við einstaklinga sem takast á við krefjandi lífsbreytingar í því augnamiði að efla þroska 
þeirra og heilsufar. 

V9	 Þverfaglegt herminám á gjörgæsludeild E-6 og vöknun LSH  

 Sesselja Haukdal Friðþjófsdóttir, Áslaug Nanna Ingvadóttir, Rannveig J. Jónasdóttir og 
Elísabet H. Árnadóttir, Gjörgæsludeild LSH Fossvogi

Haustið 2014 hófst innleiðing þverfaglegs hermináms á heimaslóðum á gjörgæsludeild E-6 og vöknun, LSH. 
Tilgangurinn var skýr, að kynna starfsfólki deildarinnar herminám, kveikja áhuga og kynna mikilvægi hermináms á heimaslóðum. Markmið 
kennslunnar, auka öryggi sjúklinga, bæta samskipti og teymisvinnu.  
Fagfólk gerir ákveðnar kröfur þegar kemur að kennslu og þjálfun. Kennslan þarf að uppfylla þarfir einstaklingsins og nýtast í starfi. Krafan 
um verklega þjálfun hefur farið vaxandi og því ákveðið að taka þetta skref og þjálfa markvisst vissar aðstæður sem starfsfólk deildarinnar 
þarf að takast á við.  

Hjúkrunarfræðingur með kennsluréttindi í herminámi hóf í samvinnu við yfirmenn deildarinnar skipulag og innleiðslu hermináms, 
kennsludagar voru settir og starfsfólk (læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar) sett í hópa og búnaður leigður frá Bráðaskólanum.  
Kynning á herminámi og krísustjórnun (Crisis Resource Management) fór fram í formi fyrirlestra og Pdf skjal sent á starfsfólk. Markmið 
voru skýr og raunhæf tilfelli við raunaðstæður sniðin að styrkleika/reynslu starfsfólks. Bent var á mikilvægi trúnaðar, samvinnu, jákvæðni og 
skilnings til að kennslan yrði sem árangursríkust 
Hvert tilfelli byrjar á kynningu (briefing), tilfellið keyrt og síðan samantekt og endurgjöf (debriefing). 
Sett voru upp mismunandi hermitilfelli bæði barna- og fullorðinstilfelli. Skoðanakönnun var gerð árið 2014 og 2017 (sjá nánar á 
veggspjaldi).  

Þverfaglegt herminám er fastur liður í fagþjálfun gjörgæsludeildar E-6 og vöknun. Alls hafa átta hjúkrunarfræðingar lokið 
leiðbeinendanámskeiði í hermiþjálfun. Haldnar hafa verið yfir 100 kennslustundir, eins til tveggja klst langar með 3-6 þátttakendum í hverju 
tilfelli á síðustu þremur árum.  

Mikilvægt er að halda áfram að byggja upp herminám, þjálfa starfsfólk og búa til góðar aðstæður og skapa tíma og rými fyrir starfsfólk til 
þjálfunar. Mikilvægi þarfagreiningar er ótvíræð og rannsóknir og kannanir eftir þjálfun ættu að fara fram reglulega.  

Lykilorð: Samvinna - teymisvinna - öryggi - gæði 
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V10	 Áhrif umhverfishávaða á viðbrögð og gæði í endurlífgun  

Auður Ólafsdóttir og Svala Rakel Hjaltadóttir 
Inngangur: Viðbrögð í endurlífgun eru mikilvæg fyrir afdrif sjúklinga og getur hávaði haft truflandi áhrif. Tilgangur rannsóknarinnar var að 
skoða áhrif umhverfishávaða á viðbrögð og gæði hjúkrunarfræðinema í endurlífgun. 

Aðferð: Stuðst var við hálftilraunasnið og hátæknisýndarsjúkling. Þátttakendur voru 23 hjúkrunarfræðinemar sem skipt var tilviljanakennt í 
fjóra tilrauna- og fjóra samanburðarhópa. Hannað var tilfelli í forriti sem stýrir sýndarsjúklingi og viðbrögð þátttakenda mæld sem og gæði 
endurlífgunar. Inngrip hjá tilraunahópum var hljóðáreiti við 70-78 dB hljóðstyrk um leið og tilfellið hófst. 

Niðurstöður: Umhverfishávaði lengdi viðbragðstíma þátttakenda í að hefja endurlífgun. Það tók samanburðarhópana að meðaltali 28 
sekúndur að sækja neyðarvagninn, á meðan það tók tilraunahópana 42 sekúndur. Þá tók það samanburðarhópana að meðaltali 49 
sekúndur að hefja hjartahnoð, á meðan það tók tilraunahópana að meðaltali 65 sekúndur. Samanburðarhóparnir gáfu rafstuð að meðaltali 
157 sekúndum eftir að sýndarsjúklingur fór í hjartastopp en tilraunahóparnir gáfu hjartarafstuð að meðaltali 179 sekúndum eftir hjartastopp.  

Tilraunahóparnir hnoðuðu dýpra og nær viðmiðum í endurlífgun. Meðaldýpt hjartahnoða hjá tilraunahópunum var 46 mm en 41 mm hjá 
samanburðarhópunum. Tilraunahóparnir leyfðu brjóstkassa að þenjast út að fullu á milli hjartahnoða í að meðaltali 96% tilfella á meðan 
samanburðarhóparnir leyfðu brjóstkassa að þenjast út að fullu í að meðaltali í 81% tilfella.  

Ályktanir: Erfitt er að álykta um niðurstöðurnar þar sem þetta voru fáir hópar og niðurstöður því ekki tölfræðilega marktækar. Þó má ætla að 
umhverfishávaði hafi truflandi áhrif og geri það að verkum að þátttakendur séu lengur að bregðast við. Umhverfishávaði dró ekki úr 
gæðum hjartahnoðs. 

V11	 Skimun aldraðra við komu á bráðamóttöku Landspítala.            

Elfa Þöll Grétarsdottir1,2,, Gunnar Tómasson2, Anna Björg Jónsdóttir1,, Ester Eir Guðmundsdóttir1,, 
Ingibjörg Hjaltadóttir1,2,, Ingibjörg Sigurþórsdóttir1,, Lovísa A. Jónsdóttir1, Íris Björk Jakobsdóttir2, 
Pálmi V. Jónsson1,2, Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir1,2
1Landspítali, 2Háskóli Íslands

Tilgangur : Komuskimun aldraðra (InterRAI ED-screener) er nýtt skimunartæki sem tekur til mats á færni og félagslegum þáttum til að 
greina betur þá aldraða sem gætu verið í áhættu á neikvæðum afdrifum eftir komur á bráðamóttökur. Matið er rafrænt, hannað sem fljótlegt 
og hentugt í erilsömu umhverfi. Skimunartækin Triage Risk Screening Tool (TRST) og Identification of Seniors At Risk (ISAR) voru til á 
íslensku og TRST notað á bráðamóttöku LSH frá 2011. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman skimunar með þessum þremur 
skimunartækjum og samband við fyrir afdrif eftir komu á bráðamóttöku Landspítala. 

Aðferðir: Sjúklingum sem voru 67 ára eða eldri og leituðu á bráðamóttöku Landspítala á dagvinnutíma í febrúar til mars 2016 var boðin 
þátttaka. Skimunartækin voru lögð fyrir munnlega og upplýsinga aflað um aldur, kyn, búsetu og aðstoð á heimili. Fylgnistuðlar milli 
Komuskimunar aldraðra og ISAR og TRST voru reiknaðir auk ROC-kúrva til að kanna forspárgildi fyrir innlögn á sjúkrahús og andláts 
innan 4 mánaða.  

Niðurstöður: Af þeim 237 sjúklingum sem til greina komu gátu 200 tekið þátt. Af þeim sem ekki tóku þátt skýrði vanlíðan eða líkamlegt 
ástand 47%, en vitræn skerðing 17%. Meðalaldur þátttakenda var 78,5 ár (bil 67-97 ár, SF 7,4), 44% voru karlar, 85% bjuggu á eigin 
heimili, 43% bjuggu einir og 53% voru með aðstoð heima. Meðalstigafjöldi var 3,19 (SF 1,53) úr Komuskimun aldraðra, 2,22 (SF 1,43) úr 
ISAR og 2,16 (SF 1,36) úr TRST. Fylgni Komuskimunar aldraðra við ISAR var 0,57 en 0,40 við TRST. Komuskimun aldraðra spáði best 
fyrir um andlát samkvæmt ROC kúrvu.  

Ályktanir: Niðurstöðurnar styðja notkun Komuskimunar aldraðra á bráðamóttöku Landspítala til að greina aldraða einstaklinga sem þurfa 
sértæk úrræði eftir komu á bráðamóttöku og spá fyrir um afdrif þeirra. 

V12	 Breyting á verklagi í tengslum við aðgerð á holubringu gæðarannsókn  

Hildur Birna Helgadóttir, Landspítali, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, María Sif Ingimarsdóttir, 
Landspítali, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, Sigríður Zoëga, Landspítali, Hjúkrunarfræðideild Háskóla 
Íslands

Tilgangur: Holubringa er aflögun á brjóstkassa. Holubringu geta fylgt einkenni svo sem þreyta, verkir, andþyngsli og þungur hjartsláttur. 
Hægt er að leiðrétta aflögunina með svokallaðri Nuss skurðaðgerð.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka fylgni við nýtt verklag varðandi Nuss aðgerðir sem tekið var upp á Landspítala árið 2016 og 
kanna verki og truflandi áhrif þeirra eftir aðgerðina. 

Aðferð: Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar 18 ára og eldri sem gengust undir Nuss skurðaðgerð frá nóvember 2016 til loka 
mars 2017. Þátttakendur svöruðu spurningalista á þremur mismunandi tímapunktum og fylltu út verkjadagbók í 10 daga eftir útskrift. 
Upplýsingum var safnað úr sjúkraskrá og lyfjaumsjónarkerfi. 

Niðurstöður: Nýju verklagi var fylgt í flestum tilvikum. Helstu frávik frá verklagi voru seinkun á útskrift og of mikið af verkjalyfjum var ávísað 
við útskrift en þeim hluta af verklaginu var aðeins fylgt í 55% tilvika. Í 73% tilvika var utanbastsleggur fjarlægður á réttum tíma. 
Þátttakendur upplifðu mikla verki og aukaverkanir af verkjalyfjum fyrsta dag eftir heimkomu en meðalstyrkur verstu verkja var þá 7,8 
saman borið við 5,1 fyrsta dag eftir aðgerð. Aukaverkanir af verkjameðferð voru meðal annars hægðatregða en fyrsta dag eftir útskrift voru 
83% þátttakenda með hægðatregðu. 

Ályktanir: Nýju verklagi var að mörgu leyti fylgt þótt á því væru undantekningar. Leggja þarf áherslu á að ávísa réttu magni verkjalyfja við 
útskrift og mikilvægt er að bæta verkjastillingu en niðurstöður sýndu að þátttakendur voru ekki nógu verkjastilltir fyrstu daga eftir útskrift. 
Þátttakendur fundu fyrir umtalsverðum aukaverkunum af verkjalyfjunum, brýnt er að fyrirbyggja þær og draga úr þeim. 

Lykilorð: Holubringa, verkir, verkjameðferð, aukaverkanir verkjalyfja, legutími
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V13	 Áhrif fjarhjúkrunarmeðferðar eftir þverfaglega endurhæfingu á lífsgæði, þunglyndi, kvíða, og mæði sjúklinga 	
	 með langvinna lungnateppu   

Guðbjörg Pétursdóttir1,2,, Hjördís Sigursteinsdóttir2, Kristín Þórarinsdóttir2, Marta Guðjónsdóttir1,3 og 
Jónína Sigurgeirsdóttir1.
1Reykjalundur, 2Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, 3Læknadeild Háskóla Íslands

Inngangur: Einkenni langvinnrar lungnateppu (LLT)  eins og mikil mæði geta dregið úr lífsgæðum sjúklinga og leitt til vítahrings 
hreyfingarleysis og andlegrar vanlíðunar.  

Markmið: Að skoða áhrif fjarhjúkrunarmeðferðar eftir útskrift úr endurhæfingu á lífsgæði, andlega líðan og mæði hjá sjúklingum með LLT 
og bera saman við hóp sem fær ekki fjarhjúkrunarmeðferð.  

Aðferð: Þátttakendur voru 30 sjúklingar með LLT (FEV1 ≤ 60% af áætluðu gildi)  sem útskrifuðust úr lungnaendurhæfingu. Skipt var í tvo 
hópa: fyrstu 15 sem útskrifuðust fóru í meðferðarhóp og næstu 15 í samanburðarhóp. Metin var: Mæði (SOBQ, 0 -120 stig ), andleg líðan 
(HAD, kvíði 0 – 21 stig og þunglyndi  0 - 21 stig) lífsgæði (CAT, 0 - 40 stig) við útskrift úr endurhæfingu og þremur mánuðum eftir útskrift (3 
m.e.ú.).   

Niðurstöður: Meðalaldur þátttakenda var 63,7 ± 7,5 ár, 19 konur (63,3%) og 11 karlar (36,7%) og meðalgildi FEV1 % af áætluðu var 42,0 ± 
12,1 %.  Hóparnir voru sambærilegir m.t.t framangreindra þátta. 

Umræður: Draga má þá ályktun af niðurstöðum að fjarhjúkrunarmeðferð hafi haft áhrif á bæði mæði og kvíða hjá sjúklingum með LLT. 
Mikilvægt er að halda áfram að þróa og rannsaka fjarhjúkrunarmeðferð hjá einstaklingum með LLT.
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