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Ingibjörg R. Magnúsdóttir fyrrverandi námsbrautarstjóri námsbrautar í hjúkrunarfræði 
við Háskóla Íslands og skrifstofustjóri í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu stofnaði 
29. júní 2007, Rannsóknarsjóð Ingibjargar R. Magnúsdóttur. 

Auk Ingibjargar lögðu til stofnfé í sjóðinn: Rannsóknarstofnun í hjúkrunarfræði, Glitnir, 
Ljósmæðrafélag Íslands, heilbrigðis- og trygginga málaráðuneytið og ýmsir einstaklingar.

Markmið sjóðsins er að efla rannsóknir í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði með því að styrkja 
 doktorsnema. Á þeim 12 árum sem liðin eru frá stofnun sjóðsins, hefur verið úthlutað 
26  styrkjum, samtals að upphæð níu milljónum og tvöhundruð og fimmtíuþúsund krónum. 

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

Rannsóknasjóður 
Ingibjargar R. Magnúsdóttur

Mynd við síðustu úthlutun 4. desember 2019: Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, 
Valgerður Lísa Sigurðardóttur, Ingibjörg R. Magnúsdóttir, Inga Valgerður Kristinsdóttir, 
I. Margrét Baldursdóttir og Jóhanna Bernharðsdóttir, formaður sjóðsstjórnar
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SETNING
Verið öll hjartanlega velkomin á ráðstefnuna „Í fararbroddi: Rannsóknir í hjúkrunar- og 
ljósmóðurfræði“ sem haldin er á vegum Hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands. Þetta er í 
fjórða sinn sem ráðstefnan er haldin. Hún er haldin í janúar annað hvert ár. Ástæða þess 
að halda hana í janúar er sú að hún er tileinkuð Dr. Guðrúnu Marteinsdóttur, dósent sem 
átti afmæli í janúar en hún lést fyrir aldur fram árið 1994. Guðrún útskrifaðist með BS próf 
í hjúkrunarfræði árið 1977 frá námsbraut í hjúkrunarfræði og var í fyrsta hópnum hér á 
landi sem brautskráðist með slíkt próf í hjúkrunarfræði. Hún var jafnframt ein af þeim fyrstu 
úr námsbrautinni sem fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna og lagði hún þar stund á nám í 
heilsugæslu. Hún vann frumkvöðlastörf í kennslu við námsbraut í hjúkrunarfræði á því sviði. 

Í tilefni af því að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur tileinkað árið 2020 sem ár 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra þótti mikilvægt að ráðstefnan endurspeglaði þá áherslu. 
Því verða haldin tvö lykilerindi og mun annað þeirra gefa okkur hjúkrunarfræðilega sýn 
og hitt varpa ljósi á ljósmóðurfræði. Í kjölfar lykilerinda eru fjögur boðserindi með áherslu 
á hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Alls er boðið upp á sjö málstofur með alls 42 erindum. 
Einnig verða kynnt 15 veggspjöld. 

Gefur ráðstefnan mynd af því öfluga rannsóknarstarfi sem á sér stað meðal hjúkrunar-
fræðinga og ljósmæðra í landinu. Jafnframt endurspeglar hún rannsóknir nemenda í 
hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Viðfangsefni ráðstefnunnar eru fjölþætt og spanna allt 
æviskeiðið. Jafnframt gefur hún mynd af skipulagi og gæðum heilbrigðisþjónustunnar 
til að mæta betur þörfum skjólstæðinga á sviði heilsugæslu og innan veggja sjúkrahúsa. 
Að auki er fjallað um nýsköpun og tæknilegar framfarir. 

Megi þið njóta dagsins
Sóley S. Bender, formaður undirbúningsnefndar 
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LYKILERINDI

Hjúkrun í ljósi samfélags og framtíðar

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Ragnheidur.Osk.Erlendsdottir@heilsugaeslan.is

Á 200 ára afmælisári Florence Nightingale hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin tileinkað árið í ár, 2020, 
hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum. Þetta er mikill heiður og sýnir hversu mikilvægur hlekkur hjúkrunar-
fræðingar og ljósmæður eru í öllum heilbrigðiskerfum heimsins. Eins og árin gefa til kynna erum við engir 
nýgræðingar. Fagið hefur þróast af miklum metnaði en tilvistin sem fagið byggir á er ávallt sú sama. Tilvistin 
að standa nærri náunganum, efla heilsu hans og fyrirbyggja sjúkdóma. Þessi tilvist er sérstaklega nálæg í heilsu-
gæsluhjúkrun. Að vera hluti af nærsamfélaginu, fylgja þar fólki frá vöggu til grafar, taka þátt í sorgum þess, 
gleði og sögu. Vera talsmaður heilsu í samfélaginu og hafa áhrif á samfélagið. 

Til framtíðar litið mun þróunin halda áfram. Samfélagið mun breytast hratt og koma með nýjar áskoranir á 
 hverjum degi. Tækni sem ímyndunarafl dagsins í dag nær ekki til, umhverfisáhrif og hlýnun jarðar, fjölmenning 
og margbreytileiki í samfélagsgerð eru nokkur dæmi um áskoranir framtíðarinnar. Hjúkrun framtíðarinnar mun þó 
áfram byggja á sömu tilvist. Hjúkrunarfræðingar þurfa að standa keikir, standa vörð um kjarna og virði hjúkrunar. 
Við þurfum á sama tíma að ýta markvisst undir nýsköpun í faginu og stuðla að jákvæðri og sterkri ímynd. Ímynd 
sem gefur til kynna að starfið sé áhugavert, skemmtilegt og mikils virði mun skila eftirspurn og vexti í  framtíðinni. 
Ímynd sem gefur til kynna mikið álag, skort og léleg laun mun hins vegar ekki hjálpa okkur til framtíðar litið. 
 Horfum til framtíðar með virði hjúkrunar að leiðarljósi. Sýn og vilji munu finna veg og vegferð fyrir það sem við 
teljum vera mikils virði.

Flýtum okkur hægt með lífið í höndunum

Dr. Berglind Hálfdánsdóttir
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og Landspítali

berglindh@hi.is

Tengsl okkar hvert við annað, vefur sambanda og samskipta ofinn af kærleika og nánd, er það sem býr til sam-
félag. Á bakvið þessi tengsl liggur okkar lærða siðferðiskennd en líka göldróttir þræðir af hormónum sem tengja 
okkur öll. Um þetta andlega, líkamlega og félagslega fjöregg snýst starf ljósmæðra. Að standa vörð um þau líkam-
legu ferli sem hafa skapað og viðhaldið mannlegu samfélagi frá upphafi. Að tengjast og næra, efla og styrkja, 
valdefla og virða. Fyrir þessu starfi hafa ljósmæður taumlausa ástríðu, gefa í það allt sem þær eiga og fá stórar 
gjafir til baka. Í heimi sem er á yfirsnúningi og hefur villst út af meðalveginum getur þó ástríða í starfi hætt að 
vera nærandi og orðið tærandi.

Yfirsetukonur og yfirsetumenn stóðu vaktina meðan landið byggðist upp, skildu eftir eigin börn og búskap til 
að annast líf annarra, klifu fjöll og óðu ár með skyldurækni og hugsjón í fararnesti. Í dag klífa ljósmæður annars 
konar hamra en ekki síður þverhnípta. Hverri nýrri lausn sem er talin auka öryggi kvenna og barna fylgir ný krafa 
um árangur og frekari væntingar um fullkomnun í ófullkomnum heimi. Afrakstrinum af framförum í barneignar-
þjónustu er síðan misskipt í svo öfgakenndum mæli milli barnshafandi kvenna í heiminum að vart má á milli sjá 
hverjar líða mest fyrir, þær sem fá of litla þjónustu of seint eða þær sem fá of mikla þjónustu of snemma.

Árið 2020, ár hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, veitir okkur hvatningu til að marka spor í sögu þessarra stétta til 
framtíðar. Ljósmæður halda á hinum heilaga gral heilbrigðisþjónustu þar sem minna verður meira, en barneigna-
þjónusta sem veitt er samkvæmt hugmyndafræði ljósmæðra er líkleg til að skila bættri heilsu fyrir minna fé. Mann-
auður ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga er því dýrmæt auðlind sem gefur margfalt af sér ef annast er um hana 
með sjálfbærum hætti. Það gerum við best með því að staldra aðeins við, flýta okkur hægt og gefa okkur svigrúm 
til að næra þau sem næra.

mailto:Ragnheidur.Osk.Erlendsdottir%40heilsugaeslan.is?subject=
mailto:berglindh%40hi.is?subject=
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 8.40–9.00 SETNING
 SKRIÐA Sóley S. Bender, formaður undirbúningsnefndar

  ÁVARP
  Herdís Sveinsdóttir, deildarforseti

  ÁVARP
  Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra

 9.00–9.30 LYKILERINDI
 SKRIÐA Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, 
  Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
  Hjúkrun í ljósi samfélags og framtíðar

  Fundarstjóri: Herdís Sveinsdóttir 

 9.30–10.10 BOÐSERINDI
 SKRIÐA Þekkingarþróun í hjúkrun- og ljósmóðurfræði I:
  Dr. Sigríður Sía Jónsdóttir
  Áhrif af sálrænni vanlíðan, ánægju í parasambandi 
  og félagslegum stuðningi á meðgöngu og fæðingu

  Dr. Ólöf Birna Kristjánsdóttir
  Sjálfshjálparforrit fyrir fólk með langvinna verki

  Fundarstjóri: Herdís Sveinsdóttir 

 10.10–10.30 KAFFI OG VEGGSPJALDASÝNING

 10.30–12.00 MÁLSTOFUR I–IV
 SKRIÐA Málstofa I – Leiðtogar og nýsköpun
  Fundarstjóri: Marianne Elisabeth Klinke

 H-205 Málstofa II – Aðstandendur og heimaþjónusta
  Fundarstjóri: Brynja Örlygsdóttir

 H-206 Málstofa III – Nám og starfsþróun
  Fundarstjóri: Sigríður Zoëga

 H-001 Málstofa IV – Meðganga, fæðing og kvenheilsa
  Fundarstjóri: Hildur Sigurðardóttir

12.00–13.00 HÁDEGISHLÉ OG VEGGSPJALDASÝNING

13.00–13.30 LYKILERINDI
 SKRIÐA Dr. Berglind Hálfdánsdóttir, lektor og ljósmóðir á fæðingarvakt Landspítala
  Flýtum okkur hægt með lífið í höndunum 

  Fundarstjóri: Helga Gottfreðsdóttir

13.30–14.10 BOÐSERINDI
 SKRIÐA Þekkingarþróun í hjúkrun- og ljósmóðurfræði II:
  Dr. Kristín Þórarinsdóttir
  Persónumiðaða matstækið Hermes. Þróun og notkun í endurhæfingarhjúkrun

  Dr. Emma Marie Swift
  Eðlilegar fæðingar á tímum tæknivæðingar. Tækifæri og áskoranir á Íslandi
  Fundarstjóri: Helga Gottfreðsdóttir

14.15–15.45  MÁLSTOFUR V–VII
 SKRIÐA Málstofa V – Heilsuvernd
  Fundarstjóri: Ólöf Ásta Ólafsdótttir

 H-205 Málstofa VI – Langveikir og endurhæfing
  Fundarstjóri: Kristín Björnsdóttir

 H-206 Málstofa VII – Áföll og fíkniefni
  Fundarstjóri: Sóley S. Bender

15.50–16.00  AFHENDING STYRKJA ÚR BJARGARSJÓÐI SKRIÐA

16.00–16.15  RÁÐSTEFNUSLIT SKRIÐA

DAGSKRÁ
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E1 Helga Jónsdóttir 
 Forysta í fræðimennsku í hjúkrun á Norðurlöndunum

E2  Ásta Thoroddsen og Brynja Örlygsdóttir
 Rannsókna- og þróunarsetur um International Classification for Nursing Practice á Íslandi

E3  Sóley S. Bender
 Heimsmarkmiðin og kynheilbrigði unglingsstúlkna

E4  Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Sólrún W. Kamban, Elísabet Konráðsdóttir og Anna Olafía Sigurðardóttir
 Að draga fram það sem raunverulega skiptir máli: Ávinningur af styrkleikamiðuðum meðferðarsamræðum 
 (FAM-SOTC) fyrir fjölskyldur barna með langvinna sjúkdóma/raskanir 

E5  Guðrún Lísbet Níelsdóttir, Hjalti Már Björnsson, Brynjólfur Mogensen, Jón Magnús Kristjánsson, Sólrún Rúnarsdóttir, 
 Ragna Gústafsdóttir, Bryndís Guðjónsdóttir, Bára Benediktsdóttir, Linda Jónsdóttir, Herdís Herbertsdóttir og 
 Þórdís  Katrín Þorsteinsdóttir
 Þolmörk Landspítala í hópslysum – bráðaviðbrögð og áhrif á flæði sjúklinga eftir tvö rútuslys

E6  Brynja Ingadóttir, Anna Ólafia Sigurðardóttir, Berglind Brynjólfsdóttir, Berglind Þorbergsdóttir, Karítas Gunnarsdóttir,   
  Aðalheiður Stefánsdóttir, Katrín Jónsdóttir
 Mína og draumalandið: Hönnun og fyrsta prófun á kennslutölvuleik fyrir leikskólabörn sem eru á leið í svæfingu

 MÁLSTOFA I LEIÐTOGAR OG NÝSKÖPUN SKRIÐA

 MÁLSTOFA II AÐSTANDENDUR OG HEIMAÞJÓNUSTA H-205

 MÁLSTOFA III NÁM OG STARFSÞRÓUN H-206

E7  Inga Valgerður Kristinsdóttir, Pálmi V. Jónsson, Ingibjörg Hjaltadóttir, Thor Aspelund og Kristín Björnsdóttir
 Hefur andleg og líkamleg færni áhrif á magn þjónustu sem skjólstæðingar heimahjúkrunar fá? 
 Niðurstöður byggðar á InterRAI-HC gögnum.

E8  Kristín Björnsdóttir
 Hvernig verður persónumiðuð heimaþjónusta styrkt? Greining á gildum og viðmiðum í þjónustu

E9 Margrét Guðnadóttir og Kristín Björnsdóttir
 Heilabilun í heimahúsi: Ólíkar leiðir fjölskyldna í langvarandi rússíbanareið

E10  Fjóla Sigríður Bjarnadóttir 
 „Hvað á ég að gera – hvert á ég að snúa mér?” Dætur aldraðra foreldra á krossgötum í umönnun

E11 Halldóra Egilsdóttir, Marianne Elisabeth Klinke og Helga Jónsdóttir 
 Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð

E12  Brynja Örlygsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson
 Notkun óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu: Niðurstöður landskönnunar

E13  Herdís Sveinsdóttir, Hrund S Thorsteinsson, Natalja Fatkulina, Pilar Fuster, Daniela Lehwaldt, Eliisa Löyttyniemi, 
 Leena Salminen, Juliane Stubner, Helena Leino-Kilpi
 Mat hjúkrunarfræðinema og hjúkrunarstjórnenda á hæfni hjúkrunarfræðinema á lokaári í námi: 
 Lýsandi ferilrannsókn

E14  Birna G. Flygenring
 Streita, kulnun og framtíðaráform meðal fjórða árs hjúkrunarfræðinema

E15 Jóhanna Bernharðsdóttir, Rúnar Vilhjálmsson, og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir
 Tíðni streitu meðal háskólanema og bjargráð þeirra þar að lútandi

E16  Helga Gottfreðsdóttir, Embla Ýr Guðmundsdóttir og Marianne Nieuwenhuijze
 Fyrirmyndir í klínisku starfi: mikilvægur þáttur í kennslu ljósmæðranema

E17  Sigfríður Inga Karlsdóttir og Elín Díanna Gunnarsdóttir 
 Að lifa daginn af: áhrif alvarlegra atvika í fæðingu á líðan ljósmæðra

E18  Helga Bragadóttir
 Óframkvæmd hjúkrun á sjúkrahúsum á Íslandi að mati hjúkrunarstjórnenda og hjúkrunarfræðinga 
 – lýsandi samanburðarrannsókn
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E19 Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir, Berglind Hálfdánsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir
 Útkoma ljósmæðrastýrða eininga innan og utan sjúkrahúsa – Kerfisbundin fræðileg samantekt

E20 Ásta Hlín Ólafsdóttir, Sigfríður Inga Karlsdóttir og Daði Már Kristófersson
 Framköllun fæðingar hjá hraustum konum: áhætta og ávinningur

E21 Embla Ýr Guðmundsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir
 Útkoma fæðinga kvenna af erlendum uppruna á Íslandi og reynsla þeirra af umönnun í fæðingu 
 – Lýsing á rannsóknaráætlun

E22 Edythe L. Mangindin, Helga Gottfreðsdóttir og Emma Marie Swift
 Þróun könnunar um upplifun erlendra kvenna með tilliti til virðingar og ákvarðanatöku 
 í barneignarþjónustu á Íslandi – Lýsing á rannsóknaráætlun 

E23 Hrafnhildur Ólafsdóttir, Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Helga Gottfreðsdóttir
 Líðan kvenna á meðgöngu og í fæðingu eftir viðtal hjá Ljáðu mér eyra: Afturvirk lýsandi rannsókn

E24  Hulda Lind Eyjólfsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir
 Umskurður kvenna: áhrif á fæðingu og fæðingarhjálp 

 MÁLSTOFA IV MEÐGANGA, FÆÐING OG KVENHEILSA  H-001

 MÁLSTOFA V HEILSUVERND SKRIÐA

 MÁLSTOFA VI LANGVEIKIR OG ENDURHÆFING H-205

E25  Guðrún Hulda Gunnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir
 Konur sem glíma við offitu á barneignaraldri og á meðgöngu: Hvað er til ráða? 

E26 Laufey Ólöf Hilmarsdóttir
 Þættir sem hafa áhrif á mætingu kvenna í leghálskrabbameinsleit. Samþætt fræðilegt yfirlit 

E27  Kristín Georgsdóttir og Berglind Hálfdánsdóttir
 Svefn fyrir tvo: Áhrif svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu á útkomu fæðinga 

E28  Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Margrét Gísladóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir
 Efling fjölskyldustuðnings í skólum meðal barna með ADHD og astma: Sjónarmið skólahjúkrunarfræðinga  
 varðandi samfellu í heilbrigðisþjónustunni, viðhorf þeirra til sjúkdóma/raskana og mat á eigin færni 
 í fjölskyldumiðaðri þjónustu.

E29  Skuladottir, A., Sigurðardottir AO. og Svavarsdóttir, E.
 The Improved Sleep and Better Well-being Training and Educational Program for Community Health Care  
 Nurses working with Families of Infants with Sleep Disturbance 

E30 Hallfríður Kristín Jónsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Ingibjörg Eiríksdóttir
 Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks eykur tíðni og lengd brjóstagjafar: Samþætt fræðilegt yfirlit. 

E31  Hafdís Skúladóttir, Herdís Sveinsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Sigríður Halldórsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 
 Janean Holden
 Verkirnir eru enn til staðar en þeir trufla minna einu ári eftir verkjaendurhæfingu

E32  Ingibjörg Tómasdóttir, Helga Jónsdóttir og Marianne Elisabeth Klinke
 Afturskyggð ferilrannsókn á einkennum og klínísku ferli einstaklinga með mænuskaða á Íslandi 
 – aðferðafræðileg sýn

E33  Helga Ýr Erlingsdóttir, Auður Ketilsdóttir og Brynja Ingadóttir
 Heilsulæsi og þekking einstaklinga með gáttatif á sjúkdómi sínum (ICE_AFIB rannsóknin)

E34  Guðrún Jónsdóttir, Erna Haraldsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Rúnar Vilhjálmsson, Haukur Hjaltason og Helga Jónsdóttir
 Lífslokameðferð hjá taugasjúklingum á bráðadeild: Afturskyggn rannsókn á skráningu á ákvarðanatöku 

E35  Arnfríður Magnúsdóttir, Nanna Friðriksdóttir, Valgerður Sigurðardóttir og Sigríður Zoëga
 Einkenni sjúklinga með krabbamein á höfuð- og hálssvæði sem eru í geislameðferð:
 Forprófun á Oral Assessment Guide mælitækinu

E36  Jóhanna Kr. Steingrímsdóttir, Anna Kristín Þorsteinsdóttir, Hlín Kristbergsdóttir, Inga Hrefna Jónsdóttir
 Núvitund: Að viðhalda bata með vakandi athygli
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E37  Margrét Tórshamar Georgsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Hrafnhildur Gunnþórsdóttir
 „Þetta er afleiðing af einhverju öðru“. Reynsla karlmanna sem hafa verið í fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku

E38  Halla Sigrún Arnardóttir og Kristín Björnsdóttir
 „Að poppa pillu” Vísanir í vímuefni í íslenskri rapptónlist – sjónarhorn listamanna

E39  Rósíka Gestsdóttir
 „Að taka skref fyrir skref“: Reynsla einstaklinga í heilsueflandi móttöku af sálrænum áföllum 
 og heilsufarsvandamálum

E40  Sigrún Sigurðardóttir
 Ofbeldi, áföll og áfallamiðuð nálgun. Bergið headspace

E41  Elísabet Brynjarsdóttir og Helga Sif Friðjónsdóttir
 Skaðaminnkun á vettvangi: árangur mats og meðferðar við sýkingum

E42  Drífa Jónasdóttir, Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, Sigrún H. Lund, Eiríkur Örn Arnarsson, Eleni Ashikali, Þórhildur Líndal, 
 Brynjólfur Mogensen, og Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir
 Klínísk birtingarmynd og kostnaður vegna koma kvenna á Landspítala eftir heimilisofbeldi af hálfu karlmanna
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EB1

Áhrif af sálrænni vanlíðan, ánægju í parsambandi 
og félagslegum stuðningi á meðgöngu og fæðingu

Dr. Sigríður Sía Jónsdóttir
Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri 

siaj@unak.is

Inngangur: Markmið doktorarannsóknarinnar var að dýpka þekkingu á stöðu kvenna sem finna fyrir sálrænni van-
líðan og áhrifum hennar á meðgöngu og fæðingu. Einnig að meta tengsl milli óánægju í parsambandi, veiks félagslegs 
stuðnings og meðgöngu og fæðingu. Rannsóknaniðurstöður benda til að sálræna vanlíðan geti orsakað breytingar á 
DNA fósturs og einnig tengst þroskavandamálum barnsins síðar meir.

Aðferð: Tvöþúsund og fimm hundurð íslenskar konur voru skimaðar fyrir sálrænni vanlíðan með Edinborgar post partum 
þunglyndiskvarðanum og með Depression, Anxiety and Stress Scales. Hálfstöðluð viðtöl voru tekin við 562 konur úr rann-
sóknarhópnum og skiptust þær í sálrænan vanlíðanar hóp og samanburðarhóp. Í viðtölum svöruð þær spurningarlista 
sem mælir ánægju í parsamandi og öðrum sem mælir félagslegan stuðning. Upplýsingum um meðgöngu og fæðingar var 
safnað úr sjúkaskrám kvennanna. 

Niðurstöður/meginmál: Úr þátttakendahópnum voru 64.1% með sálræna vanlíðan og 17.1% kvennanna voru óánægðar 
í parsambandinu sínu. Í ljós kom að óánægja í parsambandi, óánægja með skiptingu á heimilisstörfum og barnauppeldi, 
reykingar og nám voru forspárgildi fyrir sálræna vanlíðan. Konurnar með sálrænu vanlíðanina fengu veikindavottorð 
að meðaltali 30 dögum fyrr en konur í samanburðarhópnum og þær fundu meira fyrir orkuleysi, uppköstum og grindar-
gliðnun. Epidural deyfingu sem eina verkjameðferðina í fæðingu var marktækt líklegri meðal kvenna með sálræna 
vanlíðan.

Ályktanir: Konur skynja sálræna vanlíðan sem líkamlega vanlíðan. Huga ætti að áherslubreytingum í meðgönguvernd. 
Auk þess að skima allar konur fyrir sálrænni vanlíðan ætti að styrkja meðferðasamband ljósmóður við konuna, maka og 
fjölskyldu. Með því mætti hugsanlega draga úr vandamálum kvenna á meðgöngu og afleiðinga fyrir fóstrið/barnið. 

EB2

Sjálfshjálparsmáforrit fyrir fólk með langvinna verki

Dr. Ólöf Birna Kristjánsdóttir, Cecilie Varsi, Hilde Eide, Lise Solberg Nes
olof.birna.kristjansdottir@mestring.no

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Oslo, Noregi 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus, Oslo, Noregi
Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen
Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo, Noregi
Department of Psychiatry & Psychology, Mayo Clinic, Rochester, USA

Bakgrunnur: Langvinnir verkir eru algengir og geta haft víðtæk áhrif á líf einstaklinga. Rafrænt fræðslu- og sjálfshjálpar-
efni getur haft jákvæð áhrif á líðan sjúklinga. Hér verður kynnt þróun sjálfshjálparsmáforrits fyrir einstaklinga með 
langvinna verki og ásamt frumniðurstöðum forkönnunar á upplifun þátttakenda.

Aðferðir: Þróun sjálfshjálparsmáforritsins (kallað EPIO) byggði á þverfaglegri vinnu og þátttöku markhóps (sjúklingum, 
aðstandendum og heilbrigðisstarfsfólki). Smáforritið var þróað í ítruðu ferli með svörun frá markhópnum, hönnuði, 
forriturum og rannsóknarfólki. Fræðsluefni smáforritsins byggist á gagnreyndri þekkingu og ráðleggingum um meðferð 
langvinnra verkja, sérstaklega kenningum hugrænnar atferlisfræði. EPIO inniheldur fræðslu og verkefni um 1) lang vinna 
verki, 2) jafnvægi í hversdagslífinu, 3) hugsanir og tilfinningar, 4) streitu og streitulosun, 5) samskipti og félagslegan 
stuðning, 6) að takast á við reiði, 7) góða heilsuvana, 8) að takast á við mótlæti og 9) að halda áfram. Einnig eru æfingar 
tengdar slökun og núvitund. Í forkönnun tóku 50 einstaklingar þátt og fengu aðgang að EPIO í sex mánuði. Áhrif EPIO 
voru skoðuð með megindlegum og eigindlegum aðferðum.

Niðurstöður: Frumniðurstöður eigindlegra gagna sýna að þátttakendur voru almennt jákvæðir gagnvart EPIO. Margir 
höfðu lært nýjar aðferðir til að takast á við verkina og fengið aukna von um betri líðan. Þátttakendum líkaði vel við útlit 
EPIO, fræðsluefnið var talið auðskiljanlegt og jafnvægi gott milli fræðslu og æfinga.

Ályktanir: Þessar frumniðurstöður á eigindlegum gögnum benda til þess að sjálfshjálparsmáforritið geti verið gagnleg 
viðbót við hefðbundin meðferðarúrræði fyrir einstaklinga með langvinna verki. Slembirannsókn hófst í haust og verði 
niðurstöður jákvæðar er áformað að gera EPIO aðgengilegt í Noregi. 

 ÁGRIP BOÐSERINDA  SKRIÐA
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EB3

Persónumiðaða matstækið Hermes. 
Þróun og notkun í endurhæfingarhjúkrun

Dr. Kristín Þórarinsdóttir
Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri

kristin@unak.is

Inngangur: Persónumiðuð nálgun og þátttaka sjúklinga eru grundvallarviðmið í endurhæfingarhjúkrun. Þó hefur 
persónumiðað matstæki í sérgreininni ekki verið fyrir hendi.

Tilgangur: Að: i) greina hugtakið persónumiðað þátttaka í heilbrigðisþjónustu; ii) þróa persónumiðað matstæki í endur-
hæfingarhjúkrun byggt á hugtakinu og fyrirbærafræðilegri nálgun; og iii) kanna notagildi matstækisins, sem nefnt var 
Hermes, við stuðla að persónumiðari þátttöku sjúklinga með langvinna verki í heilsufarsmati.

Aðferðir: Doktorsverkefnið samanstóð af þremur sjálfstæðum eigindlegum rannsóknum. Rannsókn I var gagnrýnin hug-
takagreining þar sem 60 eigindlegar rannsóknir varu samþættar. Rannsókn II var þátttökurannsókn og voru þátt takendur 
ráðgjafi og 12 hjúkrunarfræðingar í endurhæfingu. Gögnum var safnað með viðtölum og endurskoðun á skráningu 
á Hermes. Innihaldsgreining var notuð við gagnagreiningu. Rannsókn III var sértæk vettvangsrannsókn.  Þátttakendur 
14 sjúklingar með langvinna verki í endurhæfingu og fimm hjúkrunarfræðingar þeirra. Gögnum var safnað með 
þátttökuathugun og viðtölum. Gögnin voru greind með þemagreiningu.

Niðurstöður: Rannsókn I sýndi að persónumiðuð þátttaka sjúklinga í heilbrigðisþjónustu grundvallast á virðingu og 
jafnræði sem á birtist í þremur samþættum stigum. Í rannsókn II var Hermes þróað í samstarfi við hjúkrunarfræðinga 
og innleitt í endurhæfinguna. Rannsóknir II-III sýndu að Hermes stuðlaði að persónumiðaðri þátttöku sjúklinga í heilsu-
farsmati og sjónarhorn þeirra kom sterkt fram í matinu sem aftur stuðlaði að heildrænum skilningi hjúkrunarfræðinga 
á aðstæðum og heilsufari þeirra. Rannsókn III sýndi auk þess að Hermes stuðlaði að styðjandi tengslum og samræðu 
með túlkandi ívafi um heilsufarsleg áhyggjuefni sjúklinga með langvinna verki sem gat verið hjálpleg við skipulagninu 
meðferðar. 

Ályktanir: Hermes nýtist við stuðla að persónumiðaðri þátttöku sjúklinga í heilsufarsmati í endurhæfingu en þarfnast 
frekari þróunar. 

EB4 

Eðlilegar fæðingar á tímum tæknivæðingar: Tækifæri og áskoranir á Íslandi

Dr. Emma Marie Swift
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og Björkin

emmas@hi.is

Inngangur: Á tímum tæknivæðingar er áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir barneignarþjónustu að finna 
árangurs ríkar leiðir til að stuðla að eðlilegu ferli fæðingarinnar. 

Aðferðir: Til að meta notkun inngripa (keisaraskurður, gangsetning, utanbastsdeyfing, áhöld) í fæðingar á Íslandi 
 notuðum við gögn úr Fæðingaskrá Íslands á tímabilinu 1995-2014 (N=86933). Við notuðum Poisson aðhvarfsgreiningu 
til að meta breytingar yfir tímabilið og tókum tillit til bakgrunns- og meðgöngutengdra þátta móður. Svo þróuðum við 
og innleiddum íhlutun í meðgönguvernd (foreldrahópar) sem hafði að markmiði að styrkja jákvætt viðhorf til eðli-
legra fæðinga meðal kvenna sem áttu von á sínu fyrsta barni (N=32). Hópviðtöl voru tekin við þátttakendur til að meta 
 fýsileika íhlutunar (n=12). 

Niðurstöður: Milli 1995-2014 voru 81389 ráðgerðar fæðingar og 5544 valkeisarar. Meðal frumbyrja varð aukning í ný-
gengi gangsetninga (12.0%-26.3%; RR=1.78 [CI:1.67-1.91) og utanbastsdeyfinga (37.2%-56.9%; RR=1.40 [CI:1.36-1.45]). 
Nýgengi keisaraskurðar og áhaldafæðinga hélst stöðugt yfir tímabilið. Fjögur þemu komu fram í viðtölum um foreldra-
hópa: 1) Foreldrahópar voru óvænt ánægja 2) Að finna til öryggis í hópnum: „Þú ert ekki ein“ 3) Ítarleg fræðsla − en í 
þægilegri umgjörð 4) Að fá það besta úr báðum kerfum.

Ályktun: Mikil aukning varð á gangsetningum og utanbastsdeyfingum meðal íslenskra kvenna án áhættuþátta á 
rannsóknartímabilinu, en tíðni keisaraskurða og áhaldafæðinga stóð í stað. Niðurstöður okkar gefa vísbendingar um að 
foreldrahópar gætu verið mikilvæg viðbót við hefðbundna meðgönguvernd þar sem konur fá aukna fræðslu, stuðning 
frá jafningjum auk hefðbundins eftirlits með líkamlegri heilsu með því markmiði að efla eðlilegar fæðingar á Íslandi á 
tímum mikillar aukningar í notkun tækni. 

 ÁGRIP BOÐSERINDA  SKRIÐA
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E1

Forysta í fræðimennsku í hjúkrun á Norðurlöndunum

Helga Jónsdóttir

helgaj@hi.is

Inngangur: Árangur hjúkrunar á Norðurlöndunum, staða hennar í akademíunni heilbrigðiskerfinu og samfélag-
inu öllu hefur vakið athygli. Í bókinni Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries 
sem  gefin var út á vegum Springer bókaforlagsins árið 2019 er varpað ljósi á sérstöðu hjúkrunarfræðinnar á 
Norðurlöndunum og leitað skýringa á velgengi hennar. Bókin skiptist í fimm hluta, einn fyrir hvert Norður-
landanna, auk inngangskafla aðalritstjórans. Innan hvers hluta eru fjórir kaflar. Þeir fjalla um  tilurð og framgang 
hjúkrunarvísinda, þróun háskólanáms í hjúkrunarfræði, samvinnu akademíu og heilbrigðisstofnana um klínískar 
rannsóknir og innleiðingu á gagnreyndri þekkingu í hjúkrunarstarf. 

Meginmál: Drepið er á meginniðurstöður bókarinnar og sérstaklega gerð grein fyrir íslenska hluta  hennar. Þar 
er lýst undirbúningi að námi í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands og tilurð umgjarðar um öflugar rannsóknir og 
framhaldsnám í hjúkrunarfræði. Sérstaklega er fjallað um þróun grunnnámsins og fyrirkomulag tengdra starfa 
forstöðumanna í hinum ýmsu sérgreinum hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og Landspítalann. Þá er lýst inn-
leiðingu á gagnreyndri þekkingu í tengslum við rannsókn á þróun og prófun á hjúkrunar stýrðri eftirgæslu til 
 sjúklinga eftir útskrift af gjörgæsludeild.

Ályktanir: Hjúkrunarfræði stendur traustum fótum í íslensku mennta- og heilbrigðiskerfi. Árangur rann sókna í 
hjúkrunarfræði vekja athygli og skila sér í klínísku starfi. Að mörgu er að huga til að styðja við  áfram haldandi 
framþróun. 

E2

Rannsókna- og þróunarsetur um International Classification 
for Nursing Practice á Íslandi

Ásta Thoroddsen og Brynja Örlygsdóttir

astat@hi.is

Inngangur: Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga (International Council of Nurses, ICN) hefur samþykkt stofnun Rann-
sókna- og þróunarseturs um ICNP á Íslandi (ICN Accredited ICNP Research & Development Centre in Iceland). 

Aðferð: Markmið setursins eru: 1) Að vera virkur þátttakandi í þróuninni á ICNP; 2) Að á hverjum tíma sé til upp-
færð og aðgengileg íslensk þýðing á ICNP; 3) Að ICNP sé innleitt á öllum sjúkrastofnunum á Íslandi og þar með 
hluti af rafrænni sjúkrakrá; 4) Að ICNP endurspeglist í námskrá í hjúkrunarfræði og kennslu til hjúkrunarfræði-
nema; 5) Að hvetja til og styðja við rannsóknir til að þróa og efla ICNP; 6) Að skilgreina þarfir fyrir tæknilausnir og 
veita ráðgjöf um hvaða tæknilegi stuðningur þurfi að vera til staðar við innleiðingu og notkun ICNP í rafrænum 
sjúkraskrárkerfum og sem lýtur alþjóðlegum stöðlum. Aðgerðaáætlun til að ná þessum markmiðum verður kynnt.

Meginmál: Að undirbúningi stofnunar setursins komu fulltrúar 10 hagsmunaaðila. Hlutverk setursins er að mynda 
og standa vörð um tengslanet hjúkrunarfræðinga, heilbrigðis- og menntastofnana og annarra hagsmuna aðila á 
Íslandi til að þróa, þýða, innleiða og nota ICNP í kennslu, rannsóknum og klínísku  starfi. Með þessu mun ICNP setrið 
stuðla að þróun á ICNP, styrkja og efla hjúkrun. Notkun ICNP mun leggja til upplýsingar hjá heilbrigðisstofnunum 
og við stefnumörkun sem nota má til að bæta hjúkrun innanlands sem utan, og á þann hátt starfa í samræmi við 
sýn ICN á e-Health.

Ályktanir: Vonir standa til að ICNP setrið beini sjónum að mikilvægi þess að skapa vettvang til að vinna að 
framgangi ICNP þannig að markmið náist.
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E3

Heimsmarkmiðin og kynheilbrigði unglingsstúlkna

Sóley S. Bender

ssb@hi.is

Inngangur: Sameinuðu þjóðirnar hafa sett fram 17 heimsmarkmið. Nokkur þeirra tengjast kynheilbrigði. Það 
 markmið sem sérstaklega lýtur að kynheilbrigðisþjónustu er heimsmarkmiðið Heilsa og vellíðan. Tilgangur þessa 
erindis er að  greina frá ótímabærum og óvelkomnum þungunum á heimsvísu meðal unglingsstúlkna, afleiðingum 
þeirra og því  forvarnar hlutverki kynheilbrigðisþjónustunnar að mæta þörfum unglingsstúlkna á þessu sviði. 

Aðferð: Ótímabærar og óvelkomnar þunganir unglingsstúlkna í heiminum, áhrifaþættir þeirra og afleiðingar 
er sett í samhengi við aðgengi og gæði kynheilbrigðisþjónustu sem lýtur að ráðgjöf um getnaðarvarnir. Verður 
umfjöllun  jafnframt sett í samhengi við áherslur ríkisstjórnar Íslands um heimsmarkmiðin, heimsáætlun WHO um 
kynheilbrigði og samþykktir alþjóðastofnana um rétt til kynheilbrigðis. 

Niðurstöður: Sextán milljónir stúlkna á aldrinum 15–19 ára og 2,5 milljónir stúlkna undir 16 ára aldri fæða börn 
árlega í þróunarlöndunum. Megindánarorsakir meðal 15–19 ára stúlkna á heimsvísu má rekja til meðgöngu og 
fæðingar. Árlega eru um 3,9 milljónir stúlkna 15–19 ára sem fara í gegnum óörugga leið til þungunarrofs. Oft er 
um að ræða áhættu sama kynhegðun þar sem stúlkan ræður litlu um gang mála. Unglingsstúlkur víða um heim 
hafa ekki greiðan aðgang að ráðgjöf um getnaðarvarnir. Þeim er stundum meinað að sækja slíka þjónustu og hafa 
upplifað ófaglega  framkomu heilbrigðisstarfsfólks þegar þær leita á þjónustuna.Takmarkaður aðgangur að ráð-
gjöf um getnaðarvarnir getur m.a. þýtt hærri mæðra- og ungbarnadauða. 

Ályktanir: Það er mikilvægt að afmá allar hindranir varðandi aðgengi að kynheilbrigðisþjónustu fyrir unglings-
stúlkur á heimsvísu en jafnframt að byggja upp þá þjónustu á faglegan hátt þar sem starfar vel menntað og 
 þjálfað heilbrigðisstarfsfólk sem fylgir eftir rétti unglinga til kynheilbrigðis. 

E4

Að draga fram það sem raunverulega skiptir máli: Ávinningur af styrkleikamiðuðum með-
ferðar samræðum (FAM-SOTC) fyrir fjölskyldur barna með langvinna sjúkdóma/raskanir 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Sólrún W. Kamban, Elísabet Konráðsdóttir og Anna Olafía Sigurðardóttir

eks@hi.is

Inngangur: Fjölskyldur búa yfir ýmsum styrkleikum og úrræðum sem gagnast þeim við umönnun barna sinna 
með langvinna sjúkdóma. Gagnreyndir starfshættir fyrir fjölskyldur barna og unglinga með líkamlega eða and-
lega langvinna sjúdóma/raskanir, leggja áherslu á virka þátttöku fjölskyldumeðlima til þess að styrkja fjölskyldur 
í að höndla meðferðina, að aðlagast áhrifum/afleiðingum af sjúkdómnum og til að viðhalda fjölskylduvirkni og 
vellíðan. Lítið er hins vegar vitað um það hvernig styrkleikamiðaðar meðferðarsamræður (FAM-SOTC) gagnast 
þessum fjölskyldum í klínískum aðstæðum. Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta ávinninginn af tveimur 
meðferðarsamræðum (FAM-SOTC) fyrir forelda barna og unglinga með langvinna sjúkdóma/raskanir sem voru í 
virkri meðferð á Barnaspítala Hringsins á Landspítala.  

Aðferð: Það voru 30 fjölskyldur barna með flogaveiki, sykursýki, gigt og barna með svefnvanda og ADHD, sem 
tóku þátt í rannsókninni. Gagnasöfnunin fór fram árin 2015-2016. FAM-SOTC meðferðarsamræðurnar samanstóðu 
af því að koma á meðferðarsambandi við fjölskylduna, að auðkenna fjölskyldutengsl sem og að a) draga fram sjúk-
dómssöguna, b) spyrja meðferðarspurninga, c) benda fjölskyldumeðlimum á styrkleika sína, seiglu og þrautseigju, 
d) bjóða upp á gagnreyndar upplýsingar og ráðleggingar og e) að styrkja hjálpleg viðhorf og að draga úr/ögra/
milda hindrandi viðhorf.  

Niðurstöður: Megin niðurstöðurnar leiddu í ljós marktækan mun á viðhorfum til sjúkdómsins, fjölskyldustuðnin-
gi og lífsgæðum eftir tvö samtöl þar sem FAM-SOTC meðferðinni var beitt samanborið við fyrir meðferðarsam-
ræðurnar. Fjöl   skyldur barna með tvo eða fleiri sjúkdóma upplifðu marktækt minni fjölskyldustuðning, lægri 
lífsgæði og voru marktækt minna ánægðir með heilbrigðisþjónustuna samanborið við fjölskyldur barna með eina 
sjúkdómsgreiningu. 

Ályktanir: Að bjóða tvö samtöl af FAM-SOTC meðferðarsamræðum á klínískum vettvangi lofar góðu fyrir fjöl-
skyldur barna með langvinna sjúkdóma/raskanir sem eru í virkri meðferð. Hagnýting rannsóknarinnar og mögu-
legar framtíðarrannsóknir verða auk þess kynntar.
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Þolmörk Landspítala í hópslysum 
– bráðaviðbrögð og áhrif á flæði sjúklinga eftir tvö rútuslys

Guðrún Lísbet Níelsdóttir, Hjalti Már Björnsson, Brynjólfur Mogensen, Jón Magnús Kristjánsson, 
Sólrún Rúnarsdóttir, Ragna Gústafsdóttir, Bryndís Guðjónsdóttir, Bára Benediktsdóttir, Linda Jónsdóttir, 
Herdís Herbertsdóttir og Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir

gudrunln@landspitali.is

Bakgrunnur: Íslenska heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir áskorunum sem gætu haft áhrif á viðbragðsgetu þess í 
almannavarnaástandi. Rútuslys á Mosfellsheiði 25. október 2016 og á Suðurlandi 27. desember 2017 gáfu tækifæri 
til að rannsaka viðbrögð björgunaraðila og heilbrigðiskerfisins. 

Markmið: Að lýsa og greina viðbrögð Landspítala við tveimur rútuslysum, ástand sjúklinga við komu, afdrif þeirra 
sem og viðbrögð innan Landspítala.

Aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og tilgangur hennar að skoða hóp slasaðra sem fluttir voru á Land spítala 
í kjölfar slysanna, viðbrögð innan sjúkrahússins með áherslu á flæði sjúklinga, þolmörk og útkomu sjúklinga. 
 Gögnum var safnað úr sjúkraskrám og starfsemisgögnum og þau greind með lýsandi tölfræði. 

Niðurstöður: Viðbragðsáætlun Landspítala var virkjuð í báðum tilvikum. Rúmlega 100% nýting var á legurýmum á 
lyf- og skurðlækningadeildum og fjöldi sjúklinga var staddur á bráðamóttökum. Gögn sjúklinga gáfu ekki til kynna 
að alvar leiki áverka hafi verið vanmetnir á vettvangi en talsvert var um ofmat á alvarleika áverka. Fleiri sjúklingar 
komu á Land spítalann frá Mosfellsheiði og var meðaltal áverkaskors þar mun lægra. Talsverður hluti sjúklinga sem 
lagðist inn var með meðal eða lágt áverkaskor. 

Ályktanir: Rýming bráðamóttöku og innlagnir á legudeildir gengu vel. Unnið var samkvæmt viðbragðsáætlun 
Land spítala og skipti það sköpum. Ofmat áverka á vettvangi var í samræmi við erlendar rannsóknir. Þetta er 
áskorun í utanspítala þjónustu um allan heim og hér liggja sóknarfæri. Vangaveltur eru um hvort þröskuldur fyrir 
innlögn sé lægri við skyndilega aukningu í aðsókn en þó er ekki hægt að fullyrða um slíkt. Ítarlegri skilgreiningar á 
þolmörkum heilbrigðiskerfisins geta aukið viðnámsþrótt í hópslysum og hamförum.

E6

Mína og draumalandið: Hönnun og fyrsta prófun á kennslutölvuleik 
fyrir leikskólabörn sem eru á leið í svæfingu

Brynja Ingadóttir, Anna Ólafia Sigurðardóttir, Berglind Brynjólfsdóttir, Berglind Þorbergsdóttir, 
Karítas Gunnarsdóttir, Aðalheiður Stefánsdóttir, Katrín Jónsdóttir

brynjain@hi.is

Inngangur: Kvíði og ótti eru algeng viðbrögð ungra barna fyrir aðgerðir og svæfingu og fræðsla um það sem 
í vændum er og kennsla bjargráða eru úrræði sem geta gagnast þeim. Kennslutölvuleikir eru nýjung innan 
sjúklinga fræðslu sem geta stutt við nám á fjölbreyttan hátt en þörf er á fleiri og betri rannsóknum um hönnunar-
ferlið, áhrif leikja og fýsileika í notkun innan heilbrigðisþjónustu.

Aðferð: Kennslutölvuleikur fyrir 4–6 ára börn var þróaður samkvæmt hugmyndafræði notendamiðaðrar hönnunar. 
 Notaðar voru blandaðar aðferðir m.a. viðtöl við foreldra og heilbrigðisstarfsmenn og vinnusmiðjur og notenda-
prófanir með þátttöku leikskólabarna. Innihald leiksins er byggt á fræðilegri þekkingu um hjúkrunarþarfir og 
kvíða barna sem fara í aðgerð, kennslufræði og leikjafræði. Þverfaglegt teymi í tveimur löndum vann saman á 
reglulegum fundum í  fjarbúnaði eða á einum stað og með aðstoð hugbúnaðar fyrir verkefnastjórnun. 

Niðurstöður: Í samstarfi við hjúkrunarrannsakendur og tölvuleikjafyrirtæki í Finnlandi og íslensk leikskólabörn 
þróaði rannsóknarhópurinn innihald leiksins (m.a. fræðslu um undirbúning svæfingar og kennslu í aðferðum til 
að takast á við kvíða), söguþráð, útlit, verkefni og umbunarkerfi. Í kynningu verður sagt frá þeim áskorunum sem 
mæta rannsak  and endum í þessari tegund rannsókna og hvernig þeim var mætt, fyrsta útgáfa leiksins verður sýnd 
og niðurstöður vinnu smiðju og notendaprófana (gerðar í nóvember–janúar 2019) verða kynntar.

Ályktun: Þróun nýjunga í sjúklingafræðslu krefst samstarfs margra fagaðila og jafnframt eru tækifærin og 
áskoran irnar margvíslegar. Niðurstöður staðfesta mikilvægi þess að hafa notendur með í hönnun frá upphafi. 
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Hefur andleg og líkamleg færni áhrif á magn þjónustu sem skjólstæðingar
heimahjúkrunar fá? Niðurstöður byggðar á InterRAI-HC gögnum.

Inga Valgerður Kristinsdóttir, Pálmi V. Jónsson, Ingibjörg Hjaltadóttir, Thor Aspelund og Kristín Björnsdóttir

ivk2@hi.is

Bakgrunnur: Meðalaldur fólks fer hækkandi og öldruðum sem búa við heilsubrest á eigin heimilum fjölgar. Yfir-
völd veita margháttaða heimaþjónustu fyrir aldraða til sjálfstæðrar búsetu en hún dugar oft ekki og því er þörfum 
hins aldraða í auknum mæli mætt af aðstandendum. Það er mikilvægt yfirvöldum að átta sig á hvernig þessi hópur 
er best studdur til áframhaldandi búsetu heima. 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á heilsufar, færni og heimaþjónustu sem veitt er eldra fólki í 
 nokkrum Evrópulöndum þ.á.m. Íslandi s.l. áratug. Í þessum löndum hefur verið hvatt til lengdrar búsetu á eigin 
heimili og því áhugavert að vita hvernig til hefur tekist.

Aðferð: Þetta er framvirk langtíma og lýsandi rannsókn. Gagnaöflun fór fram á árunum 2014–2016 samtímis á 
Íslandi, Belgíu, Finnlandi, Hollandi, Ítalíu og Þýskalandi (IBenC rannsóknin). Auk þess eru niðurstöður AdHOC 
rannsóknarinnar (2001–2003) notaðar. Fimm af þessum Evrópulöndum tóku þátt í báðum þessum rannsóknum sem 
gefur tækifæri til  samanburðar. InterRAI-HC matstækið var lagt fyrir slembiúrtak skjólstæðinga heimahjúkrunar 65 
ára og eldri. 

Niðurstöður: Niðurstöður benda til að andlegri og líkamlegri færni skjólstæðinga heimahjúkrunar hafi hrakað í 
flestum þátttökulöndunum á s.l. áratug. Það kemur einnig í ljós að formleg þjónusta í þátttökulöndunum hefur 
aukist og að skjólstæðingar heimahjúkrunar sem skora ≥ 3 á CPS og ADLH kvörðunum fá marktækt fleiri mínútur í 
aðstoð bæði frá formlegum og óformlegum umönnunaraðilum.

Ályktanir: Andleg og líkamleg færni skjólstæðinga heimahjúkrunar í þátttökulöndunum hrakaði á milli AdHOC og 
IBenC rannsóknanna. Það gæti bent til þess að stefna stjórnvalda um langtíma búsetu heima hafi gengið eftir og 
henni hafi að einhverju leiti verið mætt með aukinni aðstoð heim.

E8

Hvernig verður persónumiðuð heimaþjónusta styrkt?
Greining á siðfræðilegum gildum og viðmiðum í þjónustu

Kristín Björnsdóttir

kristbj@hi.is

Bakgrunnur: Lögð er áhersla á að sú heilbrigðisþjónustan taki mið af óskum og þörfum einstaklingsins. Í þessu 
 erindi verður byggt á kenningum Jeannette Pols um gildi sem tengjast fegurð og smekk (aesthetic values) og 
virðingu (dignity) í umfjöllun um daglegt líf eldra fólks sem býr heima og nýtur aðstoðar frá samþættri heima-
þjónustu. Leitast var við að skoða hvernig heimaþjónusta tekur mið af ofangreindum gildum í skipulagningu 
þjónustu.

Aðferð: Í þessu erindi verða gögn úr eldri rannsókn höfundar endurtúlkuð með hliðsjón af ofangreindri kennin-
gu. Gögnin voru vettvangsnótur úr vitjunum, viðtöl við 15 eldri einstaklinga sem bjuggu heima með aðstoð að-
standenda og heimaþjónustu ásamt viðtölum við 5 teymisstjóra hjúkrunar. 

Niðurstöður: Líf notendanna sem voru allir langveikir, hrumir eldri borgarar einkenndist af vaxandi erfiðleikum 
við að lifa góðu lífi heima. Þeir fundu fyrir verkjum, áttu erfiðara með hreyfingu og að ferðast milli staða, höfðu 
ekki lengur list né kraft til að matast og höfðu misst maka og vini. Þrátt fyrir þessa erfiðleika lögðu þátttakendur 
 áherslu á það sem þeir gátu enn notið eins og minninga og frásagna, samveru með börnum, að hlusta á útvarpið 
og fylgjast með veðri. Daglegar vitjanir starfsfólks voru mörgum mikilvægar til að viðhalda sambandi við um-
heiminn. Í gögnunum komu fram fjölmörg dæmi um leiðir sem starfsfólk beitti til að skilja þennan flókna heim og 
hvernig hægt væri að skipuleggja þjónustuna á þann hátt að 

Ályktun: Heimaþjónusta veitir ekki einungis aðstoð við afmörkuð viðfangsefni. Með því að átta sig á því sem 
 skiptir hvern notanda máli aukast líkur á innihaldsríkri þjónustu. Slíkt krefst stuðnings frá stjórnendum.
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Heilabilun í heimahúsi: Ólíkar leiðir fjölskyldna í langvarandi rússíbanareið

Margrét Guðnadóttir og Kristín Björnsdóttir

mag86@hi.is

Inngangur: Umönnun fólks með heilabilun í heimahúsi er veruleiki margra fjölskyldna og fer vaxandi. Langvarandi 
álag og umfang umönnunar getur verið gríðarlegt og bent hefur verið á skort á faglegum stuðningi opinberrar 
þjónustu. Hvernig aðstandendur takast á við verkefni heilabilunar mótast af samverkandi áhrifum aðstæðna í lífi 
hverrar fjölskyldu og samskiptamunstri. Mikilvægt er að skapa þekkingu innan heilbrigðiskerfis á ólíkum leiðum 
fjölskyldna til að takast á við dagleg verkefni og líðan svo efla megi formlegan stuðning þar sem mest er þörf. 

Aðferð: Beitt var langtíma vettvangsaðferð með tilfellaathugun. Átta fjölskyldum einstaklinga með heilabilunar-
greiningu og á biðlista eftir sérhæfðri dagþjálfun, var fylgt eftir í tvö ár. Aðferð túlkandi lýsingar (Interpretive 
 Description) beitt til gagnagreiningar á vettvangsnótum, símtölum og hálfstöðluðum viðtölum. Dregnar voru upp 
sviðsmyndir af ólíkum leiðum fjölskyldna til að takast á við aðstæður sínar.

Niðurstöður: Aðstandendur takast á við margslungin, langvarandi og mögulega heilsufarsógnandi verkefni. 
Þátttakendur lýstu margfaldri sorgartilfinningu í kjölfar ítrekaðs missis sem líkja má við síendurteknar rússí-
banaferðir. Sviðsmyndirnar sýna samspil innsæis, aðstæðna og fyrri reynslu sem hefur áhrif á hvert og hvort leitað 
sé stuðnings. Vernd og forðun eru dæmi um leiðir til að forðast rask og ójafnvægi í aðstæðum en tilraunir til að 
fela heilabilun geta þó skapað frekari flækjur í daglegu lífi.

Ályktanir: Við þróun bættrar heilsugæslu og heimaþjónustu er mikilvægt að þekkja og skilja ólíkar leiðir 
 fjölskyldna að takast á við verkefni heilabilunar. Áríðandi er að gefa svigrúm í þjónustu til að mynda traust og 
móta stuðning til for varnar, út frá ólíkum þörfum hverrar fjölskyldu

E10

„Hvað á ég að gera – hvert á ég að snúa mér?”
Dætur aldraðra foreldra á krossgötum í umönnun

Fjóla Sigríður Bjarnadóttir 

HA070120@unak.is

Bakgrunnur: Öldruðum fer fjölgandi og óformlegir umönnunaraðilar, makar eða dætur veita um þriðjungi eldri 
borgara á Íslandi aðstoð. Þá getur umönnunarálag gert vart við sig hjá aðstandendum sem getur leitt til kvíða, 
þunglyndis, ein angrunar og verri líkamlegrar heilsu. Aðstandendur þurfa því stuðning og fræðslu og hafa vefsíður 
sem miðla upplýs ingum, fræðsluefni og aðgengi að fagaðilum reynst þeim gagnlegar. 

Tilgangur: Að lýsa reynslu fullorðinna dætra af því að vera aðstandendur aldraðra foreldra með minnkaða færni 
ásamt því að kanna sýn þeirra á gagnsemi íslenskra heimasíðu fyrir aðstandendur (adstandandi.is).

Aðferð: Rannsóknin var eigindleg fyrirbærafræðileg rannsókn. Þátttakendur voru 12 fullorðnar dætur sem voru 
aðstand endur aldraðra foreldra, sem misst höfðu færni og bjuggu í heimahúsi. Þær höfðu allar nýtt sér  íslenska 
heimasíðu fyrir aðstandendur (adstandandi.is). Gagna var aflað með hálf-stöðluðum einstaklingsviðtölum. 
 Greining gagna fór fram með kerfisbundinni textaþéttingu (e. systematic text condensation) Malterud.

Niðurstöður: Greind voru tvö megin þemu. Fyrra þemað margþætt umönnunarálag dætranna greindist í sálræna 
og líkamlega vanlíðan sem og skerta félagslega þátttöku. Sálræn vanlíðan birtist meðal annars í kvíða og streitu en 
líkamleg vanlíðan í svefntruflunum og orkuleysi. Í seinni meginþemanu, þörf fyrir fræðslu, ráðgjöf og stuðning kom 
fram annars vegar þemað upplýsingaleit og hins vegar þörf fyrir stuðning og ráðgjöf, stuðningur frá  fjölskyldu og 
vinum hjálpaði þeim mest. 

Ályktanir: Niðurstöðurnar benda sterkt til þess að dætur aldraðra upplifi sálræna, líkamlega og félagslega van-
líðan tengt umönnun aldraðra foreldra og að heimasíða með leiðandi upplýsingum geti gagnast þeim. 
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Reynsla fólks á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð

Halldóra Egilsdóttir, Marianne Elisabeth Klinke og Helga Jónsdóttir 

halldora.egils@gmail.com

Bakgrunnur: Einstaklingum með krabbamein og þeim sem eru á lífi eftir að hafa fengið krabbamein fer fjölgandi. 
 Áætlað er að um þriðjungur þeirra sem greinast með krabbamein á Íslandi sé búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. 
Sérhæfð þjónusta er að mestu leyti bundin við höfuðborgarsvæðið og stór hluti krabbameinsmeðferða er einungis 
 veittur á Landspítala. Því þurfa margir að ferðast endurtekið langar vegalengdir og dvelja að heiman til að sækja 
þjónustu. Búsetu á landsbyggð fylgja áskoranir sem aukið geta líkamlegt og sálfélagslegt álag í veikindaferlinu. 
Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar öðlist innsýn í reynslu þessa skjólstæðingahóps til að þeir geti veitt viðeigandi 
stuðning en markmið rannsóknarinnar er að lýsa reynslu einstaklinga á landsbyggðinni af krabbameinsmeðferð 
fjarri heimabyggð.

Aðferð: Eigindleg rannsókn, unnin út frá fyrirbærafræðilegri nálgun. 

Niðurstöður: Í reynslunni birtust erfiðar breytingar sem almennt fylgja greiningu og meðferð krabbameins en 
að auki komu fram áskoranir sem voru sérstaklega tilkomnar eða undir áhrifum þess að sækja þurfti krabba-
meinsmeðferð fjarri heimabyggð. Einnig komu fram styðjandi þættir sem fólgnir voru í að vera hluti lítils sam-
félags. Það sem gefur reynslu þessa hóps krabbameinssjúklinga sérstöðu endurspeglast í fjórum þemum sem voru 
 lýsandi fyrir reynsluna: a) Að koll steypast og rísa upp á ný, b) Fjölskyldan í brennidepli, c) Reiptog milli heimilis og 
meðferðarstaðar og d) Að nálgast stuðning og flétta saman stuðning heima og að heiman.

Ályktun: Veita þarf einstaklingum sem búa á landsbyggðinni og sækja krabbameinsmeðferð fjarri heimabyggð 
sérstaka athygli og stuðning. Þörf er á sérþjónustu sem kemur til móts við sérstakar aðstæður þeirra og miðar að 
aukinni samfellu í þjónustu.

E12

Notkun óhefðbundinnar heilbrigðisþjónustu: Niðurstöður landskönnunar

Brynja Örlygsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson

brynjaor@hi.is

Inngangur: Almenningur á Vesturlöndum notar óhefðbundnar meðferðir í vaxandi mæli við veikindum og til 
að efla heilsu sína. Í landskönnun sem var framkvæmd árið 2006 á Íslandi kom í ljós að 31,8% svarenda höfðu 
nýtt sér þjónustu óhefðbundins aðila síðastliðna 12 mánuði. Hins vegar er ekkert vitað hvort breytingar hafa 
orðið á notkun þessara meðferða síðan þá. Markmið var rannsóknarinnar að lýsa notkun almennings á þjónustu 
meðferðaraðila sem veita óhefðbundnar meðferðir á Íslandi 2015 og bera saman við fyrri rannsókn frá 2006. 
 Kannað var samband milli notkunar þjónustunnar og bakgrunnsbreyta, trúar, heilbrigðisviðhorfs, andlegrar og 
líkamlegrar heilsu og heimsóknir til lækna. 

Aðferð: Rannsóknin var byggð á upplýsingum úr landskönnuninni Heilbrigði og aðstæður Íslendinga sem fór fram 
vorið 2015. Spurningalistar voru póstsendir á úrtak Íslendinga valið úr þjóðskrá á aldrinum 18-75 ára. Svör bárust 
frá 1599 einstaklingum og voru heimtur því 58%. 

Niðurstöður: Alls höfðu tæp 40% nýtt sér þjónustu óhefðbundins aðila síðastliðna 12 mánuði. Er það um 8,4% 
auking frá árinu 2006. Nudd og jógaiðkun voru algengustu meðferðirnar. Konur og einstaklingar með meiri 
 menntun voru líklegri til að nýta sér þessa þjónustu en aðrir. Þessir einstaklingar voru einnig líklegri til að nýta sér 
aðra heilbrigðisþjónustu. Einstaklingar með kvíða voru líklegri til að nýta sér þjónustu óhefðubundis aðila. 

Ályktun: Íslendingar nota þjónustu óhefðbundna meðferðaraðila í umtalsverðu- og vaxandi mæli. Flestir virðast 
nota óhefðbundna þjónustu sem viðbót við hefðbundna heilbrigðisþjónustu. 
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Mat hjúkrunarfræðinema og hjúkrunarstjórnenda á hæfni hjúkrunarfræðinema 
á lokaári í námi: Lýsandi ferilrannsókn

Herdís Sveinsdóttir, Hrund S Thorsteinsson, Natalja Fatkulina, Pilar Fuster, Daniela Lehwaldt, 
Eliisa Löyttyniemi, Leena Salminen, Juliane Stubner, Helena Leino-Kilpi

mag86@hi.is

Inngangur: Sterk tengsl hafa komið fram milli hæfni hjúkrunarfræðinga og spítalasýkinga, fylgikvilla aðgerða, 
dánartíðni og fleiri þátta. Skortur er á þekkingu á hæfni nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og hvernig hæfnin 
þróast á fyrsta ári en þetta tímabil hefur mikið að segja varðandi framtíðarferil hjúkrunarfræðinga í starfi. 

Markmið: að kanna þróun á hæfni hjúkrunarfræðinema í sex Evrópulöndum frá lokanámsári þar til ári eftir útskrift 
að mati nemendanna sjálfra og hjúkrunarstjórnenda. Niðurstöður um íslenska hjúkrunarfræðinema á lokanámsári 
verða kynntar.

Aðferð: Sniðið er lýsandi ferlilrannsókn og hófst gagnaöflun heildarrannsóknar 2018 og lýkur 2020. Úrtak er 
hjúkrunarfræðinemar á lokaári 2018-2019 og hjúkrunarstjórnendur. Spurningalisti sem inniheldur ýmsar bak-
grunnsspurninga auk matstækisins Hæfni hjúkrunarfræðinga er lagður fyrir þátttakendur. Matstækið inniheldur 
73 atriði og skiptist í 7 hæfniþætti (umönnun, kennslu- og leiðbeinendahlutverk, greiningarhlutverk, stjórnun í 
aðstæðum, hjúkrunaríhlutanir, trygging gæða og starfshlutverk). Spurt er um hæfni á skalanum 0 (mjög lítil hæf-
ni) til 100 (mjög mikil hæfni).

Niðurstöður: Fjöldi hjúkrunarnemanna sem tók þátt var 64 og hjúkrunarstjórnenda 30. Meðalstarfsreynsla nem-
enda utan námsdvalar var rúm þrjú ár hjúkrunarstjórnenda í stjórnun tæp sjö ár. Bæði stjórnendur og nemendur 
mátu heildar hæfni nemenda tæplega 70 og báðir hóparnir mátu hæfina mesta í umönnunarhlutverki og minnsta 
í kennslu- og leiðbeinenda hlutverki. Þeir töldu að útskriftarnemar væru mjög áhugasamir um að verða hjúkrunar-
fræðingar en töldu síður að þeir hefðu skýr framtíðarplön og að þeir hefðu íhugað að skipta um starfsvettvang. 
Langflestir nemendur voru ánægðir eða mjög ánægðir með námið í heild, akademíska hlið þess og klíníska námið. 

Ályktun: Mat hjúkrunarnema og hjúkrunarstjórnenda á færni nemenda er nokkuð svipað.

E14

Streita, kulnun og framtíðaráform meðal fjórða árs hjúkrunarfræðinema

Birna G. Flygenring 

bgf@hi.is

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna; 1) streitu og kulnun hjúkrunarnema sem útskrifuðust frá Háskóla Íslands 
og Háskólanum á Akureyri árið 2018 2) tengsl almennrar streitu við námstengda streitu 3) kanna tengsl bakgrunns-
breyta við almenna streitu og 4) að kanna hversu líklegir nemendur eru til að starfa við hjúkrun í framtíðinni. 

Aðferð: Spurningalisti var sendur rafrænt til allra hjúkrunarfræðinema (n=116) á lokaári í Háskóla Íslands og 
Háskólanum á Akureyri í maí 2018. Spurningalistinn samanstóð af tveimur mælitækjum, streitukvarðanum 
 Perceived Stress Scale (PSS) og kulnunarkvarðanum Copenhagen Burnout Inventory (CBI) ásamt spurningum um 
námstengda streitu, framtíðar áform í hjúkrun og bakgrunn þátttakenda. Af 116 nemendum svöruðu 82 (70,7%) 
spurningalistanum. Meirihluti þátttakenda voru konur á aldrinum 25–29 ára og unnu við hjúkrun samhliða námi.

Niðurstöður: Hjúkrunarfræðinemar á lokaári upplifa all nokkra streitu og kulnun. Þrjátíu og tvö prósent þátt-
tak enda mældust með mikla streitu. Af þremur þáttum kulnunar mældist námstengd kulnun hæst. Jákvæð 
tengsl  f undust milli almennrar streitu á PSS kvarða og námstengdrar streitu. Þeir þátttakendur sem höfðu lokið 
sjúkraliðaprófi áður en þeir hófu nám í hjúkrunarfræði voru með marktækt lægra streitustig á PSS streitu-
kvaraðnum en þeir sem ekki voru sjúkraliðar. Marktækur munur reyndist ekki á almennri streitu eða kulnun milli 
skólanna. Mikill meirihluti þátttakenda (87,6%) sögðust ætla eða sennilega ætla að vinna við hjúkrun í framtíðinni. 

Ályktun: Niðurstöður sýna að hjúkrunarfræðinemar á lokaári upplifa streitu og kulnun í námi. Kennarar og skipu-
leggjendur náms geta gengt lykilhlutverki í að draga úr streitu og kulnun meðal hjúkrunarfræðinema. Meðal 
annars með skýrum námsleiðbeiningum og auknum stuðningi í námi. 
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Tíðni streitu meðal háskólanema og bjargráð þeirra þar að lútandi

Jóhanna Bernharðsdóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Guðný Bergþóra Tryggvadóttir

johannab@hi.is

Inngangur: Alþjóðlegar rannsóknir sýna að streita er algeng meðal háskólastúdenta sem tengist því að hefja 
háskólanám, velja sér framtíðarstarf, fjárhagsáhyggjum og námsálagi. Megintilgangur rannsóknarinnar var að 
 kanna tíðni streitueinkenna meðal háskólastúdenta, á aldursbilinu 18–45 ára, og kanna helstu bjargráð þeirra. 
Annar tilgangur var að skoða helstu bjargráð nemendanna í tengslum við streitu.

Aðferð: Um er að ræða þversniðskönnun þar sem PSS streitukvarðinn var lagður fyrir ásamt bakgrunnsbreytum og 
bjargráðslista á netinu. Í úrtak voru valdir af handahófi 3000 námsmenn, 2000 konur og 1000 karlar. SPSS tölvu-
forritið var notað við tölfræðilega úrvinnslu og t-próf óháðra úrtaka framkvæmd til að kanna mun á milli hópa.
Svarhlutfall var 53%, meðalaldur var 27 ár og voru 67% þátttakenda í grunnnámi. Um 38% voru einhleypir og tæp 
30% voru foreldrar. Sjötíu prósent þátttakenda unnu með námi.

Niðurstöður: Meðalstreitustig reyndist vera 18.7 meðal stúdenta almennt. Niðurstöður sýndu marktækt hærri 
tíðni streitueinkenna hjá kvenstúdentum borið saman við karlstúdenta og konur í grunnnámi voru með marktækt 
hærra streitusig en þær sem voru í framhaldsnámi. Einnig mældust konur sem voru mæður með hærri tíðni streitu. 
Konur sem töldu sig þurfa faglega aðstoð vegna andlegrar líðunar skoruðu marktæk hærra á PSS kvarðanum en 
þær sem ekki töldu sig ekki hafa þörf fyrir slíka aðstoð. 

Ályktanir: Niðurstöður þessar eru samhljóma flestum erlendum rannsóknum og geta haft verulegt hagnýtt gildi 
fyrir skóla- og heilbrigðisyfirvöld. Þær má nýta til að þróa úrræði til að koma markvissar til móts við þarfir stúdent-
anna vegna streitu og til eflingar heilsusamlegra bjargráða meðal þeirra.

E16

Fyrirmyndir í klínisku starfi: mikilvægur þáttur í kennslu ljósmæðranema

Helga Gottfreðsdóttir, Embla Ýr Guðmundsdóttir og Marianne Nieuwenhuijze 

helgagot@hi.is

Inngangur: Vaxandi áskoranir í heilbrigðiskerfi samtímans felast m.a. í að halda í heilbrigðisstarfsfólk og upp fylla 
þörf fyrir nýliðun. Klíniskt nám heilbrigðisstétta þarf að taka mið af þessum veruleika. Í námi ljósmæðra hefur 
fækkun eðlilegra fæðinga samfara auknum inngripum í barneignaferlið, fækkun fæðingarstaða og ríkari krafa 
um aukið aðhald áhrif á menntun á klíniskum vettvangi. Mikilvægt er að greina hvernig hægt er að bæta klíniska 
kennslu í síbreytilegu kerfi. 

Aðferð: Rannsóknin er tvískipt. Annars vegar voru tekin viðtöl við aðila sem leiða eða taka þátt í stefnumótun í 
kennslu í ljósmóðurfræði í tveimur löndum (n=5/3). Hins vegar voru tekin viðtöl við nemendur í ljósmóðurfræði 
sem höfðu allir lokið a.m.k. fyrrihluta náms (n=35/9). Notuð var innihaldsgreining við úrvinnslu.

Niðurstöður: Þeir sem leiða eða móta stefnu í menntunarmálum benda á áskoranir eins og áherslu á eðlilegt 
barneiganferli og að styrkja fyrirmyndir í klínisku starfi. Í klínisku námi leita nemendur eftir einstaklingum með 
viðhorf og hegðunarmynstur sem þeir kunna að meta. Þannig búa þeir sér til hugmynd að jákvæðri fyrirmynd sem 
leggur áherslu á umönnun þar sem konan er í forgrunni en í frásögnum mátti líka greina lýsingar á ljósmæðrum 
sem lýst var sem neikvæðum fyrirmyndum. Nemendur lýstu að þeir lærðu ekki einungis með því að framkvæma 
hluti heldur með því að hlusta á sögur og fá að fylgjast með mismunandi ljósmæðrum í klínisku starfi. 

Ályktanir: Fyrirmyndir hafa áhrif á faglegan þroska nemenda, viðhorf þeirra, hvernig þær sjá sig sem ljósmóðir og 
trú þeirra á eðlilegt ferli. Við áframhaldandi þróun ljósmæðrakennslu þarf að gefa klíniskri kennslu meiri gaum 
og styðja ljósmæður í klíniskri kennslu. 
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Að lifa daginn af: áhrif alvarlegra atvika í fæðingu á líðan ljósmæðra

Sigfríður Inga Karlsdóttir og Elín Díanna Gunnarsdóttir 

inga@unak.is

Inngangur: Störf heilbrigðisstarfsmanna eru krefjandi og þeim fylgja ekki bara ánægja heldur einnig álag. 
Niðurstöður rannsókna á áhrifum alvarlegra atvika sem henda heilbrigðisstarfsmenn meðan á störfum þeirra 
stendur benda til þess að hátt hlutfall þeirra upplifi sálræn og líkamleg áhrif í kjölfarið. Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna reynslu ljósmæðra af því hvaða áhrif alvarleg atvik í fæðingu hafa á líðan þeirra ásamt því að kanna 
hvaða þættir væru hjálplegir til þess að bæta líðan þeirra eftir slík atvik.

Aðferð: Rannsóknarsniðið er eigindlegt og stuðst var við fyrirbærafræðilega nálgun. Úrtakið var valið með 
tilgangs úrtaki 15 ljósmæðra sem störfuðu á sjúkrahúsum á fjórum fæðingarstöðum á Íslandi á þeim tíma sem 
gagna öflun fór fram. Tekin voru djúpviðtöl og þau síðan grein með aðferð Colazzi.

Niðurstöður: Í fyrirlestrinum verður lögð áhersla á niðurstöður rannsóknarinnar sem lúta að því hvað gagnast 
ljósmæðrum til þess að takast á við atvikin. Niðurstöður sína að stuðningur frá samstarfsfólki og fjölskyldu, vel 
undirbúnir fundir haldnir í þeim tilgangi að læra af þeim og áframhaldandi umönnun foreldranna voru meðal 
þess sem voru hjálplegir við að vinna úr atvikinu. Hins vegar voru óvissa um afleiðingar fyrir móður og barn, erfið 
samskipti við foreldra, óvönduð orð sem þær heyrðu frá samstarfsfólki ásamt því að eiga yfir höfði sé lögsóknir 
þættir sem höfðu slæm áhrif á líðan ljósmæðranna.

Ályktanir: Nauðsynlegt er að efla þjónustu sem ljósmæðrum er boðið í kjölfar alvarlegra atvika í fæðingu til að 
stuðla að því að þær geti betur tekist á við vanlíðan eftir slík atvik.

E18

Óframkvæmd hjúkrun á sjúkrahúsum á Íslandi að mati hjúkrunarstjórnenda 
og hjúkrunarfræðinga - lýsandi samanburðarrannsókn

Helga Bragadóttir 

helgabra@hi.is

Tilgangur: Óframkvæmd hjúkrun er skilgreind sem hjúkrunarmeðferð sem sjúklingur þarfnast en er sleppt eða 
seinkað að hluta til eða að öllu leyti. Nýlegar alþjóðlegar rannsóknir sýna að óframkvæmd hjúkrun er nokkuð 
algeng að mati starfsmanna hjúkrunar, en greina má mun á mati þeirra eftir stétt og stöðu. Tilgangur þessarar 
rannsóknar er að varpa ljósi á óframkvæmda hjúkrun á sjúkrahúsum á Íslandi að mati hjúkrunarstjórnenda og 
klínískra hjúkrunarfræðinga og hver munur er á mati þeirra.

Aðferð: Um megindlega lýsandi þversniðsrannsókn var að ræða þar sem þátttakendur svöruðu MISSCARE 
spurninga listanum. Gögnum var safnað á legudeildum lyflækninga, skurðlækninga og gjörgæslu, á öllum 
sjúkrahúsum á Íslandi. Þátttakendur voru 19 hjúkrunarstjórnendur (hjúkrunardeildarstjórar og aðstoðardeildar-
stjórar) og 327 klínískir hjúkrunarfræðingar. Gögnin voru greind í SPSS og samanburður á milli hópa reiknaður 
með t-prófi óháðra hópa.

Niðurstöður: Enginn tölfræðilega marktækur munur reyndist á mati hjúkrunarstjórnenda og hjúkrunarfræðinga á 
tíðni óframkvæmdrar hjúkrunar eða ástæðum hennar. Báðir hópar sögðu því oftast sleppt að aðstoða sjúkling við 
hreyfingu og að helstu ástæður óframkvæmdrar hjúkrunar tengdust mönnun.

Ályktanir: Niðurstöðurnar benda til þess að hjúkrunarstjórnendur deilda og hjúkrunarfræðingar sem sinna beinni 
hjúkrun sjúklinga hafi sömu sýn á óframkvæmda hjúkrun og ástæður hennar. Ef til vill má skýra þessa samsvörun 
með því að báðir hópar eru hjúkrunarfræðingar með sambærilega menntun sem mótar sýn þeirra, viðhorf og mat 
á viðfangsefninu. Mikilvægt er að varpa ljósi á sýn og mat mismunandi hópa innan raða umönnunaraðila á sam-
eiginleg verkefni sem í þessu tilviki er hjúkrun sjúklinga, þar sem ólík sýn getur verið rót ágreinings í samstarfi.
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Útkoma ljósmæðrastýrða eininga innan og utan sjúkrahúsa 
– Kerfisbundin fræðileg samantekt

Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir, Berglind Hálfdánsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir

gudlauge@simnet.is

Inngangur: Ljósmæðrastýrðar einingar innan og utan sjúkrahúsa eru að ryðja sér til rúms sem valkostur fyrir 
heilbrigðar konur í eðlilegri meðgöngu. Í mæðravernd er unnið eftir klínískum leiðbeiningum sem segja til um 
að konur eigi að fá faglegar upplýsingar þannig að þær geti tekið upplýsta ákvörðun um fæðingarstað. Til að 
geta sinnt fræðsluhlutverki sínu þurfa ljósmæður að hafa aðgang að áreiðanlegum upplýsingum um ávinning 
og  áhættur ólíkra fæðingastaða. Tilgangur samantektarinnar er að bera útkomu kvenna og barna og inngrip í 
fæðingar hjá heilbrigðum konum í eðlilegri meðgöngu sem ætla að fæða á ljósmæðrastýrðum einingum innan 
eða utan sjúkrahúsa saman við útkomu kvenna sem ætla að fæða á þverfræðilegum fæðingardeildum sjúkrahúsa. 

Aðferð: Kerfisbundin, fræðileg samantekt. Notuð voru leitarorðin; ljósmæðrastýrð eining, fæðingarheimili, 
fæðingastaður, útkoma og ljósmóðurfræði. Eftir mat á 459 rannsóknum stóðu eftir tíu rannsóknir sem uppfylltu 
inntökuskilyrði og stóðust gæðamat. 

Niðurstöður: Rannsóknir benda til þess að betri útkoma sé hjá heilbrigðum konum í eðlilegri meðgöngu sem ætla 
að fæða á ljósmæðrastýrðum einingum en þeim sem ætla að fæða á þverfræðilegum fæðingardeildum sjúkra-
húsa. Meiri líkur voru á sjálfkrafa, eðlilegri fæðingu og minni líkur á inngripum. Einnig voru almennt minni líkur á 
spangarklippingu og blæðingu eftir fæðingu á ljósmæðrastýrðum einingum. Flutningstíðnin var 14,8% – 33,9%, 
þar sem frumbyrjur voru frekar fluttar en fjölbyrjur. Ekki var marktækur munur á útkomu nýbura.

Ályktun: Við val á fæðingarstað á meðgöngu ætti að upplýsa konur um ólíka útkomu fæðinga á ólíkum fæðingar-
stöðum, þar á meðal um lága inngripatíðni og jákvæða útkomu mæðra sem ætla að fæða á ljósmæðrastýrðum 
einingum.

E20

Framköllun fæðingar hjá hraustum konum: áhætta og ávinningur

Ásta Hlín Ólafsdóttir, Sigfríður Inga Karlsdóttir og Daði Már Kristófersson 

inga@unak.is

Inngangur: Á síðustu árum hefur framkölluðum fæðingum fjölgað mikið hér á landi eins og víðast hvar í 
nágranna löndunum. Niðurstöður rannsókna á áhrifum framköllunar á útkomu eru nokkuð misvísandi en hafa sýnt 
að slíkt inngrip geti haft áhrif á fæðingarmáta og útkomuþætti kvenna og barna.

Aðferð: Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort framköllun fæðingar eftir 41 vikna meðgöngu hafi áhrif á 
fæðingarmáta og útkomu kvenna og barna. Rannsóknin er aftursýn ferilrannsókn á útkomu fæðinga kvenna sem 
fæddu eftir 41 vikna meðgöngu þar sem bornar voru saman fæðingar sem fóru sjálfkrafa af stað og framkallaðar 
fæðingar. Gögnum var safnað fyrir konur sem fæddu eftir 41 vikna meðgöngu á Landspítalanum á árunum 2013 
til 2016. Ólíkum aðhvarfsgreiningum var beitt við greiningu gagnanna.

Niðurtöður: Af 2419 konum fóru 61,8% þeirra sjálfkrafa af stað en 38,2% fengu framköllun fæðingar. Megin-
niðurstöður rannsóknarinnar eru að framköllun fæðingar hjá frumbyrjum er eykur líkur á að fæðing endi með 
keisaraskurði samanborið við konur sem fara sjálfar af stað (p<0,01) en það sama á ekki við um fjölbyrjur. Fram-
köllun fæðingar eykur notkun á mænurótardeyfingu, bæði hjá frumbyrjum (p<0,001) og fjölbyrjum (p<0,05). 
Framköllun fæðingar hafði ekki marktæk áhrif á helstu útkomubreytur barna. Jafnframt sýna niðurstöður að 
lengd meðgöngu eykur marktækt líkur á áhaldafæðingu (p<0,05), keisaraskurði (p<0,01) og mænurótardeyfingu 
(p<0,01) sem og apgar <7 við 5 mínútna aldur (p<0,01) og fósturstreitu (p<0,01). 

Ályktanir: Framköllun fæðinga getur haft neikvæð áhrif á útkomu fæðinga og því er mikilvægt að vega og meta 
ávinning og áhættu áður en ákvörðun er tekin.
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Útkoma fæðinga kvenna af erlendum uppruna á Íslandi og reynsla þeirra 
af umönnun í fæðingu – lýsing á rannsóknaráætlun

Embla Ýr Guðmundsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir

emblayrg@gmail.com

Inngangur: Umönnun kvenna í barneignarferlinu og skipulag meðgönguverndar eru mikilvægir þættir til að 
tryggja góða útkomu og jákvæða upplifun kvenna. Þrátt fyrir aukinn fjölda kvenna af erlendum uppruna hér á 
landi, er lítið vitað um úkomu og reynslu þeirra af barneignarþjónustu í samanburði við konur fæddar í landinu. 
Á Norðurlöndunum og víðar hafa rannsóknir gefið til kynna verri fæðingarútkomu á meðal kvenna af erlendum 
uppruna og hefur þessi útkoma m.a. verið tengd félags- og efnahagslegri stöðu og ófullnægjandi þjónustu.

Aðferð: Rannsóknin verður framkvæmd í þremur hlutum. Tveir þeirra verða ferilrannsóknir sem innihalda 
 upplýsingar úr Fæðingaskrá um allar konur sem fæddu á Íslandi á árunum 1997–2018, eða um 80.000 fæðingar. 
Þá verða áætluð áhrif erlends uppruna á notkun verkjameðferðar í fæðingu og útkomu fæðingar. Notast verður 
við  lógistíska aðhvarfsgreiningu til að reikna gagnlíkindahlutfall (OR) fyrir notkun verkjameðferðar í fæðingu 
og útkomu í fæðingu. Þriðji hluti rannsóknarinnar verður eigindleg rannsókn, þar sem markmiðið er að taka 
einstaklings viðtöl við 32 konur af fjölbreyttum uppruna á meðgöngu og eftir fæðingu. Þá verður leitast við að 
öðlast upplýsingar um upplifun kvenna af erlendum uppruna af umönnun í fæðingu.

Niðurstöður: Rannsóknin er 180 ECTS doktorsverkefni og verða niðurstöður kynntar á næstu þremur árum. Ekki er 
hafin vinna við úrvinnslu gagna.

Ályktanir: Rannsóknin mun varpa ljósi á stöðu kvenna af erlendum uppruna á Íslandi í barneignarferlinu, aðgengi 
þeirra og reynslu af umönnun. Vonast er til að niðurstöðurnar leiði í ljós hvort íslenska heilbrigðiskerfið taki tillit til 
og hlúi að þörfum fjölbreytts hópi kvenna og tryggi að umönnun þeirra sé fagleg og viðeigandi.

E22

Þróun könnunar um upplifun erlendra kvenna með tilliti til virðingar og 
ákvarðanatöku í barneignarþjónustu á Íslandi – Lýsing á rannsóknaráætlun 

Edythe L. Mangindin, Helga Gottfreðsdóttir og Emma Marie Swift 

elm9@hi.is

Inngangur: Í dag eru um 14% íbúa á Íslandi af erlendum uppruna en lítið er vitað um hvernig heilbrigðiskerfið 
kemur til móts við þær konur í barneignaferlinu hér á landi. Auk þess hefur virðing og ákvarðanataka kvenna í 
barneignarþjónustu aldrei verið könnað á Íslandi. Til að bæta þjónustu við þennan viðkvæma og ört vaxandi hóp 
er nauðsynlegt að kanna þessa þætti. 

Markmið þessa meistaraverkefnis í ljósmóðurfræði er að setja saman spurningakönnun til að meta reynslu erlendra 
kvenna útfrá virðingu og ákvarðanatöku í barneignarþjónustu á Íslandi. 

Aðferð: Spurningalistinn er byggður á “Mothers on Respect Index (MORi) og “Mothers Autonomy in Decision- 
making” (MADM) kvörðunum. Rafræn spurningakönun hefur verið hönnuð með tilliti til íslenskra aðstæðna 
og verður forprófuð á ensku og pólsku. Snjóboltaaðferð verður notuð til að fá þátttakendur sem eru konur af 
 erlendum uppruna sem hafa fætt barn á Íslandi s.l. 5 ár.

Meginmál: Rannsóknaráætlun ásamt spurningalista verður kynnt en niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess 
að það sé misræmi í veittri þjónustu til þessa hóps í öðrum löndum. Það felur í sér að konur af erlendum uppruna 
eiga oft erfitt að öðlast áreiðanlegar upplýsingar um barneignarferlið og þjónustu og eru líklegar til að upplifa 
slæma umönnun. Helstu upplifanir þessarar slæmu meðferðar eru munnleg misnotkun, stimpill, mismunun og tafir 
og synjun í umönnun.

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar munu varpa ljósi á hvernig íslenska heilbrigðiskerfið mætir þörfum þessa 
hóps með tilliti til virðingar og ákvarðanatöku í barneignarþjónustu.
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Líðan kvenna á meðgöngu og í fæðingu eftir viðtal hjá Ljáðu mér eyra: 
Afturvirk lýsandi rannsókn

Hrafnhildur Ólafsdóttir, Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Helga Gottfreðsdóttir

helgagot@hi.is

Inngangur: Talið er að 10–20% kvenna hafi neikvæða reynslu af fæðingu. Á Landspítalanum hefur sérhæfð viðtals-
meðferð verið til staðar síðan 1999, Ljáðu mér eyra. Um 50–70 konur koma í viðtal til Ljáðu mér eyra á ári sem eru 
að jafnaði 1–2% kvenna sem fæða hérlendis árlega. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða mat kvenna á eigin 
líðan eftir viðal hjá Ljáðu mér eyra í fæðingu eftir viðtalið. 

Aðferð: Rannsóknarsniðið er lýsandi og afturvirkt. Spurningalistar voru sendir út til allra kvenna (301) sem komu 
í viðtal hjá Ljáðu mér eyra frá 2006 til 2011. Gögnin voru greind með lýsandi tölfræði. Í þessu verkefni voru ein-
göngu greindar spurningar kvenna sem höfðu fætt barn eftir Ljáðu mér eyra viðtal (n 91).

Niðurstöður: Konurnar mátu líðan sína góða á næstu meðgöngu eftir viðtal hjá Ljáðu mér eyra og um 80% þeirra 
fannst fæðingin hafa gengið vel eða frekar vel. Um 75% kvenna sem fæddu barn eftir að hafa farið í viðtal hjá 
Ljáðu mér eyra voru ánægðar með viðtalsmeðferðina. Þær nefndu góðan stuðning frá starfsfólki fæðingardeildar 
og stuðningsaðila í fæðingu, rúmlega 50% kvenna fannst þær ná að hafa stjórn í fæðingunni, allan tímann eða 
mest allan tímann. Almennt voru þær ánægðar með þá verkjameðferð sem þær fengu í fæðingunni en 38,2% 
fengu mænurótardeyfingu. 

Ályktanir: Aðeins um helmingur kvennanna sögðust hafa náð að halda stjórn í fæðingu eftir viðtal en samt mátu 
konurnar fæðinguna ganga vel, fannst þær öruggar og voru ánægðar með þann stuðning sem þær fengu. Senni-
lega þarf að fjölga viðtölum en í dag er löng bið eftir viðtali. Jafnframt þarf að kynna starfsemina með markvissari 
hætti bæði innan fæðingarstofnana og í meðgönguvernd.

E24

Umskurður kvenna: áhrif á fæðingu og fæðingarhjálp

Hulda Lind Eyjólfsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir

huldalind@simnet.is

Bakgrunnur: Umskurður kvenna er stundaður í yfir 30 löndum og samkvæmt UNICEF eru yfir 200 milljónir 
 barna og kvenna í heiminum umskornar. Talið er að yfir 3 milljónir stúlkna og kvenna séu í hættu að verða fyrir 
 verknaðinum ár hvert. 

Tilgangur: Markmið verkefnisins var að kanna sögulegan og menningarlegan bakgrunn umskurðar, ásamt 
 afleiðingum sem hann hefur á heilsu kvenna almennt og í fæðingarferlinu. Þá var einnig skoðað hvernig annast 
eigi þessar konur í fæðingu. 

Aðferð: Gerð var fræðileg samantekt og voru gagnagrunnarnir PubMed og Google Scholar notaðir til að finna 
heimildir frá árunum 2006–2018. 

Niðurstöður: Umskurður kvenna hefur alvarleg langvarandi áhrif á heilsu kvenna bæði andlega og líkamlega. 
Eftir því sem umskurður er alvarlegri því meiri líkur eru á fylgikvillum í fæðingu. Þá kom í ljós að mikilvægt er 
að ljósmæður fái fræðslu og þjálfun í að annast þennan viðkvæma hóp. Í mæðraverndinni er vöntun á skýrum 
verklags reglum svo hægt sé að ná til þessara kvenna snemma í meðgöngu sem og á fæðingardeild. 

Ályktanir: Á undanförnum árum hefur innflytjendum og hælisleitendum fjölgað ört á Íslandi, fólk frá ólíkum 
 löndum með ólíkan menningarlegan bakgrunn. Miklar líkur eru á því að íslenskar ljósmæður komi til með að 
sinna fleiri konum á næstu árum sem gengist hafa undir umskurð
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Konur sem glíma við offitu á barneignaraldri og á meðgöngu: Hvað er til ráða?

Guðrún Hulda Gunnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir

gudrunhulda7@gmail.com

Bakgrunnur: Árið 2017 var rúmlega ein af hverjum fjórum konum á aldrinum 18 til 44 ára í offitu á Íslandi eða um 
26,8 prósent. Offita er eitt stærsta heilbrigðisvandamál í heiminum í dag og eru konur í offitu á barneingaraldri 
líklegri til að glíma við ófrjósemi og fósturmissi. Offitan getur haft áhrif á allt barneignarferlið og fæðinguna  sjálfa. 

Markmið: Markmið með þessu verkefni var að skoða hvaða afleiðingar offita hefur á barneignarferlið, hvaða 
meðferðarúrræði reynist best, hver er ráðlögð þyngdaraukning fyrir þann hóp og hvað er til ráða eftir með-
gönguna og fyrir næstu þungun?

Aðferð: Verkefni er fræðileg samantekt. Flestar heimildir voru frá árunum 2009 til 2019. Einnig var notast við 
 upplýsingar og skýrslur af heimasíðum viðurkenndra og virtra sofnana auk námsbóka um efnið.

Niðurstöður: Frjósemi kvenna sem glíma við offitu er minni, fósturmissir og stoðkerfisverkir eru tíðari. Þær eru 
líklegri til að greinast með meðgöngukvilla samanborið við konur í kjörþyngd og þekkt eru áhrif á fæðingar-
útkomu. Bæði offita kvenna og óhófleg þyngdarauking geta haft neikvæð áhrif á bæði móðurina og barnið. Í 
ráðleggingum er alltaf mælt með þyngdaraukningu yfir meðgönguna en mismikið og fer það eftir líkams þyngdar-
stuðli í upphafi meðgöngunnar. 

Ályktanir: Mikilvægt er að leiðbeina og styðja konur í offitu á meðgöngu og stuðla að hóflegri þyngdaraukningu 
yfir meðgönguna. Með auknu aðhaldi, fræðslu og stuðningi er hægt að minnka líkur á þeim áhættuþáttum sem 
fylgja offitu. Þessi inngrip geta aukið líkur á breyttum heilbrigðum lífsstíl eftir meðgöngu.

E26

Þættir sem hafa áhrif á mætingu kvenna í leghálskrabbameinsleit
Samþætt fræðilegt yfirlit

Laufey Ólöf Hilmarsdóttir

laufeyhilmarsdottir@gmail.com

Bakgrunnur: Leghálskrabbamein er á heimsvísu annað algengasta krabbamein hjá konum. Eftir að lýðgrunduð 
skipuleg leghálskrabbameinsleit hófst á Íslandi árið 1964 hefur nýgengi sjúkdómsins lækkað um 70% og dánar-
tíðni lækkað um 90%. Á árunum 2012–2016 greindust að meðaltali 16 tilfelli af leghálskrabbameini á ári á  Íslandi. 
Meðalaldur kvenna við greiningu var 44 ára og að meðaltali dóu þrjár konur á ári á þessu tímabili. Regluleg 
mæting í leghálskrabbameinsleit, ásamt þekkingu og skilningi kvenna á áhættuþáttum leghálskrabbameins, getur 
dregið úr tíðni sjúkdómsins ásamt þeim þjáningum sem honum fylgir. 

Tilgangur: Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að skoða hvaða þættir hafa áhrif á mætingu kvenna 
í leghálskrabbameinsleit. Hins vegar að skoða hvernig ljósmæður geta nýtt sér niðurstöðurnar til að stuðla að 
 aukinni þátttöku. 

Aðferð: Samþætt fræðilegt yfirlit unnið á kerfisbundinn hátt. Valdar voru eigindlegar og megindlegar rannsóknir 
um þætti sem hafa áhrif á mætingu kvenna í leghálskrabbameinsleit. Í ágúst 2017 var leitað að rannsóknum sem 
birtust á tímabilinu 2007–2017 í gagnagrunnunum PubMed, Web of Science, Chinahl, Ovid og Scopus. 

Niðurstöður: 29 rannsóknir frá 14 löndum voru teknar með í fræðilegu samantektina sem gefur vísbendingar 
um að margir þættir geta haft áhrif á mætingu kvenna í leghálskrabbameinsleit. Geta þeir verið margslungnir 
og tengsl þeirra flókin. Þættir sem geta haft áhrif á mætingu, eru meðal annars aldur, menntun, félagsleg staða, 
 sársauki eða óþægindi við fyrri leghálsskoðun, ofbeldi í nánum samböndum, saga um kynferðisofbeldi, andleg 
líðan, líkamsímynd og kynhneigð. Þekking kvenna á legháls-krabbameini hefur einnig áhrif á mætingu. 

Ályktun: Með aukinni þekkingu og skilningi heilbrigðisfagsfólks og ljósmæðra á þeim þáttum, sem hafa áhrif á 
mætingu kvenna í leghálskrabbameinsleit, má styrkja konur í að taka upplýsta ákvörðun um mætingu. Regluleg 
mæting stuðlar að aukinni kvenheilsu og kynheilbrigði. Öflug fræðsla og ráðgjöf til kvenna eru mikilvæg og hafa 
forvarnargildi. 
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Svefn fyrir tvo: Áhrif svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu á útkomu fæðinga

Kristín Georgsdóttir og Berglind Hálfdánsdóttir

krg56@hi.is

Inngangur: Svefn er vanræktur þáttur heilsueflingar, almennt og í barneignarþjónustu. Konur geta verið sérstak-
lega viðkvæmar fyrir skertum gæðum svefns á mikilvægum tímabilum lífsins eins og á meðgöngu. Svefn kvenna 
breytist á meðgöngu og ört vaxandi safn gagnreyndrar þekkingar sýnir að slíkar breytingar á svefni geti haft 
neikvæðar afleiðingar fyrir líkamlegt og geðrænt heilbrigði kvenna.

Aðferð: Verkefnið er fræðileg samantekt sem leitast við að svara hvaða áhrif svefngæði og svefnlengd á meðgöngu 
geti haft á útkomu fæðinga. Tilgangurinn er að vekja máls á mikilvægi svefns í heilsueflingu kvenna ásamt því að 
taka saman gagnreynda þekkingu sem nýst getur ljósmæðrum. Heimildaleit fór fram í viðurkenndum gagnasöfnum 
á tímabilinu janúar til mars 2019 og var takmörkuð við ritrýndar fræðigreinar, birtar á árunum 2009–2019. 

Niðurstöður: sýndu að bæði skert svefngæði og svefnlengd á meðgöngu virðast geta haft áhrif á útkomu  fæðinga. 
Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á marktæk tengsl skertra svefngæða og/eða svefnlengdar á meðgöngu 
við  fæðingu barns fyrir tímann, auknar líkur á keisaraskurði, áhaldafæðingu og fylgjulos, lengri tímalengd virkrar 
fæðingar og meiri verkjaupplifun eftir valkeisaraskurð. Síðasti þriðjungur meðgöngu virðist vera mikilvægasta 
tímabil meðgöngu í þessum tengslum.

Ályktanir: Mikilvægt er að ljósmæður spyrji um svefn og svefnvenjur í fyrstu komu í meðgönguvernd. Snemm-
greining svefnvandamála, kortlagning áhrifaþátta, viðeigandi úrræði og eftirfylgni gætu haft fyrirbyggjandi áhrif 
ásamt því að koma í veg fyrir aukinn vanda hjá konum með skert svefnheilbrigði á meðgöngu. Ráðgjöf og tillögur 
að heilbrigðum  svefnvenjum ætti að standa öllum barnshafandi konum til boða ásamt hvatningu til að forgangs-
raða svefni ofarlega í annars tímaþröngu amstri dagslegs lífs.

E28

Efling fjölskyldustuðnings í skólum meðal barna með ADHD og astma: 
Sjónarmið skólahjúkrunarfræðinga varðandi samfellu í heilbrigðisþjónustunni, 
viðhorf þeirra til sjúkdóma/raskana og mat á eigin færni í fjölskyldumiðaðri þjónustu

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, Margrét Gísladóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir 
og Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir

eks@hi.is

Inngangur: Hlutverk skólahjúkrunarfræðinga felur m.a., í sér að bjóða upp á ráðgjöf/meðferðir auk heilsu eflingar 
og forvarnir. Um það bil fjórðungur skólabarna eru greind með líkamlegan/andlegan heilsuvanda og eru mörg 
 þeirra jafnvel greind með 2–4 sjúkdóma/raskanir. Til þess að bjóða upp á samfellu í heilbrigðisþjónustunni og 
til þess að samræma heilbrigðisþjónustuna fyrir þessi börn, þurfa skólahjúkrunarfræðingar að styðja við fjöl-
skyldur barnanna með markvissum hætti. Lítið er hins vegar vitað um sjónarmið skólahjúkrunarfræðinga varðandi 
viðhorf þeirra til langvinnra sjúkdóma/raskana á borð við ADHD og asthma eða um færni þeirra til að veita fjöl-
skyldumiðaða þjónustu. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skólahjúkrunarfræðinga til ADHD 
 röskunarinnar og til astma sjúkdómsins, auk þess að kanna færni hjúkrunarfræðinganna í að veita fjölskyldu-
miðaða þjónustu í grunnskólum. 

Aðferð: Það voru 82 skólahjúkrunarfærðingar á landsvísu sem tóku þátt í rannsókninni. Gögnum var safnað með 
REDCap árið 2015. Þátttakendur þurftu að vera starfandi innan skólaheilsugæslunnar. Af þeim sem var boðin 
þátttaka (N=106) tóku 82 skólahjúkrunarfræðingar þátt (76.4%). 

Niðurstöður: Megin miðurstaðan var sú að skólahjúkrunarfærðingarnir mátu færni sína og hæfni marktækt betri 
við að sinna börnum með ADHD og fjölskyldum þeirra miðað við börn með astma. Hins vegar þá skýrði viðhorf 
skólahjúkrunarfræðinganna til ADHD röskunarinnar og astma sjúkdómsins, ásamt menntunarstig þeirra (BSc vs 
MSc) milli 25–38% af breitileikanum í mati á færni við að veita fjölskyldumiðaða þjónustu. 

Ályktanir: Til að efla stuðning við fjölskyldur skólabarna með ADHD og astma innan skólaheilsugæslunnar, gætu 
hjúkrunarfræðingar þurft að afla sér frekari menntunar í fjölskyldufræðum með sérstakri áherslu á að hagnýta 
gagn reinda starfshætti á klíniskum vettvangi. 

mailto:krg56%40hi.is%20?subject=
mailto:eks%40hi.is%20?subject=


Í FARARBRODDI: RANNSÓKNIR Í HJÚKRUNAR- OG LJÓSMÓÐURFRÆÐI · 16. JANÚAR 2020 26

 MÁLSTOFA V HEILSUVERND  SKRIÐA

E29

The Improved Sleep and Better Well-being Training and Educational Program for 
Community Health Care Nurses working with Families of Infants with Sleep Disturbance 

Skuladottir, A., Sigurðardottir AO. og Svavarsdóttir, E.

arnasku@landspitali.is

Background and Purpose: Sleep problems among infants are reported among 20-40% of parents. The aim of the study 
was to promote a better service for infants sleep problem at the Health care centers. 

Methods: In 2017 a course including education and training on infants sleeping problems, called “Improved sleep and 
Better well-being”, was held for health care nurses. That included 4 whole days of teaching developing into a weekly 
guidance where the health care nurses started to bring their own cases/families to reflect on and receive guidance. This 
quasi experimental study was conducted to test the effectiveness of the course on children’s sleep and well being of their 
mothers. Data was collected before and 7–10 days after the intervention ended from 35 mothers of infants with sleep 
problems. The intervention included two interviews with a nurse and one phone call in between, all with 3–4 week´s 
 spectrum. The theoretical framework is based on the knowledge of the individuality of the child, empowerment of 
parents, and the important of individualized care within a family context. The relationship of the nurse with individual 
members of the family is viewed as partnership in which each person contributes to the treatment protocol. Treatment 
can be different for individual child/family. 

Results: The main finings indicated that mothers reported statistically significant higher family support (cognitive and 
emotional), illness beliefs and quality of life on the physical subscale after the intervention compared to before inter-
vention. The sleep duration of the infants improved, with less night waking per night as well as increased self-soothing 
ability of the infants. High proportion of mothers 28.6% (10/35) scoring >12 on EPDS is of great concern. 

Conclusions: Focusing attention on effective intervention which can be implemented into health care service may result in 
a better health care for infants with sleep problem. 

E30

Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks eykur tíðni og lengd brjóstagjafar: 
Samþætt fræðilegt yfirlit

Hallfríður Kristín Jónsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Ingibjörg Eiríksdóttir

hkj10@hi.is

Bakgrunnur: Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) og Amerísku barnalæknasamtökin ráðleggja brjóstagjöf fyrir öll 
börn frá fæðingu til a.m.k. 6 mánaða. Þrátt fyrir fjölmargar heimldir sem sýna fram á kosti og yfirburði brjóstamjólkur 
yfir aðrar tegundir af næringu nýbura og ungbarna er Evrópa langt undir alþjóðlegum tíðnitölum um brjóstagjöf. 
Á Íslandi eru um 90% barna lögð á brjóst stuttu eftir fæðingu og lækkar svo tíðnin hratt eftir það og eru árið 2018 
ein göngu 16% barna eingöngu á brjósti við 6 mánaða aldur. 

Tilgangur: Markmið með verkefninu er að varpa ljósi á hversu mikilvægur stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki er fyrir 
mæður sem eru með börn á brjósti og skoða hvort þessi stuðningur hafi áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar. Einnig að 
skoða hvaða stuðningsform er gagnlegast.

Aðferð: Samþætt fræðilegt yfirlit sem unnið var á kerfisbundinn hátt. Heimildarleit var gerð í gagnasöfnunum pubmed, 
chinal, scopus og web of science. Leitað var að rannsóknum sem birtar voru á árunum 2014–2019 sem voru megindlegar, 
þar sem stuðningur var veittur af heilbrigðisstarfsfólki og þar sem útkoman var tíðni og lengd brjóstagjafar. 29 greinar 
uppfylltu leitarskilyrðin og stóðust gæðamat. 

Niðurstöður: Niðurstöður gefa til kynna að hverskyns stuðningur veittur af heilbrigðisstarfsfólki við konur með börn á 
brjósti hefur áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar. Rannsóknum ber ekki saman um hvaða stuðningsform sé hentugast. 
Svo virðist sem stuðningur sem hefst í meðgönguvernd og heldur áfram eftir fæðingu barns og á meðan barn er á brjósti 
fyrstu mánuðina sé árangursríkastur, hvort sem hann er veittur gegnum internetið, smáskilaboð, með símtali, heim-
sóknum, hópfræðslu eða einstaklingsfræðslu. 

Ályktanir: Tíðni brjóstagjafar hefur lækkað á Íslandi og er menntun heilbrigðisstarfsfólks í brjóstagjöf, sem sinnir 
ungbarna  vernd, af skornum skammti. Konur með börn á brjóst þurfa að hafa aðgang að og fá langvarandi stuðning frá 
heilbrigðistarfsfólki sem býr yfir víðtækri þekkingu á brjóstagjöf og stuðningi við lengri og farsælli brjóstagjöf.
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Verkirnir eru enn til staðar en þeir trufla minna einu ári eftir verkjaendurhæfingu 

Hafdís Skúladóttir, Herdís Sveinsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Sigríður Halldórsdóttir, 
Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Janean Holden

hafdis@unak.is

Inngangur: Árlega fara nokkur hundruð manns í verkjameðferð á endurhæfingardeildunum á Kristnesi, Reykja-
lundi og Hveragerði. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig þeir sem sækja sér meðferð við verkjum á 
endur hæfingadeild meta langvarandi verki sína og truflun á daglegt líf fyrir og eftir endurhæfingu. 

Aðferð: Í þessari lýsandi ferilkönnun voru lagðir fyrir spurningalistar á fjórum tímapunktum: áður en endurhæfing 
hófst (T1), við lok endurhæfingar (T2), sex mánuðum (T3) og einu ári (T4) eftir að endurhæfingu lauk. Spurt var 
m.a. um verki síðasta sólarhringinn (0-10), mestu og minnstu verki síðustu viku, verki að jafnaði og truflandi áhrif 
verkja á daglegt líf, skap, svefn, lífsánægju, geta til gangs og vinnu og samskipti við annað fólk.

Niðurstöður: Alls svöruðu 81 öllum fjóru spurningalistunum. Konur (n= 109) voru í meirihluta. Meðalaldur var 
46,7 ár. Meðallíkamsþyngdarstuðull var 30,6 (SD 7,2). Algengustu ástæður verkja voru gigtsjúkdómar, slys/háls-
hnykksáverki og vöðvabólga. Mat þátttakenda á verkjum var mest (minnst 4,5 en mest 8,4) fyrir endurhæfingu, 
lækkaði við lok meðferðar og hélst svipað sex mánuðum og ári eftir að endurhæfingarmeðferð lauk (minnst 4,4 
en mest 7,9). Þessi munur á verkjamati á milli tímabila (T1-T4) var borinn saman við truflandi áhrif verkjanna. Við 
lok meðferðar kom fram marktækur munur á öllum þáttum nema getu til vinnu (T1-T2) en ári seinna var marktæk 
truflun verkja við daglegt líf, skap og lífsánægju (T1-T4). Ofbeldi sem ástæða verkja spáði mest fyrir um muninn á 
meðaltali verkja milli tímabila (T1-T4) .

Ályktun: Endurhæfing vegna langvarandi verkja dregur úr truflandi áhrifum verkjanna á líðan og daglegar athafnir.

E32

Afturskyggð ferilrannsókn á einkennum og klínísku ferli einstaklinga 
með mænuskaða á Íslandi – aðferðafræðileg sýn

Ingibjörg Tómasdóttir, Helga Jónsdóttir og Marianne Elisabeth Klinke
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og Læknadeild, Landspitali, Háskóli Íslands

int1@hi.is

Bakgrunnur: Mænuskaði hefur víðtæk líkamleg, tilfinningaleg og félagsleg áhrif. Læknandi meðferð er ófáanleg 
og mikilvægt að veita faglegan stuðning til að bæta lífsgæði. Megináhersla í rannsóknum þessa sjúklingahóps 
hefur verið á faraldsfræði og læknisfræðileg einkenni. Minni áhersla hefur verið á lífsgæði, aðgengi og notkun 
heilbrigðisþjónustu. Mikilvægt er að nota fyrirliggjandi gögn til að fá innsýn í einkenni og afdrif einstaklinga með 
mænuskaða á Íslandi. 

Markmið: Meginmarkmið rannsóknar eru að öðlast dýpri skilning á því hvernig heilbrigðisstarfsmenn geta stutt við 
einstaklinga með mænuskaða og stuðlað að hámarks færni og lífsgæðum. 

Aðferðafræði: Rannsóknin skiptist í tvo aðgreinda en tengda hluta (1) afturskyggða ferilrannsókn byggða á 
kerfisbundinni upplýsingasöfnun úr sjúkraskrá einstaklinga með mænuskaða sem hafa komið í endurhæfingu og 
eftirfylgd á endurhæfingardeild Landspítala að Grensási frá árinu 1999 til 2019 (megindleg) og (2) djúpviðtöl við 
einstaklinga með mænuskaða (eigindleg). Þannig má öðlast innsýn í einkenni einstaklinga með mænuskaða sem 
hafa komið reglulega í eftirfylgd hjá þvegfaglegu, sérhæfðu teymi heilbrigðisstarfsmanna sem afla og handskrá 
hjúkrunar-, læknisfræðileg-, sjúkraþjálfunar-, iðjuþjálfunar-, félagsráðgjafa- og sálfræðilegra gagna í sjúkraskrá. 

Niðurstöður: Í gagnaöfluninni hafa komið upp fjölmargar hindranir. Aðferðir verða kynntar sem hafa verið 
 notaðar til að yfirstíga þær. Þar á meðal hannað skema til að draga úr mismun milli þeirra sem afla gagnanna 
ásamt því að afla innra réttmætis.

Ályktun: Afturskyggð ferilrannsókn sem tryggir gæði gagnanna getur verið áskorun og tímafrek. Sérstaklega 
þegar gögnin spanna fjöldamörg ár, eru geymd á nokkrum stöðum og innihalda bæði gögn á pappírs og rafrænu 
formi. 
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Heilsulæsi og þekking einstaklinga með gáttatif á sjúkdómi sínum 
(ICE_AFIB rannsóknin) 

Helga Ýr Erlingsdóttir, Auður Ketilsdóttir og Brynja Ingadóttir

hye1@hi.is

Inngangur: Gáttatif er algeng hjartasláttartruflun sem getur haft alvarlegar afleiðingar og dregið úr lífsgæðum 
sjúklinga. Sjálfsumönnun og þátttaka sjúklinga er mikilvæg til að ná sem bestum árangri af meðferð og draga úr 
afleiðingum sjúkdómsins. Til þess þurfa þeir að hafa viðunandi þekkingu og heilsulæsi. Tilgangur rannsóknarinnar 
var að meta þekkingu sjúklinga á Íslandi með gáttatif á sjúkdómi sínum og meta heilsulæsi þeirra.

Aðferð: Spurningalisti var sendur til einstaklinga sem voru á biðlista á Landspítala eftir rafvendingu eða brennslu 
á lungnabláæðum vegna gáttatifs (2018). Spurningalistinn inniheldur tvö mælitæki: The Atrial Fibrillation Knowl-
edge Scale (11 atriði um gáttatif, einkenni og meðferð, þrír valkostir þar af einn réttur, mögulegt skor er 0-11) og 
Spurningalista um heilsulæsi (HLS-EU-Q16) sem er 16 atriða listi um aðgengi, skilning og færni til að nota heil-
brigðisupplýsingar, mögulegt skor er 0-16 og flokkast í líklega ófullnægjandi (skor 0–8), takmarkað (skor 9–12) og 
fullnægjandi (sko 13–16) heilsulæsi. 

Niðurstöður: Gagnagreiningu er ólokið. Þátttakendur (N = 186, 72,4% svarhlutfall, meðalaldur 63 (sf 10,1) ár, 
77% karlar) skoruðu að meðaltali 6,5 (sf 1.9) á þekkingarlista og 12,2 (sf 3,1) á heilsulæsislista. Aldur, menntun og 
einkenni gáttatifs útskýrðu 19,7% af breytileika í þekkingu en ekki voru tengsl á milli heilsulæsi og þekkingar. Alls 
höfðu 11% ófullnægjandi og 38% þátttakenda takmarkað heilsulæsi. Nánari niðurstöður um tengsl breyta verða 
kynntar.

Ályktanir: Þekkingu sjúklinga á gáttatifi er ábótavant og heilsulæsi mælist sambærilegt við heilsulæsi í öðrum 
löndum. Heildræn, einstaklingshæfð fræðsla sem styður við sjálfsumönnun og tekur tillit til heilsulæsis gæti reynst 
árangursrík í meðferð gáttatifs.

E34

Lífslokameðferð hjá taugasjúklingum á bráðadeild: 
Afturskyggn rannsókn á skráningu á ákvarðanatöku

Guðrún Jónsdóttir, Erna Haraldsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Rúnar Vilhjálmsson, 
Haukur Hjaltason og Helga Jónsdóttir

guj32@hi.is

Inngangur: Ákvörðun um lífslokameðferð sjúklinga getur verið flókin og erfið þrátt fyrir aðgengi að klínískum 
leiðbeiningum um líknarmeðferð. Mikilvægi ákvarðanatöku um lífslok felst m.a. í því að með henni er sett fram 
gagnreynd áætlun um hámörkun lífsgæða með áherslu á heildræna meðhöndlun einkenna og varðveislu reisnar 
einstaklings og fjölskyldu. Fáar rannsóknir um tíðni einkenna um yfirvofandi andlát hjá taugasjúklingum eru til. 
Ákvörðunartaka um lífslokameðferð hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi. 

Aðferð: Rannsóknin er afturskyggn. Gögn úr sjúkraskrám sjúklinga sem höfðu látist á taugalækningadeild Land-
spítalans áranna 2011 til 2016 voru greind (N=170). Hannað var gagnasöfnunatæki byggt á fræðilegum heimildum 
og reynslu sérfræðinga um atriði sem hafa á þessa ákvörðunartöku um lífslokameðferð og meðferðartakmarkanir. 

Niðurstöður: Flestir sjúklinganna höfðu sjúkdómsgreiningu um slag, næst algengast var MND og loks Parkinson 
sjúkdómurinn. 87% sjúklinganna voru skráðir á lífslokameðferð og átti skráningin sér stað á síðustu 48 klukku-
tímunum hjá 52% þeirra. Flestallir sýndu einkenni um yfirvofandi andlát. Síðustu 48 tímana fyrir andlát höfðu 
97-100% sjúklinganna slík einkenni. Flestir (>90%) voru rúmliggjandi og höfðu skerta meðvitund síðustu 48 tímana 
fyrir andlát. Sjúklingar með MND skáru sig úr; 55% þeirra hafði fulla meðvitund, 17% skerta og 28% takmarkaða 
meðvitund. Samskipti voru merkingarbær hjá 84% af sjúklingum með MND en lítil sem engin samskipti voru hjá 
sjúklingum sem fengið höfðu slag og Parkinson. 

Ályktanir: Mörg áberandi einkenni um yfirvofandi andlát voru skráð í sjúkraskrár taugasjúklinga síðustu 48 tímana 
fyrir andlát. Einungis hluti þessara sjúklinga var skráður á lífslokameðferð á þeim tímapunkti.
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Einkenni sjúklinga með krabbamein á höfuð- og hálssvæði sem eru 
í geislameðferð: Forprófun á Oral Assessment Guide mælitækinu

Arnfríður Magnúsdóttir, Nanna Friðriksdóttir, Valgerður Sigurðardóttir og Sigríður Zoëga

arm20@hi.is

Inngangur: Geislameðferð á höfuð- og hálssvæði leiðir til alvarlegra aukaverkana í munnholi. Mikilvægt er að hafa 
réttmætt og áreiðanlegt mælitæki til að meta þær. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta próffræðilega eigin-
leika  íslenskrar útgáfu Oral Assessment Guide mælitækisins (OAG). 

Aðferð: Gerð var lýsandi framsýn rannsókn með endurteknum mælingum. Munnhol var metið hjá öllum sjúkling-
um sem uppfylltu skilyrði á 8 tímapunktum meðan á meðferð stóð og 2 vikum eftir meðferð lauk með OAG og 
the World Health Organization Oral Toxicity Scale (WHO-OTS) af tveimur heilbrigðisstarfsmönnum. OAG metur 
átta atriði í munnholi, 1–3 stig. WHO-OTS metur breytingar á munnslímhúð á skalanum 0–4. Notast var við lýsandi 
tölfræði, Pearsons‘ r og Chronbach‘s alpha við úrvinnslu gagna.

Niðurstöður: Þátttakendur voru 21 talsins, 13 karlar og 8 konur. Meðalaldur var 56,2 ár (spönn 38–80 ár). Allir sjúkl-
ingar sýndu breytingar á munnholinu og alvarleg munnslímhúðarbólga kom fram í annarri viku meðferðar. Undir 
lok meðferðar voru 18 með alvarlega munnslímhúðarbólgu samkvæmt OAG og 15 með gráðu 3 samkvæmt WHO-
OTS. Rúmum 2 vikum eftir geislameðferð voru 10 með alvarlega munnslímhúðar bólgu samkvæmt OAG og 6 með 
gráðu 3  samkvæmt WHO-OTS. Fylgni (Pearson’s) var á bilinu 0,468 – 0,753 á milli OAG og WHO-OTS.  Cronbach’s 
alpha sýndi góðan áreiðanleika, á T0 α = 0.959, T2 α = 0.949 og á T5 α = 0.900.

Ályktanir: Alvarleg munnslímhúðarbólga kemur fram í annarri viku geislameðferðar og varir fram yfir með ferð. 
Fyrstu niðurstöður benda til þess að samræmi sé á milli niðurstaðna úr OAG og WHO-OTS mælitækjana. 

E36

Núvitund: Að viðhalda bata með vakandi athygli

Jóhanna Kr. Steingrímsdóttir, Anna Kristín Þorsteinsdóttir, Hlín Kristbergsdóttir, Inga Hrefna Jónsdóttir

johannasteingrims@gmail.com

Inngangur: Í langvinnu þunglyndi koma þunglyndislotur endurtekið og því eru öflugar bakslagsvarnir mikilvægar 
til að viðhalda bata út lífið. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur þegar notuð er hugræn atferlismeðferð byggð 
á núvitund (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT) til að koma í veg fyrir bakslög hjá fólki sem glímir við 
endurteknar þunglyndislotur. 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að meta árangur átta vikna núvitundarnámskeiðs (MBCT) í því að viðhalda 
bata eftir endurhæfingu og koma í veg fyrir bakslög. En einnig að skoða hvort þeir sem eru með alvarleg þung-
lyndiseinkenni í upphafi námskeiðs hafi gagn af meðferðinni.

Aðferðir: Þátttakendur (N=188) voru einstaklingar sem höfðu áður farið í gegnum hugræna atferlismeðferð á 
Reykjalundi, einstaklings- eða hópmeðferð. Eftirfylgdarnámskeiðið samanstóð af 6–8 manna hópum sem hittust 
einu sinni í viku í átta vikur, tvær klst. í senn. Núvitundaræfingarnar og önnur námskeiðsgögn er hægt að nálgast 
á www.fifill.is. Lagðir voru fyrir spurningalistar í 1. og 8. tíma sem meta þunglyndi, kvíða og vonleysi. 

Niðurstöður: Í heildina voru marktækt færri einkenni 
 þunglyndis, kvíða, og vonleysis eftir námskeið en fyrir. 
Þeir sem greindust með miðlungs og alvarleg einkenni 
 þunglyndis (20 eða hærra á BDI-II) í byrjun námskeiðs 
(41%) sýndu marktækt færri einkenni þunglyndis, kvíða 
og vonleysis við lok námskeiðs (sjá mynd). 

Ályktanir: Niðurstöður benda til þess að átta vikna 
núvitundar námskeið (MBCT) eftir endurhæfingu nýtist 
vel til að viðhalda bata fyrir einstaklinga með langvinnt 
þunglyndi. 
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E37

„Þetta er afleiðing af einhverju öðru“
Reynsla karlmanna sem hafa verið í fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku

Margrét Tórshamar Georgsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Hrafnhildur Gunnþórsdóttir

sigrunsig@unak.is

Inngangur: Ofneysla fíkniefna er alvarlegt lýðheilsuvandamál sem getur haft óafturkræfar afleiðingar. Áföll í 
æsku geta ýtt undir fíknihegðun seinna á ævinni og eru efni notuð sem bjargráð frá vanlíðan. Karlmenn eru síður 
líklegri til að segja frá áföllum og leita sér hjálpar vegna þeirra en konur. Tilgangur rannsóknar var að skoða 
 reynslu karlmanna sem hafa verið í fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku með það að markmiði að auka þekkingu og 
dýpka skilning á fyrirbærinu.

Aðferð: Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Þátttakendur voru sjö karlmenn sem höfðu allir misnotað fíkniefni 
á einhverjum tímapunkti og orðið fyrir áföllum í æsku. Tekin voru tvö viðtöl við hvern þátttakanda, samtals 14 
viðtöl.

Niðurstöður: rannsóknarinnar sýna að þátttakendur upplifðu fíkniefnaneyslu sína sem afleiðingu af áföllunum 
sem þeir urðu fyrir í æsku. Allir upplifðu vanlíðan sökum áfallanna og notuðu fíkniefnin sem bjargráð. Hjá sumum 
var félagsskapur partur af neyslunni en öðrum ekki. Þátttakendur voru að mestu ósáttir við hvernig meðferðar-
úrræðum er háttað hér á landi, biðlistar langir og of mikið um trúmál. 

Ályktanir: Vöntun er á skilningi meðal fagfólks og í samfélaginu um að stundum sé um að ræða undirliggjandi 
orsök þegar kemur að fíkniefnaneyslu karlmanna, eins og áföll. Svo virðist sem vöntun sé á úrræðum fyrir karl-
menn sem lent hafa í áföllum í æsku svo hægt sé að vinna úr afleiðingum þeirra. Einnig er vöntun á markvissri 
stefnu til að aðstoða þá sem nota fíkniefni við að slá á andlega vanlíðan.

E38

„Að poppa pillu”
Vísanir í vímuefni í íslenskri rapptónlist – sjónarhorn listamanna

Halla Sigrún Arnardóttir og Kristín Björnsdóttir

hallarn@landspitali.is

Inngangur: Rapptónlist hefur notið mikilla vinsælda á Íslandi undanfarin ár og er stór þáttur í dægurmenningu 
ungmenna. Talsvert er um vísanir í vímuefni bæði í íslenskri sem erlendri rapptónlist. Markmið rannsóknarinnar var 
að kanna viðhorf íslenskra rapptónlistarmanna til vísana í vímuefni í íslenskri rapptónlist og viðhorf þeirra til þess 
að vera fyrirmyndir.

Aðferð: Rannsóknaraðferðin var eigindleg. Tekin voru viðtöl við fimm vinsæla rapptónlistarmenn. Viðtölin voru 
greind með aðferðum grundaðrar kenningar og dregin út þemu. 

Niðurstöður: Helstu niðurstöður voru þær að togstreitu gætir hjá tónlistarmönnunum milli ábyrgðar annars vegar 
og listræns frelsis hins vegar. Flestir listamennirnir voru meðvitaðir um hugsanlega ábyrgð gagnvart  hlustendum 
sínum og jafnfram það að vera fyrirmyndir. Þeim var þó mikilvægt að hafa frelsi til að tjá veruleika sinn án 
ritskoðunar. Listamennirnir töldu textana í rappinu mögulega spegla ákveðna þætti samfélagsins sem nú þegar 
væru til staðar, svo sem vímuefnaneyslu. Jafnframt töldu þeir að textar og önnur dægurmenning hefði hugsan-
lega áhrif á ungt fólk. Fram kom gagnrýni á ýmsar stofnanir samfélagsins, svo sem skólakerfið og heilbrigðiskerfið. 
 Töldu sumir viðmælenda að rekja mætti vímuefnaneyslu ungmenna að einhverju leyti til andlegrar vanlíðanar, 
kvíða og þunglyndis. Ekki væri tekið á þeim vanda og væri það í raun á ábyrgð alls samfélagsins.

Ályktanir: Vímuefnanotknun ungmenna er samfélagslegt vandamál sem þarfnast aðkomu og samvinnu allra þeirra 
er koma að unglingum. Dægurmenning getur endurspeglað samfélagsleg vandamál s.s. vímuefnanotknun en á 
mögulega einnig sinn þátt í að normalisera vímuefni og neyslu þeirra. 
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,,Að taka skref fyrir skref“: Reynsla einstaklinga í heilsueflandi móttöku 
af sálrænum áföllum og heilsufarsvandamálum

Rósíka Gestsdóttir

ha170067@unak.is

Bakgrunnur: Rannsóknir sýna að einstaklingar sem hafa orðið fyrir sálrænum áföllum glíma í auknum mæli við fjöl-
þætt heilsufarsvandamál. Áfallamiðuð þjónusta er mjög mikilvæg og getur bætt lífsgæði og heilsufar einstaklinga.

Tilgangur: Að skoða reynslu einstaklinga í heilsueflandi móttöku af sálrænum áföllum og heilsufarsvandamálum 
með það að markmiði að auka þekkingu og dýpka skilning fagfólks á mikilvægi áfallamiðaðrar þjónustu. 

Aðferð: Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði og unnið eftir tólf meginþrepum. Þátttakendur voru fimm karlmenn 
og fimm konur, valin í gegnum heilsueflandi móttöku heilsugæslu. Viðtöl við hvern þátttakanda voru tvö,  tuttugu 
viðtöl í heildina. Notast var við ACE spurningalistann sem skimunartæki fyrir sálrænum áföllum í bernsku og 
viðtals ramma með opnum spurningum. 

Niðurstöður: Sálræn áföll geta haft mikil áhrif á heilsufar einstaklinga til lengri tíma litið. Niðurstöður voru 
greindar í sjö meginþemu: Upplifun af áföllum; Endurtekin áföll; Líkamleg heilsufarsvandamál í æsku og á 
fullorðinsárum; Geðræn heilsufarsvandamál í æsku og á fullorðinsárum; Vanræksla í æsku; Úrvinnsla og Áfalla-
miðuð nálgun. Þátttakendur höfðu töluverða reynslu af sálrænum áföllum og fjölþættum heilsufarsvandamálum, 
bæði í æsku og á fullorðinsárum. Rauði þráðurinn var að taka þurfi skref fyrir skref við úrvinnslu áfalla og heilsu-
farsvandamála. Áfallamiðaðri nálgun var ábótavant. 

Ályktanir: Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk hugi að sálrænum áföllum og heilsufarsvandamálum skjólstæðinga, 
geti veitt stuðning og viðeigandi aðstoð. Með því má fyrirbyggja eða hindra fjölþætt heilsufarsvandamál þar sem 
sálræn áföll hafa haft áhrif. Heilsugæslan er oftast fyrsti viðkomustaður skjólstæðinga í heilbrigðiskerfinu. Innan 
heilsueflandi móttöku heilsugæslu er mikilvægt að kortleggja betur heilsufarsvandamál vegna sálrænna áfalla og 
veita áfallamiðaða nálgun við skjólstæðinga.

E40

Ofbeldi, áföll og áfallamiðuð nálgun. Bergið headspace 

Sigrún Sigurðardóttir

sigrunsig@unak.is

Inngangur: Áfallamiðuð þjónusta er nokkuð ný nálgun hér á landi og hefur almennt ekki náð markvissri inn-
leiðingu. Með því að innleiða áfallamiðaða nálgun er hægt að mæta betur þörfum þeirra sem hafa orðið fyrir 
áföllum. Áfallamiðuð nálgun er í Berginu headspace, stuðningssetri fyrir ungt fólk. 

Aðferð: Lagðir eru fyrir ungmenni 18 ára og eldri ACE spurningarlisti, með 10 spurningum þar sem er spurt er um 
áföll í æsku s.s. um geðræn vandamál, sálfsmorðshugleiðingar, fíknivanda og afbrot fjölskyldumeðlima, skilnað 
foreldra, heimilisofbeldi, líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt ofbeldi eða vanrækslu í æsku.

Niðurstöður: Sagt verður frá reynslunni af áfallamiðaðri þjónustu í Berginu fyrstu fimm mánuði starfseminnar. 
Kynntar verða niðurstöður úr ACE spurningalistum sem lagðir hafa verið fyrir ungemnni sem leitað hafa í Bergið 
headspace og eru 18 ára og eldri. 

Ályktanir: Með því að innleiða áfallamiða þjónustu í Berginu headspace er hægt ráðast að rót vanda ungmenna 
ef um áfallasögu er að ræða og mæta ungmennum á þeim stað sem þau eru stödd hverju sinni. 
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Skaðaminnkun á vettvangi: árangur mats og meðferðar við sýkingum

Elísabet Brynjarsdóttir og Helga Sif Friðjónsdóttir

elisabetb@redcross.is

Inngangur: Frú Ragnheiður – skaðaminnkun var stofnað 2009 og byggir á hugmyndafræði skaðaminnkunar. 
Þjónustan er í sérinnréttuðum bíl og á hverri vakt er hjúkrunarfræðingur og læknir á bakvakt. Verkefnið sinnir 
skjólstæðingum á vettvangi sem flestir eru húsnæðislausir og nota vímuefni um æð. Slík notkun vímefna eykur 
hættu á bakteríusýkingum. Ýmsar hindranir stuðla að því að markhópurinn leitar seint aðstoðar hefðbundinnar 
heilbrigðis þjónustu. Hefur þjónusta á vettvangi byggð á hugmyndafræði skaðaminnkunar reynst árangursríki 
fyrir markhópinn. 2018 var ákveðið að þróa sýklalyfjameðferð á vettvangi með það markmið að auka  aðgengi 
markhóps að snemminngripi. Sýkingin er meðhöndluð í upphafsfasa og komið í veg fyrir að hún þróist yfir í 
 alvarlega eða lífshættulega sýkingu.

Aðferð: Aftursæ rannsókn byggð á gagnagrunni sýklalyfjameðferðarverkefnis frá 1. apríl 2018 er verkefnið hófst.

Niðurstöður: Frá 1. apríl til 31. des. 2108 fengu 40 einstaklinga sýklalyf og viðeigandi eftirfylgd á vettvangi. 
 Samtals 37 (92,5%) einstaklingar luku árangursríkri sýklalyfjameðferð í gegnum Frú Ragnheiði án aðkomu   annarrar 
heilbrigðis þjónustu. Heildarfjöldi koma vegna sýklalyfjameðferðar voru 219, þar af 64 fyrstu komur og 155 eftir  -
fylgdarkomur. 

Ályktanir: Sýklalyfjameðferð á vettvangi fyrir jaðarsetta einstaklinga er mikilvæg viðbót við heilbrigðisþjónustu 
sem fyrir er. Til að auka líkur á góðri meðferðarheldni markhóps er æskilegt að mati og eftirfylgd sýklalyfja-
meðferðar fari fram á vettvangi í starfssemi sem jaðarsettir einstaklingar treysta. Vettvangshjúkrun fyrir jaðarsetta 
einstaklinga á Íslandi dregur úr skaða, eykur lífsgæði og heldur einstaklingum á lífi. 

E42

Klínísk birtingarmynd og kostnaður vegna koma kvenna á Landspítala 
eftir heimilisofbeldi af hálfu karlmanna

Drífa Jónasdóttir, Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, Sigrún H. Lund, Eiríkur Örn Arnarsson, Eleni Ashikali, 
Þórhildur Líndal, Brynjólfur Mogensen og Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir

thordist@hi.is

Inngangur: Enginn veit fyrir víst hvert er umfang, eðli og beinn kostnaður samfélagsins vegna heimilisofbeldis. 
Markmiðið rannsóknarinnar var að rannsaka umfang, eðli og kostnað sem hlýst af þegar karlmenn beita konur 
 heimilisofbeldi eins og birtist á árunum 2005–2014 í gögnum Landspítala.

Aðferð: Rannsóknin var afturskyggn og afmarkaðist við að konan hafi verið 18 ára eða eldri þegar atvik átti sér 
stað og að gerandi væri núverandi eða fyrrverandi maki þolanda. Framkvæmd var textaleit í sjúkrakrám að upp-
lýsingum um aldur og tengsl þolenda og gerenda, legutíma á Landspítala, tegund, staðsetningu og alvarleika 
áverka. Rekstrartölur frá hagdeild Landspíta lágu til grundvallar kostnaðarútreikningi. Gögn voru greind og sett 
fram með viðeigandi tölfræðiaðferðum. 

Niðurstöður: Fyrstu komur á Landspítala vegna heimilisofbeldis voru 1.454, þar af 92,6% beint á bráðamóttöku. 
Meðalaldur kvennanna var 34 ár og 3,2% voru lagðar inn. Áverkaskor (ISS) sýndi að líkamleg meiðsli voru að mestu 
minniháttar (92,4%), aðallega staðsett á efri hluta líkamans (64,3%); andliti, höfði og hálsi (37,1%) og efri útlimum 
(27,2%). Meirihlutinn var yfirborðsáverkar, og algengustu orsakir voru kýlingar, hrindingar og spörk. Endurteknar 
nýjar komur voru 37,8%. Heildarkostnaður spítalans vegna heimilisofbeldis var 100.000.000. 

Ályktanir: Þrátt fyrir að lítið hlutfall kvenna hafi verið lagt inn á Landspítala var kostnaður við komur og innlagnir 
verulegur. Niðurstöðurnar nýtast til markvissari greiningar á vandanum, upplýstari ákvörðunum fagfólks og stefnu-
mótun stjórnenda innan málaflokksins. Heimilisofbeldi er samfélagslegt mein og stöðugt þarf nýjar upplýsingar til 
að vinna enn betur gegn því.
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V1

Hjúkrunarfræðingar á vettvangi – Fræðileg samantekt og viðtöl um áhrif 
undirbúnings fyrir brottför á upplifun og líðan

Andri Rafn Sveinsson, Anna Björk Sigurjónsdóttir, Ágústa Hjördís Kristinsdóttir og Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir

thordist@hi.is

Inngangur: Tíðni náttúruhamfara í heiminum fer vaxandi. Fjöldi hjúkrunarfræðinga fer á vegum hjálparsamtaka 
og tekur þátt í mikilvægu starfi á hamfarasvæðum tengdu sjúkum og slösuðum. Mikilvægt er að skoða hvaða 
þættir í undir búningi og hæfniþjálfun hafa reynst gagnlegir meðal hjúkrunarfræðinga til að takast á við erfiðar 
aðstæður og mögu legar afleiðingar slíkra vettvangsstarfa. 

Aðferð: Blönduð aðferð var notuð, annars vegar kerfisbundin fræðileg samantekt á rannsóknargreinum úr gagna-
söfnunum PubMed og CINAHL birtum milli mars 2009 til mars 2019 og hins vegar viðtöl við þrjá hjúkrunarfræð-
inga. Leitar niðurstöður voru settar fram samkvæmt PRISMA flæðiriti og gæði rannsókna metin. Niðurstöður 
viðtala voru þemagreind.

Niðurstöður: Sex megindlegar og átta eigindlegar rannsóknir uppfylltu leitarskilyrði. Hjúkrunarfræðingar lýstu 
óvissu auk verri sálfélagslegri og líkamlegri heilsu við hjálparstörf. Kallað var eftir frekari þjálfun í hamfarahjúkrun, 
menningar hæfni og teymisvinnu til að undirbúa hjúkrunarfræðinga betur fyrir vettvangsstörf. Auk þess reyndist 
aukin hætta á að þróa með sér áfallastreituröskun og þunglyndi eftir störf á hamfarasvæðum. Verkleg þjálfun 
var talin gagnlegri en bókleg kennsla við undirbúning starfa. Í viðtölum við hjúkrunarfræðinga voru fimm þemu 
greind; grípa tækifærið, óvissa, erfiðir tímar og krefjandi aðstæður, „vitneskja er vopn“ og stuðningur á vettvangi 
og eftir heimkomu. 

Umræður/ályktun: Þörf er á frekari rannsóknum á undirbúningi hjúkrunarfræðinga fyrir starf á hamfarasvæðum. 
Einnig er þörf á að kanna betur hvaða áhrif starfið hefur á líðan og heilsu hjúkrunarfræðinga. Námskeið í 
hamfara hjúkrun og menningarhæfni í grunn- og framhaldsnámi gæti reynst hjúkrunarnemum og hjúkrunar-
fræðingum gagnlegt.

V2

Forprófun á EORTC QLQ-HDC29 spurningalistanum. Lífsgæði sjúklinga 
með illkynja blóðsjúkdóma og krabbamein sem gangast undir háskammta 
krabbameinslyfjameðferð með eigin stofnfrumuígræðslu

Anna Kristín B. Jóhannesdóttir, Sigríður Zoéga

akb13@hi.is

Inngangur: Lífsgæði og einkenni sjúklinga sem fara í háskammtakrabbameinsyfjameðferð með eigin stofnfrumu-
ígræðslu við illkynja blóðsjúkdómum hafa hingað til ekki verið könnuð hér á landi. Mælitækið EORTC QLQ HDC-
29 varpar ljósi á einkennabyrði og lífsgæði þessa hóps en tilgangur rannsóknarinnar var að þýða og forprófa 
mælitækið. 

Aðferð: Tekið var samfellt úrtak íslenskumælandi sjúklinga ≥18 ára sem gengist höfðu undir, biðu eftir eða voru 
byrjaðir í meðferðinni. Rannsóknin skiptist í tvo hluta en í fyrri hlutanum var spurningalistinn þýddur samkvæmt 
leiðbeiningum EORTC. Spurningalistinn var svo lagður fyrir 10 einstaklinga sem gáfu endurgjöf á þýðinguna. Í 
seinni hluta voru próffræðilegir eiginleikar mælitækisins skoðaðir með því að leggja spurningalistann ásamt EO-
RTC-QLQ-C30 spurningalistann fyrir þátttakendur á fjórum tímapunktum (T1-T4), frá því fyrir meðferð og þar til 
meðferð lauk.. 

Niðurstöður: Þýðingu spurningalistans er lokið. Tekið var tillit til athugasemda þátttakenda og telst listinn tilbúinn 
til notkunar. Seinni hluti gagnaöflunar stendur nú yfir. Hingað til hafa fjórir tekið þátt, þrjár konur og einn karl. 
Meðalaldur þátttakenda var 56,5 ár og meðal legutími á spítalanum var 27,8 dagar. Skor á heilsu- og lífsgæða-
kvarða var 79,1 stig af 100 á T1. Á T4 var skorið komið í 27,1 stig af 100. QLQ HDC-29 sýndi að einkenni þátttak-
enda ágerðust eftir því sem leið á meðferðina. 

Ályktanir: Þýðing listans er lokið og hann telst fýsilegur til notkunar hér á landi. Seinni hluti gagnasöfnunar 
 stendur yfir, hér birtast einungis frumniðurstöður. Niðurstöður benda til þess að einkenni ágerist og lífsgæði versni 
eftir því sem líður á meðferðina. Niðurstöður takmarkast við fáa einstaklinga.
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V3

Starfsánægja og viðhorf til fjölskylduhjúkrunar: Hæfni og færni hjúkrunarfræðinga 
til að bjóða upp á fjölskyldumiðaða þjónustu á Landspítala

Anna Ólafía Sigurðardóttir, Henný Hraunfjörð, Elísabet Konráðsdóttir, Sólrún W. Kamban, 
Margrét Gísladóttir og Erla Kolbrun Svavarsdóttir

eks@hi.is

Inngangur: Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif fjölskylduhjúkrunar fyrir skjólstæðinga hjúkrunar. Tilgangur 
rannsóknarinnar er að kanna ávinning af kennslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga í aðferðum fjölskyldumiðaðra 
þjónustu á starfsánægju, starfsálag, sjálfstæði í starfi og stuðningi á vinnustað, auk viðhorfa og starfshátta í 
fjölskyldmiðaðra þjónustu. Rannsókn þessi er liður í efla hjúkrunarfræðinga í starfi með fjölskyldum sem eru að 
þiggja þjónustu á Landspítala.

Aðferð: Rannsóknin er hálfstöðluð tilraun með eins hópa fyrir og eftir sniði. Kenningarfræðilegur grunnur 
rannsóknar innar er Calgary fjölskyldumats- og meðferðarlíkönin, veikinda viðhorfalíkanið og líkanið um starfsálag, 
sjálfstæði í starfi og stuðningur á vinnustað. Boðið var upp á grunn- og framhalds námskeið ásamt handleiðslu og 
umræðutímum í fjölskyldumiðaðri þjónustu á Landspítala árið 2018–2019. Megin áhersla á námskeiðinum var á 
gagnreynda starfshætti í fjölskyldumiðaðri þjónustu og á þróun meðferðarsamræðna við fjölskyldur. Sérfræðingar 
í fjölskylduhjúkrun sáu um kennslu og handleiðslu. Þátttakendur voru 38 hjúkrunarfræðingar á Landspítala. 

Niðurstöður: Kynntar verða niðurstöður varðandi hvernig vel skipulögð fræðsla og handleiðsla byggð á gagn-
reyndri  þekkingu mun nýtast í starfi hjúkrunarfræðinga á deildum spítalans. Einnig áhrif þess á starfsánægju 
og viðhorfa til fjölskyldumiðaðra þjónustu. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar varpi ljósi á mikilvægi 
fjölskyldu miðaðrar þjónustu fyrir fjölskyldur og aðstandendur.

Ályktanir: Að efla þekkingu og sjálfstæði hjúkrunarfræðinga í starfi með námskeiði sem þessu gæti til lengri tíma 
haft áhrif á starfsánægju, auk færni og viðhorfa þeirra til fjölskyldumiðaðrar þjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar 
er einnig þarft innlegg í þróun nýrrar þekkingar til að efla fjölskyldumiðaða þjónustu hér á landi og á alþjóðavísu. 

V4

Samanburður á streitu hjúkrunarfræðinema á lokaári í hjúkrunarfræði 
og á fyrsta ári eftir útskrift

Ása Karen Jónsdóttir, Herdís Sveinsdóttir

akj23@hi.is

Inngangur: Nám í hjúkrunarfræði er krefjandi og streituvaldandi. Starf hjúkrunarfræðinga er það jafnframt sem 
og það að fara úr hlutverki hjúkrunarfræðinema yfir í hlutverk hjúkrunarfræðings. Tilgangur rannsóknarinnar var 
að skoða  streitu íslenskra hjúkrunarfræðinga í þessu umbreytingaferli.

Aðferð: Spurningalisti var sendur rafrænt á alla hjúkrunarfræðinema á lokanámsári og aftur ári eftir útskrift. 
Notast var við mælitækið Perceied Stress Scale (PSS) til mælingar á streitu auk þess sem spurningalistinn innihélt 
spurningar um námstengda streitu, framtíðaráform í hjúkrun og bakgrunnsspurningar. PSS skalinn samanstendur 
af 10 spurningum sem hver um sig gefur 0–4 stig þar sem hærra stig gefur til kynna meiri streitu. 

Niðurstöður: Í úrtaki voru 116 einstaklingar sem útskrifuðust úr hjúkrunarfræði árið 2018, svarhlutfall þegar 
aðspurðir á lokamisseri í námi var 71% (n=82). Meirihluti svarenda voru konur á aldrinum 25-29 ára og vann meiri-
hluti þeirra við hjúkrun samhliða námi. Á lokaári var meðalstigun á PSS kvarðanum 17,8, 62% nemenda fundu fyrir 
meðalstreitu (11–20 stig) og 31% fann fyrir mikilli streitu (21–40 stig) samkvæmt PSS kvarðanum. Þeir sem höfðu 
lokið sjúkraliðanámi voru með marktækt lægri streitustig. Af þátttakendum sögðust 88% ætla eða sennilega ætla 
að starfa við hjúkrun í framtíð inni. Gagnaöflun ári eftir útskrift er enn í gangi en niðurstöður og samanburður 
verða birtar á veggspjaldinu.

Ályktanir: Ljóst er að íslenskir hjúkrunarfræðinemar á lokaári í námi upplifa streitu. Hvernig streitan þróast í starfi 
eftir útskrift á eftir að koma í ljós.
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V5

Bjargráð við streitu meðal hjúkrunarfræðinema á lokaári

Birna G. Flygenring

bgf@hi.is

Tilgangur: rannsóknarinnar var að kanna streitu, kulnun og bjargráð meðal hjúkrunarnema sem útskrifuðust frá 
Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri árið 2018. 

Aðferð: Spurningalisti var sendur rafrænt til allra hjúkrunarfræðinema (n=116) á lokaári í Háskóla Íslands og 
Háskólanum á Akureyri í maí 2018. Spurningalistinn samanstóð af tveimur mælitækjum, streitukvarðanum 
 Perceived Stress Scale (PSS) og kulnunarkvarðanum Copenhagen Burnout Inventory (CBI) ásamt spurningum 
um námstengda streitu, framtíðaráform í hjúkrun og bakgrunn þátttakenda. Svarhlutfall var 70,7%. Meirihluti 
þátttakenda voru konur á aldrinum 25–29 ára og unnu við hjúkrun samhliða námi.

Niðurstöður: Hjúkrunarfræðinemar á lokaári upplifa all nokkra streitu og kulnun. Meðalstreitustig var 17,8 á PSS 
kvarða og meðalkulnunarstig 44,3 á CBI kvarða, námstengd kulnun mældist hæst. Algengustu bjargráðin til að 
minnka streitu voru að: tala við einhvern (68%), hreyfa sig (56%), gagnrýna sjálfan sig (54%), leita í mat/sætindi 
(51%) og slaka á og íhuga (37%). Einungis 27% leituðu eftir aðstoð og stuðningi. Þátttakendur sem fundu fyrir 
meiri streitu (21–40) marktækt líklegri en þeir sem höfðu lága streitu (21–49) að forðast vandann (p<0,05) og 
drekka áfengi (p>0,001). Þeir þátttakendur sem voru á aldursbilinu 20–29 ára voru marktækt líklegri til hreyfa sig 
(p>0,001) og slaka á og íhuga en þeir sem eldri voru. 

Ályktun: Hjúkrunarfræðinemar á lokaári upplifa streitu og kulnun í námi. Kennarar og skipuleggjendur náms geta 
gengt lykilhlutverki í að draga úr streitu og þar með kulnun meðal hjúkrunarfræðinema. Nauðsynlegt er að finna 
jákvæð  úrræði fyrir nemendur til að minnka streitu.

V6

Vettvangsrannsókn sem rannsóknaraðferð í hjúkrunarfræði: 
Reynsla hjúkrunarnema

Bryndís Sunna Jóhannesdóttir, Margrét Guðnadóttir og Kristín Björnsdóttir

bsj13@hi.is

Inngangur: Vettvangsrannsókn er rannsóknaraðferð sem á rætur að rekja til mannfræðinnar á 19. öld. Gögnum er 
safnað með þeim hætti að rannsakandi dvelur í aðstæðum og tekur þátt í lífi og starfi þess sem rannsóknin snýr 
að. Slík nálgun hefur verið notuð í hjúkrunarrannsóknum þar sem hún er sögð auðvelda að skilja tengsl á milli 
fólks, umhverfis og samfélags sem eru mikilvægir þættir við skipulagningu hjúkrunarmeðferðar. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða kosti þess að beita vettvangsrannsóknaraðferðum í hjúkrun og lýsa reynslu 
nema af slíkri nálgun. 

Aðferð: Eftir lestur fræðilegs efnis um vettvangsrannsóknir, bakgrunn og hagnýta nálgun var farið í vettvangs-
athugun í sérhæfða dagþjálfun, fyrir einstaklinga með heilabilun. Þar var notast við hugmyndafræði vettvangs-
rannsókna, lögð áhersla á athuganir og upplifun s.s. lykt, hljóð, það sem barst fyrir sjónir, þátttöku og samtöl við 
skjólstæðinga og starfsfólk. 

Niðurstöður: Upplifun nemans af notkun vettvangsathugana er að aðferðin veitti dýpri innsýn í aðstæður og 
tækifæri til að skynja betur andrúmsloftið. Að taka þátt í hópastarfi, leikfimi og sögustund, hlæja með fólkinu og 
spjalla gerði það mögulegt að skilja betur upplifun og tengsl milli skjólstæðinga og starfsfólks.

Ályktanir: Vettvangsrannsókn er gagnleg aðferð í rannsóknum í hjúkrunarfræði þegar markmiðið er að  skilja 
viðfangsefni á heildrænan máta. Aðferðin gerir rannsakendum kleift að lesa í samhengi tjáningar, þess sem 
er sagt og ósagt. Slíka þekkingu er erfitt að fá með spurningalistum og viðtölum. Ávinningurinn er því  fólginn 
í þeim fjölbreyttu upplýsingum sem fram koma og gagnast hjúkrunarfræðingum við þróun heildrænnar 
hjúkrunarmeðferðar. 
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Heilsugæsla HSN: ágóði ólíkra þjónustuforma: samanburður starfsstöðvar á 
Húsavík við Sauðárkrók

Elín Arnardóttir

elin.arnardottir@hsn.is

Bakgrunnur: Margþætt hlutverk heilsugæslu sem grunnstoð öflugs heilbrigðiskerfis hefur verið viðurkennt hérlendis sem 
erlendis. Stefna Heilbrigðisstofnunar Norðurlands er að veita heildstæða aðgengilega og samfellda þjónustu þar sem að 
leiðarljósi er fagmennska, samvinna og virðing.

Tilgangur: Að varpa ljósi á árangur af sérsniðnu þjónustuformi í móttöku á heilsugæslu, sem var þróað af starfsmönnum 
hennar á Húsavík 2011 og hvort ávinningur væri af þróun og nýtingu nálgunarinnar og/eða breytinga á hlutverkaskipan 
fagstétta innan heilsugæslunnar á Norðurlandi.

Aðferð: Rannsóknin byggði á þjóðfræðilegum aðferðum (ethnógrafíu) unnin með útskýrandi sniði blandaðra 
rannsóknar  aðferða. Þátttakendur voru 608 þjónustuþegar og 36 þjónustuveitendur. Skoðaðar voru tölulegar upplýsingar 
samskipta og rekstrarkostnaðar á ársgrundvelli.

Niðurstöður: Viðhorf þjónustuþega voru samhljóma á báðum stöðvum, almennt jákvæð, en 13,5% töldu núverandi form 
móttöku óskilvirkt og gæti verið viðmótsbetra. Starfsmenn á Húsavík voru bjartsýnir og töldu frekari þróun mögulega. 
Á Sauðárkróki ríkti óvissa um framtíðina og varfærni í umræðu um breytingar. Á báðum stöðum lýstu starfsmenn álagi 
í starfi, ónógum starfshvötum og óvissu um árangur flutnings verkefna milli fagstétta. Þörf væri á bættri geðheilbrigðis-
þjónustu, heilsueflingu og eflingu forvarna. Áhyggjur voru áberandi af hækkandi lífaldurs starfsfólks og hve lækna-
skortur litaði starfsemina. Nánari heilsuhagfræðilegar athuganir þarf til að meta kostnað við Húsavíkur-formið.

Ályktun: Breytingar á starfsskipulagi innan heilsugæslustöðvarinnar á Húsavík, virtist ekki hafa marktæk áhrif á ánægju 
þjónustuþega sé miðað við Sauðárkrók. Þjónustuformið á Húsavík í átt til teymisvinnu hafði jákvæð áhrif á starfs-
umhverfi og starfsmenn en frekari þróun nálgunarinnar nauðsynleg. Með aukinni samvinnu faghópa, tilfærslu  verkefna 
milli fagstétta og eflingu starfshvata mætti þróa starfsemi heilsugæslunnar á jákvæðan hátt til aukinna afkasta og 
hugsanlega einnig lækkaðan rekstrarkostnað heilsugæslunnar. Grunnurinn þarf að byggja á gagnreyndri þekkingu, þar 
sem þungamiðjan er þverfagleg teymisvinna. Þá kann að verða sköpuð hágæða heilsugæsla sem jafnframt er í huga 
þjónustuþega, þjónustuveitenda og ráðamanna fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu. Lykilhugtök: Heilsugæsla, þarfir 
þjónustuþega, þverfagleg nálgun.

V8

Börn með meðfædda hjartagalla á gjörgæsludeildum á Íslandi 
á árunum 2011–2018, tegund hjartveiki og alvarleiki veikinda þeirra

Gunnhildur Viðarsdóttir, Ólöf Kristjánsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir

guv19@hi.is og gkrist@hi.is

Inngangur: Meðfæddir hjartagallar eru algengustu meðfæddu gallarnir sem greinast í börnum. Erlendar rannsóknir sýna 
að hlutfall nýbura sem fæðast með hjartagalla sé um 1% en hér á landi hefur það verið um 1,1–1,7%. Rannsóknir hafa 
verið gerðar á nýgengi og greiningu meðfæddra hjartagalla á Íslandi, en engar frekari rannsóknir hafa verið gerðar 
á þessum hóp þar sem skoðað er hvaða börn með meðfæddan hjartagalla leggjast inn á gjörgæsludeildir á Íslandi. 
 Tilgangur verkefnisins er að kortleggja fjölda innlagðra barna með meðfæddan hjartagalla á gjörgæsludeildir Land-
spítala, legutíma á gjörgæslu, alvarleika veikinda og afdrif. 

Aðferð: Notast var við afturskyggnt rannsóknarsnið þar sem skoðaðar voru innlagnir hjartveikra barna á gjörgæsludeildir 
Landspítala á árunum 2011–2018.

Niðurstöður/meginmál: Alls lögðust inn 32 börn með meðfæddan hjartagalla í 36 innlögnum á gjörgæsludeildir Land-
spítala á tímabilinu. Meðalaldur var 3,6 ár (sf 4,4) og börnin voru frá 10 daga upp í 17 ára gömul. Flestar innlagnir voru 
á aldursbilinu 0-12 mánaða (14). Fjöldi innlagðra stúlkna var 20 (56%) og bráðainnlagnir voru 18 (50%). Meðallegutími 
var 4,32 sólarhringar þar sem stysti legutími var 1,6 klst en lengsti legutími 38,1 sólarhringur. Aðeins ein innlögn var á 
Gjörgæsluna í Fossvogi. Þrjú börn (9,3%) létust. Frekari greining gagna stendur yfir. 

Ályktanir: Rannsóknin gefur vísbendingu um hvaða börn með meðfædda hjartagalla leggjast inn á gjörgæslu á Land-
spítala og hvað einkennir þann hóp.
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FertiQoL Questionnaire on quality of life related to fertility problems 
Testing the Icelandic version

Hildur Sigurdardottir, Rut Vestmann, Ólöf Ýr Ragnarsdóttir

hildusig@hi.is

Background: About one in six couples cope with infertility. Studies have shown that infertility and the experience 
of fertility treatments can significantly affect couples life and well-being. The FertiQoL questionnaire was designed 
in 2002 as an international tool for measuring the quality of life of women and men who suffer from infertility 
or who receive fertility treatments. The questionnaire that has been translated into more than forty languages 
consists of thirty-six questions.

Method: The aim was to test the Icelandic translation of the FertiQoL questionnaire. The background and the 
translation process will be introduced as well as the results of testing the Icelandic version. The questionnaire was 
submitted to people going through fertility treatments at The IVF-Clinic in Reykjavik during the time of April 18th 
2017 to May 8th 2017. A convenience sample was used where the research was introduced and a questionnaire 
submitted to couples coming for a fertility treatment at the clinic.

Results: The response rate was 95% including 18 couples Findings: The reliability factor Cronbach’s alpha was used 
to check the reliability and internal consistency of the FertiQoL questionnaire. In this study, Cronbach’s alpha 0.937 
was considered to be reliable and showed good internal consistency of the questionnaire 

Conclusion: The results of the study indicated that the Icelandic translation of the questionnaire FertiQoL is good, 
and the results also indicate that the Icelandic version FertiQoL is reliable.

V10

Home care midwifery postpartum implementation and evaluation of the care

Hildur Sigurdardottir

hildusig@hi.is

Background: Since the implementation of the program home care midwifery postpartum number of families taken 
care of by home care midwives has steadily grown. Clinical guidelines where first released for the program in 2009 
and has been regularly revised, becoming more flexible giving a broader group an access to the care. 

Method: Three evaluation studies have been conducted in order to evaluate the program, the first study in 2003, 
a comparative correlational study; 2010 a study based on midwives data registration on various aspects and scope 
of the service and in 2013 a reevaluation of the program. In both the first and the 3rd study the same instruments 
were used, a questionnaire designed by the author based on Carty´s and Hodnett´s questionnaires, 5-point Likert 
scales measuring mothers perception of provided care regarding informational support (11 items), satisfaction of 
care (16 items) and their attitude towards the content of service provided (24items). 

Findings: According to the results of the first and second study mothers receiving home care had more positive 
perception of care than mothers staying for a longer time at the hospital (P< 0.01). Results of the second study 
showed that number of visits ranged from 1 to 11, average of 6.71 visits with an average duration of 54 minutes 
per visit. Primiparuos women were getting significantly more and longer visits compared to multiparous (P<0.001, 
P<0.05). About 50-60% of the home midwifery care was provided outside the regular hours. 

Conclusion: According to the two evaluation studies (2003, 2013) significant difference by all the three scales 
showed more satisfaction and more positive attitudes towards the home midwifery program compared to the care 
received at the hospital (P <0.001). In accordance to the results of the second study (2010) the home midwifery care 
postpartum was characterized by high flexibility, accountability and professional care. 
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Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna einstaklinga

Sigurður Ýmir Sigurjónsson, Brynja Ingadóttir, Sigríður Zoëga, Lovísa Baldursdóttir

sys6@hi.is

Inngangur: Bruni getur haft margvísleg áhrif á heilsu og vellíðan þeirra sem verða fyrir brunaáverkum.  Tilgangur 
rannsóknarinnar er að kanna líðan, heilsu og afdrif þeirra einstaklinga sem nú eru fullorðnir og fengið hafa 
brunaáverka á Íslandi síðast liðin 16 ár. 

Aðferð: Þátttakendur í þessari lýsandi rannsókn voru einstaklingar, 18 ára og eldri sem höfðu orðið fyrir 
brunaáverka á árunum 2003–2018 og lágu inni á sjúkradeild í sólarhring eða meira í kjölfarið. Burn Specific Health 
Scale – Brief (BSHS-B) spurningalistinn var sendur til 186 einstaklinga. Listinn inniheldur 40 spurningar um áhrif 
bruna og níu undirkvarða, voru þátttakendur beðnir um að lýsa líðan sinni á kvarðanum 1–5, 5 verandi engin 
 einkenni eða áhrif. Gögnin voru greind með lýsandi tölfræði og marktektarmörk sett við p ≤ 0,05.

Niðurstöður: Svarhlutfall var 36% (N=66). Karlar voru 77%. Meðalaldur þátttakenda var 45,7 ára (SF = 18,3; spönn, 
18–82) meðalaldur við bruna var 34 ár (SF = 20,1; spönn 0-75) og meðaltími í árum frá því þeir fengu bruna áverka 
var 12 ár (SF = 12,1; spönn 1-44). Algengasti brunastaður var neðri útlimir (43%) og síðan bruni á efri útlimum 
(35%). Óalgengast var að brenna á kynfærasvæði (4%). Þeir undirkvarðar sem komu lægst út voru hitanæmi (4; SF 
1,1), líkamsímynd (4,2; SF 1,1) og andleg líðan (4,2; SF 0,9). Félagsleg tengsl komu hins vegar betur út (4,7; SF 0,5)

Ályktun: Gagnagreiningu er ekki að fullu lokið en við fyrstu skoðun virðast brunasjúklingar meta áhrif bruna á 
langtímaheilsu sína lítil. Erfitt reyndist að fá fyrrum brunasjúklinga til að taka þátt í rannsókninni og því gæti 
 úrtakið verið lítið lýsandi fyrir þýðið. 

V12

„…ekkert spennandi við það að fá kynsjúkdóm“:
Smokkanotkun unglingspilta

Sóley S. Bender, Sigurbjörg Lind Ellertsdóttir og Snæfríður Jóhannesdóttir

ssb@hi.is

Inngangur: Nýgengi klamydíusýkinga á Íslandi er mjög há miðað við önnur lönd. Flestir greinast á aldrinum 15–24 
ára. Smokkanotkun 15 ára íslenskra unglingspilta á árunum 2013 og 2014 var 72% við síðustu samfarir. Það hlutfall 
var hærra í 12 Evrópulöndum. Í framkvæmdaáætun WHO í Evrópu um kynheilbrigðismál er lögð áhersla á greitt 
aðgengi að öruggum getnaðarvörnum. Tilgangurinn með þessari rýnihóparannsókn var að skoða áhrifaþætti á 
smokkanotkun unglingspilta. 

Aðferð: Gerð var rýnihóparannsókn vorið 2018 á smokkanotkun meðal unglingspilta í Reykjavík og á Akureyri. 
Þátttakendur voru nemendur í framhaldsskólum. Viðtölin voru tekin í skólunum, skráð frá orði til orðs og greind 
með rammaaðferð Gale og félaga (2013). 

Niðurstöður: Tekin voru viðtöl við sex rýnihópa, alls 35 unglingspilta á aldrinum 18–23 ára. Greind voru þrjú þemu, 
þ.e. a) þekkja smokkinn, b) hafa smokkinn í hendi og c) notkunin sjálf – þegar á reynir. Þekking þeirra á smokknum 
var mismundandi. Þeir höfðu aldrei séð heildstætt myndband um smokkanotkun frá A–Ö, þeim fannst vanta meiri 
kynfræðslu í skólunum og þeir fengu takmarkaða kynfræðslu frá foreldrum sínum. Þeir lýstu ýmsum erfiðleikum 
við að kaupa smokkinn og töldu hann vera dýran. Það gat reynst erfitt að nota smokkinn þegar á hólminn var 
komið en það var háð aðstæðum. 

Ályktanir: Rannsóknin sýnir margvíslegar hindranir varðandi smokkanotkun sem þarf að ryðja úr vegi. Það er lífs-
seigt viðhorf meðal unglingspilta að telja smokkinn of dýran og þarf að leiðrétta slíkt. Rannsaka þarf betur hvernig 
„augnablikið“ skiptir máli við smokkanotkun en jafnframt hvernig sjálfsvirðing og sjálfstrú tengist  viðhorfum til 
smokksins.
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Reynsla maka einstaklinga með MND sjúkdóminn frá greiningu til andláts
– Eigindleg rannsókn

Sólveig Haraldsdóttir, Helga Jónsdóttir, Marianne Elisabeth Klinke

solvhar@landspitali.is

Inngangur: Að eiga maka með MND sjúkdóminn (e. motor neuron disease) getur valdið miklu álagi. Mikilvægt er 
að öðlast innsýn í reynslu þessara einstaklinga til að greina þætti sem skipta þá máli. Slík innsýn er forsenda þess 
að heilbrigðisstarfsfólk geta veitt viðeigandi stuðning og byggt upp þjónustu fyrir þá.

Aðferðafræði: Eigindleg rannsókn þar sem leitast var við að svara eftirfarandi spurningu: „Hver er reynsla maka 
einstaklinga með MND sem missa hann af völdum sjúkdómsins“? Tekin voru djúpviðtöl við sex einstaklinga sem 
höfðu misst maka sinn úr MND tímabilinu 2013–2018. Viðtölin voru hljóðrituð og rituð upp orðrétt. Við gagna-
greiningu var notuð efnisgreining með aðleiðslu. 

Niðurstöður: Eitt yfirþema, „Ég geri það sem ég þarf að gera“, og fjögur undirþemu voru greind: a. Makar eru 
málsvarar, b. Heilbrigðiskerfið gerir innrás, c. Línudans milli öryggis og ótta og d. Að takast á við tómarúmið. 

Ályktanir: Niðurstöður styðja við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að makar MND sjúklinga eru undir 
miklu álagi og hafa þörf fyrir skilning, sérhæfðan stuðning og fræðslu í gegnum allt sjúkdómsferlið og einnig eftir 
andlát makans. Slíka þjónustu þarf að sníða að þörfum hvers og eins, skoða aðgengi eftir búsetu og koma á móts 
við óskir og þarfir þannig að makar geti sinnt þessu krefjandi hlutverki.

V14

Late effects in adult survivors of childhood cancer
A population-based study

Vigdís Hrönn Viggósdóttir, Ragnar G. Bjarnason, Helga Jónsdóttir, Marianne Jarfelt

vigdishv@hotmail.com

Background: In 2016 a new late effect follow-up center for young adult childhood cancer survivors was developed 
at The National University Hospital of Iceland (LSH). The project started as a co-operation between the Children’s 
Hospital and the Icelandic Childhood Cancer Support Association which funded the project for three years. A 
 research was planned before the opening. 

Research aim: The aims of this population-based study are to describe the health, wellbeing and social status in 
adult survivors of childhood cancer in Iceland, to find factors that affect the quality of life and to improve health 
care for this population. Three papers have been planned for the doctoral study focusing on 1) Psychosocial well-
being, 2) Perceived health and quality of life, and 3) Cardio-metabolic risk factors.

Method: Subjects in this study are Icelandic adult childhood cancer survivors who got treated with at least chemo-
therapy or radiation therapy before the age of 18 at a pediatric ward in Iceland since 1981. The study design is 
quantitative, built on a self-report through an online survey research along with data from medical records. Data 
collection finishes in January 2020.

Conclusion: With improved treatment for childhood cancer, life expectancy has increased dramatically in the last 
decades. With longer survival, studies provide important knowledge concerning both late effects and the well-
being of survivors, knowledge that gives healthcare professionals a glimpse of what to expect for certain types of 
cancer treatment and therefore make long-term follow-up more effective. 
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Forrannsókn á klínískum einkennum slagsjúklinga í bráðafasa: 
Áhersla á breytum sem tengjast vökva og næringarástandi

Viktoría Sif Viðarsdóttir og Marianne Elisabeth Klinke

marianne@hi.is

Inngangur: Heilaslag er algangasta orsök færniskerðingar og nauðsynlegt er að efla þætti sem stuðla að bættri 
útkomu. Í því samhengi spilar góð hjúkrun í bráðafasa slagsins megin máli. 

Aðferðir: Lýsandi megindleg forrannsókn, sem er hluti af stærri langtímarannsókn. Gagnasöfnun fór fram 
 2017–2018. Í þessum hluta rannsóknarinnar er niðurstöðum klínískra einkenna og gæðavísum, sem snúa að 
hjúkrun, lýst s.s. eftirlit með næringu, vökva og kyngingu. Rannsóknargögnum var aflað innan tveggja vikna frá 
upphafi einkenna. Alvarleiki heilaslags var metinn með National Institute of Health Stroke kvarðanum (NIHSS). 

Niðurstöður: Fullnægjandi gögn náðust frá 104 sjúklingum (55% kk). Meðalaldur sjúklinga var 69 ára (spönn  26-95: 
SD 13,6). Flestir sjúklinganna voru með væg/meðal einkenni heilaslags. Meðal NIHSS stigunin var 7 (spönn 0-35: 
SD 7,42). 78% sjúklinga var sjálfbjarga fyrir innlögn. Eftir innlögn þurfti 65% sjúklinga að notast við hjálpatæki 
til að komast um. Eftirfarandi vandamál tengdust kyngingarerfiðleikum og næringu. Vökvainntekt var metin í 43 
%  tilvika, skimun fyrir kyngingarerfiðleikum í 49 % tilvika. 48 % voru annað hvort fastandi um munn eða fengu 
 maukað fæði. Hjá 28% þurfti að þykkja vökva. Skimun fyrir hættu á vannæringu var framkvæmd hjá 39 %. 32% 
þurti á sýklalyfjum að halda. 17% voru með sveppasýkingu í munni. 

Ályktun: Þessar frumniðurstöður varpa ljósi á mikilvægi þess að gefa næringartengdum vandamálum meiri gaum 
eftir heilaslag. Nauðsynlegt er að efla eftirlit og meðferð til að forðast alvarlegar afleiðingar.
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