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 já nei 
 lána það út til nemenda eða kennara HA  
 

lána það út til utanaðkomandi aðila 
 

lána það til lestrar á staðnum 
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já nei 
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Útdráttur 

Þessi rannsókn var gerð í þeim tilgangi að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar 

nota ígrundun (reflection) við störf sín. Áhersla var lögð á að skoða notkun 

hjúkrunarfræðings á ígrundun við störf sín og hvernig hún hefur nýst honum við það 

að þroskast og verða víðsýnni og betri fagmaður.  

 Aðferðafræðin sem notuð er við gerð rannsóknarinnar er eigindleg 

rannsóknaraðferð sem kallast Vancouver skólinn í fyrirbærafræði sem byggir á þeim 

skilningi að einstaklingurinn sjái heiminn með sínum augum sem mótast hefur af fyrri 

reynslu hans og hans eigin túlkun á þeirri reynslu. Í þessari rannsókn var 

meðrannsakandi einn hjúkrunarfræðingur sem valinn var með tilgang rannsóknarinnar 

í huga og þurfti hann að uppfylla þau skilyrði að hafa að minnsta kosti sex ára 

starfsreynslu og vera starfandi á sjúkradeild á sjúkrahúsi. Nauðsynlegt var að hann 

væri tilbúinn að deila reynslu sinni á opinn og einlægan hátt. Tekin voru tvö viðtöl við 

meðrannsakanda. 

 

Niðurstöðum rannsóknarinnar og umfjöllun um þær er skipt niður í sex þætti: 

1) Reynsla: Meðrannsakandi lýsti ákveðinni reynslu sem var erfið, en varð að 

hans sögn til þess að það varð vendipunktur í starfi hans og þroska. 2) Tilfinningar: 

Þessi atburður gerðist á þeim tíma þar sem það tíðkaðist ekki að ræða tilfinningar 

sínar opinskátt en meðrannsakandi upplifði vanlíðan í kjölfar atburðarins.  

3) Úrvinnsla tilfinninga og bjargráð: Meðrannsakandi talaði um að hann hefði ekki 

sjálfur leitað eftir aðstoð heldur hefði aðstoðin komið til hans og sú aðstoð varð til 

þess að hann áttaði sig betur á mikilvægi þess að leita sér aðstoðar og viðurkenna 

tilfinningar sínar. 4) Að fá hrós og mat á frammistöðu (feedback): Meðrannsakandi 

talaði um hvað honum fannst það vera nauðsynlegt að við hrósuðum hvert öðru, en 
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sagði að það gleymdist oft í dagsins önn og það væri miður. 5) Að halda ró sinni við 

erfiðar aðstæður: Meðrannsakandi talaði um nauðsyn þess að halda ró sinni og sína 

æðruleysi en sagði að þessir nauðsynlegu hæfileikar hjúkrunarfræðinga kæmu með 

tímanum og að það væri eðlilegt að byrjendur í hjúkrun upplifðu kvíða og spennu við 

erfiðar aðstæður. 6) Notkun markvissrar ígrundunar: Meðrannsakandi sagði að ekki 

væri stunduð markviss ígrundun á þeirri deild sem hann vinnur á. Það hefði einu sinni 

verið reynt en það gekk ekki af einhverjum orsökum. Meðrannsakandi talaði um, að í 

dag væri verið að ræða það á meðal starfsfólks á deildinni, að koma upp einhverju í þá 

veruna þar sem mikið álag hefði verið á starfsfólki undanfarnar vikur og mánuði. 

 Niðurstöður leiddu í ljós að meðrannsakandi lagði áherslu á nauðsyn þess að 

hjúkrunarfræðingar ígrundi störf sín og sagði að í huga sínum léki enginn vafi á því að 

ígrundun hefði hjálpað honum við að þróa sinn faglega þroska og vildi hann meina að 

hjúkrunarfræðingar almennt þyrftu að leita meira eftir hjálp við erfiðar aðstæður á 

vinnustað. “Það vill því miður oft gleymast að leita eftir hjálp” sagði hann.  

Það er von rannsakanda að þessar niðurstöður geti orðið til þess að vekja upp 

umræður á meðal hjúkrunarfæðinga og ekki síst hjúkrunarfræðinema um mikilvægi 

þess að ígrunda á störf sín og annarra og spyrja: “hvernig get ég gert betur gagnvart 

sjálfum mér og öðrum”? 
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Abstract 
 

This research was undertaken to examine how nurses use reflection in their 

work. The emphasis was on examining how a nurse uses reflection in her work and 

how it has helped her promote her professional development and to become broader 

minded. 

 The methodology used in this research is a qualitative method called The 

Vancouver Scool of doing Phenomenology and is based on the understanding that 

each individual looks at the world with his own eyes, which forms from past 

experience and his own interpretation of that experience. One co-researcher 

participated in this research and was chosen with the aim of the research in mind. The 

condition he had to fulfill was to be working as a nurse in a ward at a hospital and 

have at least six years of experience in working as a nurse. It was important that he 

was ready to describe his experience openly and honestly. The co-researcher was 

interviewed twice. 

The results of the study and the reflection on it was interpretated in six different 

themes: 

 1) Experience: The co-researcher described a spesific experience he once 

encountered, whom was very difficult for him at that time, but the experience led to 

an altered perspective in his work and professional development. 2) Feelings: This 

experience occourred in times when it was not a habit to discuss ones feelings openly, 

but the co-researcher had mixed feelings he couldn´t cope with as a result of this 

experience. 3) Working with feelings and coping strategies: The co-researcher said he 

hadn´t sought help at the time, but the help came to him in form of another human 

being and the help he got led to his aknowledgement of feelings and the necessity of 

seeking help in disstress. 4) To get a compliment and feedback: The co-researcher 
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talked about how he felt it was necessary to give feedback on ones work, but this fact 

is often forgotten and that is really sad, he said.  

5) To take it easy in difficult situations: In difficult situations it is important to be 

calm and show stoicism, but he said that these qualities in nurses would grow with 

time and it wasn´t unusual that beginners in nursing would feel anxious and tensed in 

difficult situations. 6) The use of reflection: The co-researcher stated that systematical 

reflection was not practiced on the ward he worked in. They tried once but it didn´t 

work for one reason or another but the need for it now had been discussed recently 

amongst the nursing staff, in relation to the fact that the ward had been under a great 

strain the last weeks and months. 

 The conclusions of this study was that the co-researcher placed emphasis on 

the need of using reflection in the nursing profession and said there was no doubt in 

his mind that his reflective thinking had helped him in his professional development. 

But he thinks nurses often dont seek help in difficult situations in the workplace. We 

often forget to seek help he said.  

The researcher hopes that these conclusions can influence discussions amongst nurses 

and nursing students about the necessity of reflecting practice and asking ourselves: 

“how can i do better torwards myself and others?” 
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KAFLI 1 

INNGANGUR 

1.1 Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Á síðustu þremur áratugum hefur þekkingargrunnur hjúkrunarfræðinnar að 

mestu verið þróaður með viðurkenndum þekktum rannsóknaraðferðum með það að 

markmiði að ná fram á kerfisbundinn hátt, almennum þekkingargrunni til þess að 

byggja hjúkrunarstarfið á. Undanfarin ár hefur þessi stefna verið á undanhaldi vegna 

aukins áhuga og viðurkenningar á lýsandi aðferðum svo sem fyrirbærafræðum, 

vísindum og gagnrýnum nálgunum til þess að auka þekkingu í hjúkrun (Kim,1993).  

Parks (2001) heldur því fram að manneskjan eigi að hafa í sér þann hæfileika 

að geta skilið samborgara sína, vegna þess að hún er fær um að skynja nærveru þeirra 

sem lifandi og hugsandi mannvera, en það að viðurkenna tilveru annarra þýðir þó ekki 

endilega það að við skiljum þá.  

Það fer ekki á milli mála að við ætlumst til þess að hjúkrunarfræðingar beri 

ábyrgð á hegðun sinni gagnvart skjólstæðingum sínum. Þegar við metum þessa 

hegðun skoðum við meðal annars hvort og hvernig hann meðtekur skoðanir 

skjólstæðinga sinna. Til þess að vera meðtækilegur gagnvart skjólstæðingum sínum, 

verður hjúkrunarfræðingurinn að skilja í hverju starf hans er fólgið, en að skilja felst 

ekki eingöngu í því að þekkja staðreyndir og kenningar sem viðkemur umönnun 

skjólstæðingsins heldur þarf hjúkrunarfræðingurinn einnig að hafa hæfileika til þess 

að geta séð og skilið afstöðu og skoðanir hans (Parks, 2001). 

 Johns (1995) segir að ef hjúkrunarfræðingar eigi að geta litið á skjólstæðinga 

sína sem mikilvægar manneskjur með tilfinningar og sérstakar persónulegar þarfir þá 

leggur kenningin um gagnkvæmni það til, að hjúkrunarfræðingarnir sjálfir eigi einnig 
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rétt á því að það sé litið á þá sem manneskjur með tilfinningar og sérstakar 

persónulegar þarfir. Johns segir einnig að ábyrgð hjúkrunarfræðinga felist í því að 

verða áhrifameiri og að þeir eigi að vinna markvisst að því að fá viðurkenningu á 

mikilvægi verka sinna. 

Patricia Benner var ein af frumkvöðlum þeirra sem rannsökuðu þróun 

faglegrar færni sem byggð var á reynslu. Í bók sinni:( From novice to expert, 1984)

segir hún í inngangsorðum að hjúkrun og hjúkrunarstarfið hafi í gegnum árin fyrst og 

fremst verið skoðað frá sjónarhóli félagsfræðinnar og að það sé þess vegna sem við 

höfum lært mikið um hlutverkatengsl, félagsmótun og aðlögun í hjúkrunarstarfinu. 

Benner heldur því fram að við höfum lært minna um þá þekkingu sem er til staðar í 

hjúkrunarstörfum þ.e. þekkinguna sem verður til í starfi við hjúkrun. Þessi þekking 

hefur hvorki verið skráð né könnuð og gætt hefur misskilnings á því hvað sé hagnýt 

þekking og hvað sé fræðileg þekking. Benner segir í bók sinni að kenning geti vísað 

veginn og veitt mikilvæga þekkingu við nýjar aðstæður, en aðeins reynsla geti þróað 

sérfræðing (Benner, 1984).  

Heath (1998) tekur undir þetta og segir að starfsaðferðir hjúkrunarfræðinga 

geti aldrei verið skilgreindar sem annaðhvort réttar eða rangar, því reyndir 

hjúkrunarfræðingar vinna hvorutveggja, með kenningar í huga og sína eigin reynslu. 

 

1.2 Greining viðfangsefnis 

Johns (2002) segir að í vegi okkar allra séu vegatálmar sem hefti för okkar, en 

ígrundun geti gert okkur kleyft að víkja til hliðar og virða þessa vegatálma fyrir okkur 

og hvernig við komumst yfir þá. 

Johns segir ennfremur að sú athöfn að ígrunda eigi rætur sínar að rekja til 

ákveðinnar þjóðfélags gagnrýni þar sem takmarkið er að sigrast á áþján og kúgun og 
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skapa betri samfélag þar sem fólkið/hjúkrunarfræðingarnir geti öðlast skilning á því 

hvað því/þeim er fyrir bestu. Hjúkrunarfræðingar verði að sinna störfum sínum af alúð 

og áhuga og það er einmitt þessi áhugi sem er drifkrafturinn að baki ígrundunarinnar, 

en hún kyndir einnig undir þessum áhuga þannig að hvað eflir annað. Þegar við 

skoðum það sem við viljum gera og það sem við erum að gera og sjáum að það fer 

ekki saman, getur það valdið okkur vanlíðan. Við getum valið að brynja okkur fyrir 

þessari líðan eða snúist gegn henni, lært af henni og jafnvel breytt vinnubrögðum 

okkar til hins betra (Johns, 2002).  

 

1.3 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar nota 

ígrundun (reflection) við störf sín. Áhersla er lögð á að skoða notkun 

hjúkrunarfræðings á ígrundun í starfi og hvernig sú notkun hefur nýst honum í starfi 

og hvort hann telji sig hafa þroskast, orðið víðsýnni og betri fagmaður. 

Sérþekking þróast þegar hjúkrunarfræðingur prófar fullyrðingar, tilgátur og 

lögmál sem hann hefur ákveðnar væntingar til í starfi sínu við raunverulegar 

aðstæður. Reynslan skapast síðan þegar fyrirfram mótaðar hugmyndir og væntingar 

eru vegnar og metnar, endurmótaðar eða afsannaðar við raunverulegar aðstæður. 

Reynslan er því forsendan fyrir sérþekkingunni (Benner, 1984). 

 

1.4 Rannsóknarspurningarnar 

Meginrannsóknarspurningin er: 

1. Hver er reynsla hjúkrunarfræðings af notkun ígrundunar við störf sín? 

Einnig voru settar fram eftirfarandi spurningar: 

1. Er einhver ákveðinn atburður þér efst í huga? 
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2. Lýsing á atburði, hvað gerðist? 

3. Tilfinning, hvernig leið þér, hvað hugsaðir þú? 

4. Mat, var þetta góð eða slæm reynsla? 

5. Hvernig brástu við? 

6. Hvaða skilning má draga af atvikinu? 

7. Finnst þér þú hafa þroskast og orðið víðsýnni með notkun igrundunar við störf 

þín? 

 

1.5 Skilgreining meginhugtaks 

Ígrundun: Ferli þar sem hjúkrunarfræðingurinn/hjúkrunarneminn hugsar um 

fyrri reynslu, tengir hana við fræðilega og verklega þekkingu og lærir af reynslunni. 

Ekki fannst nákvæm skilgreining á hugtakinu ígrundun en hugtök sem nátengd 

eru hugtakinu ígrundun er enska orðið reflection og skv. orðabok.is þá þýðir 

reflection: speglun; spegilmynd; endurkast, pæling; íhugun. Reflect þýðir skv 

orðabok.is: endurspegla; endurkasta; speglast; sýna; hugsa. 

Í þessu verkefni mun vera notast við orðið ígrundun í þeim skilningi að 

einstaklingurinn líti til baka yfir farinn veg og skoði fyrri reynslu sína og annarra með 

það í huga að læra af henni.  

 

1.6 Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

Vancouver skólinn í fyrirbærafræði er eigindleg rannsóknaraðferð og byggir á 

þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum sem mótast af 

fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2001). 

Ástæða þess að ég vel þessa rannsóknaraðferð er sú að ég hef áhuga á því að 

eiga samskipti við fólk og tel að það sé hægt að afla fjölbreyttra og einstakra 



Ígrundun – Notkun ígrundunar í hjúkrun 5

rannsóknargagna með viðtölum. Viðtöl eru mikið notuð sem rannsóknaraðferð í 

heilbrigðisvísindum og eiga vel við þegar skoðuð er reynsla, viðhorf, væntingar og 

gildismat fólks.  

 

1.7 Viðhorf mitt til rannsóknarefnis 

Ég hef í mörg ár iðkað þá athöfn í daglegu lífi að horfa til baka, líta yfir farinn 

veg og skoða síðan hvað hefði betur mátt fara og hvað ég gæti gert til þess að breyta 

hegðun minni og athöfnum í samræmi við það og tel að þetta hafi gert mig að betri 

mannseskju.  

Ég tel að öllum hjúkrunarfræðingum, í hvaða starfi sem er, beri skylda til þess 

að þroska sig í starfi, með því að vera vakandi fyrir kostum sínum og göllum, líta yfir 

farinn veg og spyrja sjálfa sig “hvernig get ég gert betur gagnvart sjálfum mér og 

öðrum”? 

Í námi mínu í hjúkrunarfræði og þá sérstaklega í klíníska náminu hef ég velt 

því fyrir mér að það gæti verið áhugavert að skoða og kanna hvernig 

hjúkrunarfræðingar nota ígrundun við störf sín, hvernig þeir gera það og hvað þeir 

hafa lært af því þannig að þeir hafi orðið hæfari fagmenn. Í framhaldi af þeim 

vangaveltum mínum ákvað ég að lokaverkefni mitt skyldi fjalla um þetta fyrirbæri.  

 

1.8 Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Innan Vancouver skólans í fyrirbærafræði er litið á rannsóknarniðurstöður sem 

þekkingarframlag. Réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaða byggist að hluta 

til á því hversu trúverðuglega rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöðurnar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2001). 
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Það sem helst takmarkar þessa rannsókn er það að hún er unnin sem námsverkefni og 

er frumraun rannsakanda og ber að hafa það í huga við mat á niðurstöðum. 

 

1.9 Samantekt 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar og skoðað hvernig 

þekkingargrunnur hjúkrunarfræðinnar hefur breyst í gegnum árin. Fjallað er um 

hvernig hjúkrunarfæðingum ber að umgangast skjólstæðinga sína af virðingu og ekki 

síst að bera virðingu fyrir sjálfum sér og störfum sínum. Rætt er um hvernig kenning 

geti vísað veginn og veitt mikilvæga þekkingu við nýjar aðstæður, en aðeins reynsla 

geti þróað sérfræðing. Ennfremur er rætt um ígrundun sem tæki til þess að líta yfir 

farinn veg og skoða hvað mætti betur fara og er þar talað um hvernig áhugi og 

ígrundun efla hvort annað. Tilgangur rannsóknarinnar var ræddur, rannsóknarspurning 

sett fram og meginhugtak skilgreint. Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

og viðhorf rannsakanda til rannsóknarverkefnis voru rædd. Að lokum var fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar. 



Ígrundun – Notkun ígrundunar í hjúkrun 7

KAFLI 2 

FRÆÐLILEG UMFJÖLLUN VIÐFANGSEFNIS 

Í þessum kafla verður fjallað um efni sem fram kom við lestur heimilda sem 

tengist ígrundun (reflection) hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarnema í eða við störf sín. 

Fyrst er umfjöllun um þá skilgreiningu og gagnrýni sem ígrundun hefur fengið, því 

næst er fjallað um mikilvægi ígrundunar í þróun faglegrar þekkingar og að lokum er 

rætt um tengsl ígrundunar og störf hjúkrunarfræðinga. 

 

2.1 Hvað er ígrundun?  

 Ígrundun er fyrirbæri sem er oft hluti af okkar daglega lífi og við grípum til 

hennar öðru hvoru , en hún getur einnig verið mjög flókið fyrirbæri sem erfitt er að 

útskýra. Aðferðir fólks við að nálgast þekkingu hefur áhrif á það hvernig og af hverju 

það ígrundar, hver niðurstaða ígrundunar er og það hvernig fólk tjáir þessa niðurstöðu 

sína. 

Fitzgerald (1994) tekur dæmi af manneskju sem trúir því að hinn eini sanni 

sannleikur sé fenginn með rökstuðningi, þessi einstaklingur myndi ígrunda á rökréttan 

og skipulegan hátt til þess að komast að nákvæmri niðurstöðu og verja þá niðurstöðu 

sína með orðum eins og “áreiðanleiki” og “alhæfingargildi”. Í grein sem Atkins og 

Murphy (1993) skrifuðu eftir að hafa lesið það sem skrifað hefur verið um ígrundun, 

þar sem þær leituðust við að skoða og komast til botns í flóknum ritum um fyrirbærið, 

segja þær að sumir þeirra sem skrifað hafa um fyrirbærið séu ekki alltaf alveg með 

það á hreinu hvað felst í orðinu ígrundun, eða því hvað felst í því að iðka ígrundun. 

Auk þess álíta þær að þeir hæfileikar sem þurfa að vera til staðar hjá einstaklingnum 

til þess að geta iðkað ígrundun á markvissan hátt, séu ekki nógu vel skilgreindir.  
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Við lestur heimilda sem fjalla um ígrundun kom í ljós að skilgreiningar á hugtakinu 

eiga það sameiginlegt að segja að ígrundun hafi með sjálfið að gera, að einhver 

lærdómur eigi sér stað sem veldur breytingu á hugsanaferli. Það sem kemur ígrundun 

af stað og veldur því að fólk fer að íhuga, eru einhverjar tilfinningar sem koma upp 

við ákveðnar aðstæður og valda því jafnvel að einstaklingurinn fær aðra sýn á atvikið 

(Atkins og Murphy 1993., Scanlan og Chernomas 1997., Hólmfríður Kristjánsdóttir 

2001). Hér á eftir verður fjallað um þrjár tegundir ígrundunar sem ákveðið var að hafa 

sem fyrirmynd. 

 

2.1.1 Ígrundun við athöfn (reflection in action): Er oft ómeðvituð. 

 Clarke, James og Kelly (1996) segja að í ígrundun við athöfn sé ekki tími til 

þess að stoppa við og hugsa, athöfn og hugur séu samofin. Þeir segja ennfremur að sú 

þekking sem notuð er við athöfn hafi í rauninni tvöfalt innihald en hjúkrunarfræðingar 

skynji það aðeins frá einni hlið í einu. Dæmi um þetta fyrirbæri gæti verið t.d. þegar 

hjúkrunarfræðingur í daglegu starfi gerir sér grein fyrir þörfum skjólstæðings síns, þá 

gerir hann sér ekki endilega grein fyrir því hvers vegna og hvernig hann skynjar 

þarfirnar. Með öðrum orðum hjúkrunarfræðingar “ vita oft meira en hægt er að setja í 

orð”. 

 

2.1.2 Ígrundun eftir athöfn (reflection on action): Við förum yfir það sem búið er að 

gerast, hvaða þekking var notuð við aðstæðurnar, hvað lærði viðkomandi við þessar 

aðstæður, eða hvað getur hann hugsanlega tileinkað sér (Hólmfríður Kristjánsdóttir, 

2001). 
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2.1.3 Ígrundun fyrir athöfn (reflection before action): Er mikilvæg, við lærum af 

kollegum okkar, þeir segja t.d. frá atviki og hvernig þeir brugðust við og þannig miðla 

þeir reynslu sinni til okkar. Viðkomandi getur þá jafnvel lært fyrirfram við hverju 

hann getur búist og hvernig sé þá best að bregðast við (Hólmfríður Kristjánsdóttir, 

2001). 

 Greenwood, (1998) segir að ígrundun fyrir athöfn þýði að 

hjúkrunarfræðingurinn fer yfir það í huganum hvernig hann hugsar sér að framkvæma 

verkið áður en að því kemur. Atkins og Murphy (1993) segja að þó svo að það sem 

skrifað hafi verið um ígrundun gefi ekki skýra lýsingu á þeim hæfileikum sem þurfa 

að vera til staðar til þess að stunda ígrundun markvisst, þá séu slíkir hæfileikar þó 

skilgreindir upp að vissu marki. Nánari skilgreining á þeim hæfileikum er samkvæmt 

Atkins og Murphy eftirfarandi: 

Sjálfsþekking: einstaklingurinn gerir sér grein fyrir því hvernig aðstæður hafa 

áhrif á hann og hvernig hann getur haft áhrif á aðstæður.  

Hæfileiki til að muna atburði: einstaklingurinn rifjar upp, gerir sér grein fyrir 

aðalatriðum og kemur þeim frá sér í töluðu eða rituðu máli. 

Gagnrýnin hugsun: einstaklingurinn greinir innihald atburða og þá þekkingu 

sem er til staðar og sér fyrir sér og skoðar hvaða möguleikar eru fyrir hendi til 

breytinga.  

Hæfileiki til að meta mikilvægi: einstaklingurinn fer yfir og metur hvort það 

sem viðkomandi hefur lært, sé einhvers virði. 

Hæfileiki til að beita orsakarökleiðslu: einstaklingurinn sameinar nýja 

þekkingu og þá þekkingu sem fyrir er (Atkins og Murphy,1993). 
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Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar útkoma ígrundunar verður til þess að 

einstaklingurinn þróar nýtt sjónarhorn, uppgötvar eitthvað nýtt og öðlast ný viðhorf. 

Ennfremur segja þessir höfundar að þó takmörkuð reynsla geti komið í veg fyrir 

ígrundun, ætti ekki að líta á takmarkaða reynslu sem hindrun ef þessir ofangreindu 

hæfileikar eru fyrir hendi. Atkins og Murphy hafa sett upp ákveðið ferli sem felur í sér 

þróun ígrundunarinnar sem sjá má á myndinni hér fyrir neðan.  

 

Óþægileg tilfinning og hugsun 

Sjálfsþekking 
Hæfileiki til að lýsa atburði 

Gagnrýnin hugsun                                         Greining tilfinninga og 
þekkingar 

Orsakarökleiðsla                                             Nýtt sjónarhorn 
Mat 

Mynd nr. 1 Þróun igrundunar 

 

2.2 Ígrundun hjúkrunarfræðinema 

Ígrundun er aðferð sem hægt er að nota til þess að koma fram með þekkingu 

sem byggir á reynslu og hjúkrunarnemar geta notað ígrundun eftir því sem reynsla 

þeirra af hjúkrunarstörfum eykst (Heath,1998). 

Í skrifum sínum þar sem hann fjallar um kosti og galla ígrundunar segir 

Hannigan (2001) að sú staðhæfing að ígrundun sé aðferð sem hægt er að nota til þess 

að læra af, hafi orðið til þess að margir kennarar í hjúkrun hafa sýnt ígrundun meiri 

áhuga. Þessi áhugi hefur sýnt sig á marga vegu. Í fyrsta lagi hefur sú hugmynd að 

þjálfa ígrundandi fagfólk verið sett í námskrár. Í öðru lagi hefur það komið fram að 
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dæmi um ígrundandi athafnir hjá hjúkrunarnemum hafa verið metnar með tilliti til 

faglegrar þróunar þeirra. Ennfremur segir Hannigan að margt bendi til þess að 

kennarar í hjúkrunarfræðum séu í auknu mæli að fara fram á það við nemendur sína 

að þeir vinni ákveðin ígrundunar verkefni sem metin eru til einkunnar. Í sumum 

námskeiðum í hjúkrunar og ljósmæðrafræðum í University of Wales College of 

Medicine (UWCM) eru nemendur beðnir um að skrifa niður fimm eftirminnileg atvik. 

Hvert og eitt atvik þarf að vera dæmi úr klínísku námi, þar sem fylgir útlistun á því 

hvernig nemandinn notaði ígrundun við atvikið og eftir það. Einnig er farið fram á að 

nemandinn tengi vangaveltur sínar og ígrundun við það sem skrifað hefur verið um 

efnið og endi með því að setja fram ákveðna áætlun sem sýnir hvernig nemandinn 

ætlar sér að nota það sem hann hefur lært af atvikinu til þess að styrkja sig í faglegu 

starfi sínu í framtíðinni. 

Atkins og Murphy (1993) halda því fram að ígrundun sé mikilvægur þáttur í 

þróun faglegrar þekkingar og að sú kunnátta og hæfni sem þarf að vera til staðar til 

þess að geta stundað ígrundun á markvissan hátt ætti að vera hluti af námi 

hjúkrunarfræðinga.  

Ígrundun hefur verið gagnrýnd af mörgum fræðimönnum, sérstaklega hafa 

þeir gagnrýnt þá aðferð sem notuð hefur verið við að fella ígrundunina inní 

hjúkrunarfræðinámið. Rich og Parker (1995) hafa haldið því fram að sérstök 

vandamál geti fylgt því að nota ákveðin atvik sem tækni við að ná fram ígrundun og 

spyrja í framhaldi að því, hver sé ábyrgð nemenda og sérhæfðs starfsfólks þegar atvik 

sem lýsa óvarkárum og /eða ófagmannlegum vinnubrögðum séu ígrunduð? 

Rich og Parker fjalla einnig um það hvernig hjúkrunarnemar hafa lýst 

alvarlegum atvikum á sjúkrahúsum þar sem þeir hafa verið í klínísku námi. Þeir hafi 

orðið vitni að ófagmannlegum vinnubrögðum s.s. slæmri umönnun, lélegum 
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starfsanda og lygum og vilja því meina að hjúkrunarfræðikennarar eigi að leggja 

aukna áherslu á að styðja og kenna nemendum sínum að takast á við erfið mál á 

vettvangi klínísks náms. 

Mackintosh (1998) hefur tekið undir þessa gagnrýni á ígrundun með siðfræði í 

huga og spyr: hve mikill er trúnaður í ígrundun á ákveðnu verki, ef lýsing á verkinu er 

skrifuð í dagbók eða í skýrslu? Ef lýsing á ígrundun er lokuð öðrum en þeim sem 

skrifar hana, hvernig getur þessi reynsla þá nýst öðrum spyr hún? Hún spyr einnig 

hvort nemar séu líklegir til þess að skrifa það sem þeir raunverulega gerðu eða 

einungis það sem þeir halda að kennarar þeirra vilji heyra. Ennfremur hvetur 

Mackintosh kennara til þess að koma fram með sannanir sem styðja það að þær 

aðferðir sem notaðar hafa verið til þess að hvetja nema til ígrundunar, geri þá að betri 

og hæfari heilbrigðisstarfsmönnum.  

Wong, Kember, Chung og Yan (1995) hafa talað um að meta verði skrif 

hjúkrunarnema m.t.t. þess hvort þeir séu í raun að nota ígrundandi hugsun. Mat á 

þessum skrifum verði að vera markvisst, því skilningur á því hvað ígrundun felur í sér 

sé lykilatriði í því ferli að verða fagmaður og veita góða hjúkrun. 

Smith (1998) gerði rannsókn þar sem hún skoðaði hvernig hjúkrunarnemar 

þroskuðust í starfi sínu með notkun ígrundunar við hjúkrun fullorðinna. Gögnin sem 

Smith notaði voru skrif nemanna þar sem þeir skrifuðu atvik sem gerðust í klínísku 

námi og ennfremur var ýmislegt tekið úr málstofu. Smith lagði áherslu á það að skoða 

hvernig nemar notuðu ígrundun og hvaða áhrif það hefði á störf þeirra þegar til lengri 

tíma var litið. Eftirfarandi spurningar voru settar fram: 

 

1. Á hvað leggja hjúkrunarnemar mesta áherslu þegar þeir ígrunda sitt klíníska 

nám? 
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2. Hvernig útskýra þeir atburði eða reynslu? 

3. Verður einhver breyting á áhersluatriðum eftir því sem líður á námstímann? 

Hér er verið að tala um hvernig ígrundun nemenda þróast þ.e. hvernig læra þeir af 

reynslunni og/eða breytist ígrundunin með tímanum? 

Nemar voru beðnir um skrifa niður og lýsa einhverjum ákveðnum atburði sem 

gerðist í klínísku námi þeirra og hafði áhrif á þá á einhvern hátt, ennfremur var farið 

fram á að þeir útskýrðu hvers vegna og hvernig þeim fannst þessi atburður merkilegri 

en aðrir atburðir.  

Þessum greinargerðum var safnað saman yfir þriggja ára tímabil frá nemum á 

ýmsum deildum sjúkrahúsa, bráðadeildum og langlegudeildum og öðrum sérhæfðum 

deildum s.s. geðdeildum, barnadeildum, fæðingardeildum, og ellideildum. 

Í rannsókn Smith (1998) kom í ljós að hjúkrunarnemar læra mikið um sjálfa 

sig svo sem um vonir sínar og væntingar og rannsóknin gaf ákveðnar vísbendingar um 

að hjúkrunarstörfin hefðu leitt til þess að nemarnir litu lífið öðrum augum og gerðu 

sér meðal annars betur grein fyrir því að dauðinn er raunverulegur. Þetta var 

sérstaklega áberandi á fyrsta ári námsins. 

Þriðja árs nemar töluðum um að þeim fannst þeir vera eldri en jafnaldrar þeirra 

og vinir, þetta tengdu þeir því sem þeir upplifðu í klíníska náminu, þ.e. þeir væru að 

átta sig á því að dauðinn væri raunverulegur og að þeir sjálfir væru ekki “ódauðlegir”. 

Niðurstöður rannsóknarinnar veittu einnig innsýn í það ferli sem gerir nema að 

“fagmanni”, ásamt væntingum hans, streituvöldum, misskilningi og hvernig hann 

skynjar hvað er viðeigandi og hvað er óviðeigandi. 

Það kom einnig í ljós að nemar áttu það til að fordæma hegðun annarra. Þetta virtist 

skapa spennu og valda sektarkennd hjá þeim, þar sem tilfinningar þeirra og skoðanir 

trufluðu faglegar skyldur þeirra gagnvart skjólstæðingum sínum og ættingjum þeirra. 
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Smith (1998) komst að því að á fyrsta ári hjúkrunarnámsins virtust nemar leggja 

mesta áherslu á að ígrunda líkamlega umönnun, tilfinningalegan og andlegan 

stuðning, kennslu, lausn vandamála og það að hjúkrunarfræðingar væru talsmenn 

sjúklinga sinna. Í byrjun náms virtust nemar telja að hjúkrunarfræðingar gætu “lagað 

allt” en eftir því sem leið á námið áttuðu þeir sig á því að svo var ekki og þeir gerðu 

sér einnig betur grein fyrir því hvað felst í orðinu fagmennska. 

Á þriðja ári hjúkrunarnámsins kom fram, að nemum fannst að 

hjúkrunarfræðingar ættu að taka meiri þátt í ákvarðanatöku og hafa meiri áhrif til 

breytinga. Þeir töluðu einnig um hvernig þeir upplifðu hjúkrunarfræðinginn í því 

hlutverki sem þeir kölluðu: “að laga það sem farið hefur úrskeiðis” og í því sambandi 

tóku þeir dæmi af því að þó slæmar fréttir hefðu verið nærgætnislega sagðar, kom það 

oftast í hlut hjúkrunarfræðingsins, þar sem hann var næstur sjúklingnum, að hvetja 

hann til bjartsýni og glæða von í brjósti hans. 

Það kom fram í ofangreindri rannsókn að hjúkrunarnemar ígrunda mikið 

tilfinningar sínar gagnvart dauðanum og hjúkrun deyjandi sjúklinga. Nemarnir töluðu 

einnig um það að í klínísku námi sínu væru þeir ekki nægilega vel undirbúnir að 

takast á við dauðann og sögðu að það væri ekki almennt talað um að dauðdagar geti 

verið “erfiðir” en ekki “friðsælir” en vildu meina að sumir dauðdagar væru 

einfaldlega alls ekkert friðsælir heldur bæði erfiðir og oft ljótir. 

Nákvæmar lýsingar á atburðum gáfu einnig til kynna að hjúkrunarnemar lögðu 

mikla áherslu á eigin þarfir og álitu að þeir þyrftu sjálfir stuðning ef þeir ættu að geta 

veitt sjúklingum og aðstandendum þeirra stuðning sem gagn væri af.  

Sektarkennd var áberandi í gegnum þessi þrjú ár og virtist fara vaxandi eftir 

því sem líða tók á námið. Þessi tilfinning tengdist þeirri upplifun nemanna að þeir 

væru vanhæfir til að skilja og tjá tilfinningar sínar við hinar ýmsu aðstæður.  
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Þetta voru aðstæður þar sem nemarnir upplifðu reiði og vonleysi sem tengdust oftar 

en ekki samskiptum þeirra við samstarfsfólk, en það kom einnig í ljós að nemar þurfa 

að kljást við tilfinningar eins og einmanaleika, óöryggi, óvissu, valdaleysi og fundu til 

vanmáttar og ófullkomleika. Þeir upplifðu oft hræðslu í stöðu sinni sem nemar og 

vissu ekki alltaf til hvers var ætlast af þeim. Þeir lýstu aðstæðum þar sem þeim fannst 

tíminn standa kyrr. Þetta voru erfiðar aðstæður sem ollu ótta og kvíða. Nemarnir töldu 

nauðsynlegt að yfirvinna þennan ótta til þess að þeir yrðu betur í stakk búnir að hjálpa 

skjólstæðingum sínum. 

Eins og fram hefur komið töluðu fyrsta árs nemar um það hvernig dauðinn 

hefði orðið raunverulegur þegar þeir horfðu uppá fólk á svipuðum aldri og þeir, þjást 

og liggja fyrir dauðanum, þeir áttuðu sig ennfremur á því að þeir gætu ekki farið í 

allar jarðafarir og grátið og faðmað alla og kjassað, en þeir vildu heldur ekki verða 

þannig að þeir stæðu bara til hliðar ósnortnir þegar eitthvað bjátaði á, þeir voru 

hræddir um að rata ekki meðalveginn. 

Að læra að umbera var ofarlega á lista á námstímanum þótt erfitt virtist vera 

að skilgreina hvað fælist í orðinu “umbera” og annars árs nemar töluðu um í þessu 

sambandi hvernig þeir þyrftu stundum að umbera hlutina en vildu þó meina að þeir 

þyrftu ekki endilega að vera samþykkir eða sáttir við þá, en gætu þó lært að lifa með 

þeim. Aðferðir sem nemarnir notuðu til þess að geta umborið voru að nota 

gamansemi, skapa sér fjarlægð, temja sér ákveðin vana eða sið, ígrundun og 

einstaklings eða hópstuðning. Þrátt fyrir að það væri litið á það að skapa sér fjarlægð 

sem ógn gagnvart meðferðartengslum hjúkrunarfræðings og sjúklings, þá var 

niðurstaðan almennt sú að ákveðin fjarlægð væri nauðsynleg til að brenna ekki út í 

starfi. 
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Það kom í ljós í rannsókn Smith (1998) að mismunandi aðferðir sem notaðar eru við 

skipulagningu verka í klínísku námi hefur áhrif á sjúklinga og hjúkrunarnema og væri 

ástæða til að ígrunda það. Þetta virðist vera áberandi þegar um er að ræða yfirgang 

og/eða eignarhald, einn nemanna áleit að hjúkrun snerist oft um eignarhald og hélt því 

fram að sjúklingar væru stundum í líkamlegu og andlegu fangelsi og í því sambandi 

væri talað um “mitt svæði” “minn sjúkling” og “minn hjúkrunarfræðing”, að sumu 

leyti væri þetta gott en gæti þó skapað vandamál.  

Hjúkrunarnemar eiga í byrjun náms í töluverðum erfiðleikum með að tengja 

saman kenningar og starfsaðferðir, en þeir nemar sem tóku þátt í rannsókninni vildu 

meina að það væri ekki hægt að nota kenningar hugsunarlaust, nauðsynlegt væri að 

aðlaga þær aðstæðum hverju sinni. Margt bendir þó til þess að hjúkrunarnemar geti 

tengt þá þekkingu sem þeir öðlast í kennslustund við klíníska starfið, en að það sé í 

fyrstu mjög meðvitað og vel íhugað. Það kom einnig sterklega fram þegar líða tók á 

námið, að nemar trúðu því ekki að við hvert og eitt atvik væri til ein ákveðin lausn, 

sem reyndara fagfólk hefði á takteinum.  

Þriðja árs nemi sagðist taka allt öðruvísi á hlutunum en áður og hélt því fram 

að í fyrstu hafi hann haldið að hann ætti að hegða sér og tala á ákveðinn hátt, en eftir 

því sem tíminn leið, áttaði hann sig á því að það er hægt að gera hlutina á óteljandi 

marga vegu, það væri ekki nein ein ákveðin regla sem gilti alltaf og væri rétt. Það 

áhugaverða við hjúkrunarstarfið, að hans sögn, væri að takast á við hið ófyrirsjáanlega 

og gera ekki alltaf hlutina eins, dag eftir dag, því það gæti orðið til þess að störfin 

yrðu að leiðinlegum skyldustörfum.  

Fyrsta árs nemi talaði um að það þyrfti að útskýra fyrir nemum hvað biði þeirra í 

klíníska náminu og segja þeim nákvæmlega til hvers væri ætlast af þeim, í stað þess 

að senda þá út á örkina án þess að þeir hefðu hugmynd um hvað þeir ættu að gera. 
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Þegar leið á námið breyttust þessi viðhorf og þriðja árs nemar töluðu um að umhverfi 

og aðstæður sem eru ókunnug og stöðugt að taka breytingum getur verið hvetjandi og 

jákvætt fyrir nemendur til þess að þjálfa sig í að öðlast þá hæfileika sem oft þarf til 

þess að geta tekist á við ólík verkefni. 

Smith (1998) komst að því að ákveðinn þekkingargrunnur í klínísku námi 

myndist þegar nemar ígrunda eigin störf eða annarra og það var áberandi þegar þessi 

ígrundun nemanna var skoðuð hvað þeim fannst þekking innan hjúkrunarinnar vera 

margbrotin og hvernig þessi þekking þróaðist og þroskaðist eftir því sem leið á 

námstímann. Breyting á hugsunarhætti og/eða athöfnum nemanna sýndi hve 

ígrundunin var víðfeðm og hvernig sýn þeirra breyttist á námstímanum á því hvað 

væri mikilvægast að takast á við. 

Það sem nemum fannst standa uppúr varðandi það að stunda ígrundun að mati 

Smith, var hvað þeim fannst þeir læra mikið á þessu ferli varðandi það hvað fælist í 

því að vera fagmaður og þeim fannst þeir einnig læra mikið um sjálfa sig sem 

manneskjur. 

Einnig virtist það koma fram í þessari rannsókn að nemendur fóru frá því með 

tímanum að taka við upplýsingum án gagnrýni til þess að verða gagnrýnir á verklag 

og vinnubrögð m.t.t. þess hvað var nauðsynlegt og viðeigandi í meðferðum. 

Að lokum segir Smith að það geti verið að sú staðreynd að nemarnir höfðu 

styrk hver frá öðrum skýri það að einhverju leyti hvað þeir voru viljugir að deila 

reynslu sinni og tilfinningum ásamt vanmætti sínum og sigrum. En ýmislegt bendi þó 

til þess, að þegar nemar ígrunda störf sín og annarra verði til einhverskonar sameining 

verkreynslu og fræðilegrar þekkingar og að það eigi sér stað endurskoðun á gömlum 

gildum þar sem sumum reglum og skoðunum sé breytt en öðrum haldið óbreyttum 
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Scanlan og Chernomas (1997) segja að á síðustu árum hafi verið lögð mikil áhersla á 

dagbókarskrif hjúkrunarnema, með það í huga að þjálfa þá í að nota ígrundandi 

hugsun við störf sín.  

Patersson (1995) hefur haldið því fram að þessum dagbókarskrifum fylgi 

ákveðin vandkvæði. Þessi vandkvæði lýsa sér m.a. í því að nemar fresta skrifum, 

áhugi þeirra á ferlinu minnkar og nemarnir hætta færslu á ígrundun í dagbækur. Þetta 

endar með því að nemar missa alveg áhuga og löngun til að ígrunda. Patersson segir 

að einmitt vegna þessa verði kennarar að vinna markvisst að því að finna lausnir og 

koma í veg fyrir að nemar verði andsnúnir ígrundun og koma þeim í skilning um það 

að þjálfun í ígrundun sé nauðsynlegur þáttur í því að þroska sig í starfi sem 

hjúkrunarfræðingur.  

 

2.3 Ígrundun hjúkrunarfræðinga 

Hver einstakur hjúkrunarfræðingur ætti að geta notað ígrundun til að læra af 

áður upplifðum atburðum sem hann fæst við bæði á vitsmunalegu og tilfinningalegu 

sviði. Benner (1984) hefur mikið fjallað um innsæi og segir m.a. að færir 

hjúkrunarfræðingar hafi oft þá hæfileika að geta séð fyrir t.d. yfirvofandi hjartaáfall 

jafnvel áður en líffræðilegar breytingar sjáist. Það er oft litið framhjá þessum 

hæfileikum, en fremur horft á hvernig hægt sé að læra hin ýmsu tæknilegu atriði. 

Benner segir að hjúkrunarfræðingar ættu að skrá niður hjá sér þessi atvik og reyna að 

koma orðum að því í hverju þessir hæfileikar séu fólgnir.  

Benner setti ennfremur fram þá hugmynd, að fær (competent) hjúkrunarfræðingur 

sem er nýbyrjaður að hagnýta sér ígrundun við störf sín, sé ólíklegur til þess að 

notfæra sér þessa hæfileika vegna þess að þó hann sýni getu til þess að framkvæma 
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flókna vinnu og sé vel starfi sínu vaxinn, þá er hann enn á því stigi að vinna 

samkvæmt fyrirfram ákveðnum reglum.  

Þetta kemur heim og saman við þá skoðun Heath (1998) að þeir sem stunda 

hjúkrunarstörf þurfi að hafa töluverða reynslu og hæfileika í notkun á ígrundun áður 

en þeir geti gert sér grein fyrir margbreytileika starfs síns, en horfi ekki eingöngu á 

störf sín út frá fræðilegu sjónarhorni 

Benner (1984) segir að auki að “kenning” sé áhrifamikið verkfæri til þess að 

útskýra og segja til um ákveðið atferli. “Kenning” vekur upp spurningar og gefur 

tilefni til þess að velta fyrir sér atvikum og uppákomum á kerfisbundinn hátt.  

Lepola og Lange (1999) gerðu rannsókn á því hvaða viðhorf hjúkrunarfólk á 

geðdeild sjúkrahúss í Finnlandi hefðu á því að taka þátt í verkefni, sem miðaðist að 

því að starfsfólk ígrundaði verk sín og breyttu þeim til hins betra með það að 

markmiði að það yrði til hagsbóta fyrir sjúklingana. 

Hverjum starfsmanni var afhentur listi með þremur spurningum sem þeir voru 

beðnir um að svara: 

Hver er mín skoðun á þessu verkefni? (Meðvitund um eigin tilfinningar og 

hugsanir). 

Hvaða eiginleika hef ég sem gætu verið verkefninu til framdráttar eða komið í 

veg fyrir að ég geti tekið þátt í því? (Gagnrýnið mat á tilfinningum og þekking á 

viðfangsefninu). Hvernig getur verkefnið aukið á hæfni mína í starfi? (Nýtt 

sjónarhorn). 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, var þátttaka í breytingum lýst 

með: áhugasemi, efa, og hiki. Þeir sem sýndu áhuga voru viljugir til þess að þroska 

sjálfa sig og vildu sýna sjúklingum meiri umhyggju. Jákvæð viðhorf og áhugi á 

þátttöku sýndu framá að meiri möguleikar væru á því að veita faglega og í alla staði 
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betri hjúkrun. Starfsfólkið sýndi áhuga á því að þróa þessar breytingar og leit ekki á 

þær sem eitthvað sem kæmi utanfrá, heldur vildu hafa breytingarnar 

“klæðskerasaumaðar” fyrir sína deild. Starfsfólkið vildi meina að áhuginn sem það 

sýndi lýsti því hvernig það þroskaðist og þróaðist í starfi sínu og yki um leið umræður 

þeirra á milli um það hvernig best væri að hjúkra og ennfremur um það hvernig hægt 

væri að vinna með sjúklingnum í sínu daglega amstri frá degi til dags.  

 Í byrjun verkefnis voru margir hikandi en það sýndi sig þegar leið á að þetta 

breyttist og annaðhvort sýndu þátttakendur áhuga eða drógu sig út úr verkefninu. 

Lepola og Lang draga þá ályktun af þessari rannsókn að á meðan á breytingum 

stendur verður stöðugt að skoða athafnir, vilja og áhuga þeirra sem taka þátt, i 

samhengi og komast m.a. að þeirri niðurstöðu, að til þess að breytingar til hins betra 

geti gengið eftir, verði þeir sem eru hikandi að fá sérstaka athygli. McPhail (1997) 

heldur því fram að andstaða gagnvart breytingum geti verið af mörgum orsökum m.a. 

vegna kvíða og óvissu og þeirrar tilfinningar að viðkomandi starfsmanni finnst hann 

ekki vera við stjórnvölinn varðandi hraða og stefnu breytinganna. Samkvæmt 

Cutcliffe (1997) eru aðalástæður mótþróa gagnvart breytingum, sjálfhverfa og 

skilningsleysi á því í hverju breytingarnar eru fólgnar og því að vilja hafa hlutina eins 

og þeir eru. 

 Paul og Heaslip (1995) halda því fram að hjúkrunarfræðingar verði að mynda 

sér nákvæma og skýra mynd af hjúkrunarþörfum hvers og eins sjúklings, nota 

gagnrýna hugsun og ná þeim hæfileika að geta sett í samhengi og aðlagað það sem 

þeir hafa lært að því sem þeir eru að gera, með það í huga, að hver og einn 

einstaklingur er einstakur. Ef þeir gera þetta ekki þá geti það orðið til þess að starfið 

verði unnið vélrænt án umhyggju, áhuga og gagnrýni og geti vakið upp fordóma og 

aukið líkur á slæmum starfsaðferðum. Paul og Heaslip segja ennfremur að gagnrýnin 
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hugsun sem notuð er samfara ígrundun í störfum hjúkrunarfræðinga, geri þróun í 

áttina að afburða þekkingu auðveldari og segja að fagleg vinnubrögð byggist á 

faglegri hugsun þar sem fagmaðurinn veltir fyrir sér málum, notar eigin hugsanir og 

skoðanir við vinnu sína og beitir þeim á áhrifaríkan hátt á meðan hann er að leysa 

hjúkrunarvandamál. 

 

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um það efni sem lesið var um fyrirbærið ígrundun. 

Sagt er frá því hvernig ígrundun er skilgreind, fjallað um ígrundun hjúkrunarnema og 

hjúkrunarfræðinga og hvernig markviss ígrundun getur haft góð áhrif á faglegan 

þroska. Einnig var fjallað um þá gagnrýni sem komið hefur upp á notkun ígrundunar 

og lítillega fjallað um nauðsyn þess að starfsfólk sé opið fyrir breytingum og ástæðum 

þess að starfsfólk sé andvígt breytingunum.  
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KAFLI 3 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við 

rannsóknina. Gerð verður grein fyrir rannsóknaraðferð, lýst vali á meðrannsakanda  

og skilyrðum fyrir vali í úrtak og einkenni meðrannsakanda. Sagt verður frá 

gagnasöfnun, aðferðum við upplýsingaöflun og að síðustu verður rætt um 

siðferðilegar vangaveltur og þá ábyrgð sem hvílir á rannsakanda sem lítur að vernd og 

rétti meðrannsakanda. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Aðferðafræðin sem varð fyrir valinu við gerð rannsóknarinnar heitir 

Vancouver skólinn í fyrirbærafræði og er eigindleg (qualitative) rannsóknaraðferð. 

Aðalmarkmið þessarar rannsóknaraðferðar er að öðlast dýpri skilning og innsæi í 

upplifun einstaklingsins á reynslu sinni. Hver og einn einstaklingur er einstakur og er 

því best fallinn til þess að lýsa sjálfur reynslu sinni og upplifunum. 

Í Vancouver skólanum í fyrirbærafræðum er litið á þátttakendur sem 

samstarfsmenn rannsakandans þar sem þeir eru að lýsa með eigin orðum reynslu sinni 

eins og þeir muna hana. Markmið þessarar aðferðafræði er að reyna að skilja flókna 

reynslu annarra frá þeirra sjónarhóli sem getur gefið okkur mikilvægt innsæi og 

hjálpað okkur að öðlast skilning á því fyrirbæri sem við erum að rannsaka og í 

leiðinni hjálpað okkur að skilja okkur sjálf (Sigríður Halldórsdóttir, 2000).  

Hall (2000) heldur því fram að fyrirbærafræði hafi þróast frá því að vera hrein 

heimspekistefna í það að verða gagnrýnin og fræðileg aðferðafræði sem notuð er sem 

rannsóknaraðferð og hafi á síðustu áratugum aukið þróun vísindalegrar þekkingar á 
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öllum sviðum heilbrigðisþjónustunnar. Hall segir einnig að í fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum komi uppá yfirborðið ýmsar hugmyndir og ályktanir sem áður hafi verið 

huldar, en þessar hugmyndir og ályktanir geta haft þau áhrif á einstaklinginn að hann 

fer að haga sér á einhvern ákveðinn hátt t.d. í tengslum við heilsu sina, veikindi og 

þjáningu. 

Í rannsókn Carr frá árinu 1987 (vitnað til í Johnson, 2000) segir að sú 

staðreynd að við stöldrum stutt við hér í heimi minni okkur á að líf okkar er sameinað 

og tengt athöfnum okkar og því sem við teljum mikilvægt. Vegna þess að mannlegar 

athafnir gera tilganginn mögulegan, þá er ekki hægt að aðskilja reynslu 

einstaklingsins og inntak reynslunnar frá öðru sem líf hans inniheldur.  

 

3.1.1 Val á meðrannsakanda

Úrtakið í rannsókninni var tilgangsúrtak sem er samkvæmt Morse (1991) 

einstaklingar sem hafa verið valdir vegna þess að þeir gætu haft dæmigerða reynslu af 

því sem rannsaka á.  

Þessir einstaklingar voru valdir þannig að deildarstjórar þriggja deilda á 

sjúkrahúsi voru beðnir um nafnalista yfir þá hjúkrunarfræðinga á þeirra deild sem 

höfðu að minnsta kosti sex ára starfsreynslu, þeir hjúkrunarfræðingar sem voru 25 alls 

fengu sent bréf sem innihélt upplýsingar um rannsóknina (sjá fylgiskjal nr.I), ósk um 

þátttöku (sjá fylgiskjal nr II), og samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgisskjal nr III). Tveir 

hjúkrunarfræðingar gáfu samþykki sitt til þátttöku, einn hjúkrunarfræðingur lét vita að 

hann hefði áhuga að taka þátt, en sæi sér ekki fært að gera það að þessu sinni. Aðrir 

svöruðu ekki bréfi rannsakanda. 
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Í þessari rannsókn var þátttakandi einn hjúkrunarfræðingur, dregið var út nafn hans 

sem meðrannsakanda í rannsókninni og haft samband við hann símleiðis og ákveðin 

tími fyrir viðtal.  

 

3.1.2 Skilyrði fyrir vali í úrtak

Þátttakendur í þessari rannsókn þurftu að uppfylla þau skilyrði að vera 

hjúkrunarfræðingar með minnst sex ára starfsreynslu og vera starfandi á sjúkradeild 

sjúkrahúss. Nauðsynlegt var að þeir væru tilbúnir að deila reynslu sinni á opinn og 

einlægan hátt og hefðu þekkingu og reynslu af viðfangsefninu. 

 

3.1.3 Einkenni meðrannsakanda

Hjúkrunarfræðingurinn sem dreginn var út sem meðrannsakandi hafði 25 ára 

reynslu í starfi sem hjúkrunarfræðingur og var í fullri vinnu á sjúkradeild sjúkrahúss.  

 

3.2 Gagnasöfnun  

 Í þessari rannsókn var öflun upplýsinga í formi viðtala. Viðtöl eru ein af aðal 

gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í heilbrigðisvísindum, þau eru félagsleg athöfn 

þar sem samskipti rannsakanda og viðmælanda endurspeglar margvísleg og flókin 

samspil hugsana, hegðunar og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2001). Sigríður 

Halldórsdóttir (2001) skilgreinir samræður (dialoges) sem styrkjandi tjáskipti þar sem 

báðir aðilar nota virka hlustun og virða persónu hvers annars.  
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3.2.1 Aðferðir við upplýsingaöflun

Í þessari rannsókn voru tekin tvö viðtöl við meðrannsakanda. Viðtölin voru 

tekin uppá segulband og tóku um 45 mínútur hvert. Boyd (1993) segir að þegar viðtöl 

eru notuð í eigindlegum rannsóknum og markmiðið er að fá upplýsingar varðandi 

reynslu annarra, fer það eftir hæfileikum rannsakandans hvort honum tekst að fá fram 

þær upplýsingar sem hann vill fá. 

 

3.2.2 Siðfræðilegar vangaveltur

Hjúkrunarrannsóknir krefjast ekki aðeins reynslu og kostgæfni heldur einnig 

heiðarleika og ráðvendni (Burns og Grove, 1997). Til þess að rannsókn geti staðið 

undir nafni verður hún að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar. Sá sem tekur siðferðilega ábyrgð sína alvarlega er ávallt opin fyrir 

gagnrýni og nýjum sjónarmiðum, svo framarlega sem þau eru reist á siðferðilegum 

rökum (Sigurður Kristinsson, 2001). 

Seidman segir árið 1998 (vitnað til í Sigurð Kristinsson, 2001) að þátttakandi í 

rannsókn eigi alltaf rétt á því að vita í hverju þátttaka hans er fólgin og hvernig/hvort 

upplýsingar um hann verði birtar. Þátttakandi geti einnig dregið þátttöku sína til baka 

hvenær sem honum sýnist, ennfremur sé mikilvægt að sá sem talað er við, fái tækifæri 

til að lesa afraksturinn yfir og draga til baka einstaka þætti eins og honum þykir 

ástæða til. Seidmann segir einnig að það geti verið erfitt að gera eigindleg gögn 

ópersónugreinanleg, þó svo að ekki séu gefin upp nöfn eða kennitölur. Þess vegna 

reyni mikið á þagmælsku, trúnað og varkárni rannsakanda. 

 Í þessari rannsókn var ofangreindum atriðum fylgt eftir. Sótt var um leyfi til 

að gera rannsóknina til siðanefndar þess sjúkrahúss sem rannsóknin var gerð á og gaf 

hún leyfi sitt til að þessi rannsókn yrði framkvæmd. Einnig var sótt um leyfi til að 
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gera rannsóknina til hjúkrunarforstjóra og lækningaforstjóra viðkomandi sjúkrahúss 

og gáfu þeir leyfi til að framkvæma rannsóknina. Persónuvernd var tilkynnt um gerð 

þessarar rannsóknar og gerði hún engar athugasemdir við hana. 

 

3.3 Greining gagna 

Þetta tiltekna rannsóknarferli felur í sér sjö meginþætti sem eru: að vera kyrr, að 

ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman; og að sannreyna. 

Til þess að geta unnið upp hugtakalíkan fyrir þann einstakling sem var 

meðrannsakandi ásamt nánari lýsingu á hverju hugtaki þurfti rannsakandi að nota 

óhlutbundið hugsanaferli sem felur í sér eftirfarandi: melta hugmyndir og koma 

skipulagi á þær til þess aðkomast að niðurstöðu (rökhugsun); að öðlast 

innsýn/skilning á aðstæðum/atburðum í heild sinni sem ekki er hægt að færa rök fyrir 

(innsæi); beina athyglinni inná við að okkur sjálfum (hugsæi). 

Þetta sjötta þrep (að átta sig á heildarmynd reynslu hvers einstaklings) krefst fullrar 

athygli rannsakandans og þess ferlis sem áður er nefnt þ.e. að vera kyrr, að ígrunda, 

að koma auga á, að velja að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2001). 

Viðtölin voru vélrituð orð fyrir orð og hvert einasta hljóð sem heyrðist var 

skráð, allar þagnir voru skráðar með fjórum punktum. Rannsakandi las síðan viðtalið 

upphátt fyrir sjálfan sig og líkti eftir áherslum og blæbrigðum viðmælanda, þetta var 

gert þrisvar sinnum. Síðan greindi rannsakandi mikilvægar setningar í viðtölunum, 

þessar setningar voru síðan klipptar út og flokkaðar eftir innihaldi í þemur. 
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3.4 Umræða um réttmæti og áreiðanleika 

Innan Vancouver skólans er litið á rannsóknarniðurstöður sem 

þekkingarframlag og er meðvitað leitast við að auka réttmæti eða trúverðugleika 

rannsóknar með því að athuga vel allar ógnanir við réttmæti rannsóknar. Spyrjandi 

hugarfar er stöðugt notað og því viðhaldið gegnum allt rannsóknarferlið. Spurningar  

eins og: skil ég þetta rétt? Er þetta það helsta sem meðrannsakandi minn var að segja? 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2001). Trúverðugleiki niðurstaðna var skoðaður með því að 

bera niðurstöður undir meðrannsakanda og samþykkti hann þá lýsingu sem sett var 

fram. 

 

3.5 Umræða um rannsóknina frá sjónarhóli rannsóknarsiðfræðinnar  

 Í skrifum sínum um siðfræði gæðabundna rannsókna segir Munhall (1993) að 

venjulega skuldbindum við okkur til að hjálpa einstaklingum við að ná 

hámarksárangri. Þegar við gerum rannsóknir þá verðum við að spyrja okkur þeirrar 

siðferðilegu spurningar hvert markmið rannsóknar okkar sé og hvort hún komi til með 

að gera gagn þegar til lengri tíma er litið. Hvernig koma þeir sem við erum að 

rannsaka til með að hagnast á rannsókninni? Ennfremur getum við spurt hvort þessi 

löngun okkar til að hjálpa fólki að ná hámarksárangri sé endilega það sem þessir 

einstaklingar vilja? 

 Munhall segir einnig að við sem heilbrigðisstarfsfólk höfum það oft að 

markmiði að fá fólk til þess að breyta hegðun sinni, en verðum að horfast í augu við 

og sætta okkur við að fólk hegðar sér misjafnlega. Kannski hafa ekki allir löngun til 

þess að ná hámarksárangri. Spurningin er því sú segir Munhall hvort 

hjúkrunarfræðingar beri siðferðislega ábyrgð á því að aðrir beri siðferðislega ábyrgð?   
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3.6 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, sagt frá vali á 

meðrannsakanda, skilyrðum fyrir vali í úrtak og einkennum meðrannsakanda. Rætt 

var um gagnasöfnun og hvaða aðferðir voru notaðar við upplýsingaöflun. Skýrt var 

frá því hvernig greining gagna fór fram og talað um siðfræðilegar vangaveltur 

varðandi rannsóknina Í lokin var rætt um rannsóknina varðandi réttmæti og 

áreiðanleika og einnig frá sjónarhóli rannsóknarsiðfræðinnar. 
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KAFLI 4 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þeirri 

umfjöllun skipt niður í 6 meginþætti: 

1. Reynsla  

2. Tilfinningar  

3. Úrvinnsla tilfinninga og bjargráð 

4. Að fá hrós og mat á frammistöðu (feedback)  

5. Að halda ró sinni við erfiðar aðstæður 

6. Notkun markvissrar ígrundunar 

Skýringar: Fjórir punktar þýða hik eða stutta þögn. Beinar tilvitnanir eru inndregnar 

og skáletraðar. 

 

4.1 Reynsla 

Meðrannsakandi hafði unnið sem hjúkrunarfræðingur í 12 ár þegar hann varð 

fyrir ákveðinni reynslu í tengslum við meðferðarsamband hans við einn af  

skjólstæðingum sínum en við þessa reynslu varð ákveðinn vendipunktur fyrir hann í 

starfi hans og þroska:  

Það var hérna fyrir nokkuð mörgum árum þegar ég var að vinna þá kynntist 

ég konu sem var veik... dálítið mikið veik og ég tók hana svolítið svona að mér 

og sinnti henni heilmikið og svona...einhvern veginn tók nærri mér hennar 

aðstæður,  hún var svona mikill einstæðingur, hafði aldrei verið í skóla átti 

móður sem hún sá fyrir. Hún s.s. leggst þarna inn og var ansi veik og ég 

tengist henni og sinnti henni mikið og ég vissi að hún myndi s.s. deyja fljótlega 
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sem hún og gerði.. Hún var með svona sérþarfir...sem voru henni.... sem henni 

fannst ekki auðvelt að biðja hvern sem var um að gera fyrir sig, þannig að 

hérna, við einhvern veginn....þó við hefðum kannski ekki talað svo mikið, en ég 

náði samt þú veist, einhverju svona sambandi.  En ég man að það voru 

vaktaskipti og ég var að fara heim, börnin voru lítil og ég gat ekkert verið 

áfram, þannig að ég fer....og hún deyr þarna svona um klukkutíma eftir að ég 

fór. 

 

4.2 Tilfinningar 

Það komu fram ákveðnir tilfinningalegir erfiðleikar hjá meðrannsakanda eftir 

þennan atburð og hann sagði að það hefði ekki tíðkast á þessum tíma að ræða mikið 

um líðan sína og þegar hann lýsti þeim tilfinningum sem komu upp hjá honum í 

kjölfarið á þessum atburði sagði meðrannsakandi: 

Síðan kem ég á næstu vakt og maður var ekkert að ræða það neitt sérstaklega 

við einn né neinn.....það var ekki óalgengt....þannig að....en ég var samt 

rosalega ósátt við það að hún skildi deyja ....ég veit eiginlega ekki af hverju.... 

En ég var s.s. mjög sorgmædd yfir þessu....Mér leið alveg hörmulega ég var 

með svona þungan hnút einhversstaðar inní mér og hef verið svona sko þung 

að sjá og ekkert til í mér neitt gaman sko, þannig að ég held að ég hafi bara 

verið....mér leið bara reglulega illa, ég sem sagt hugsaði um það fyrst á eftir 

að ég hefði átt að vera lengur, ég hefði átt að vera þarna  þegar hún dó, því 

fyrir mann sjálfan skiptir það svo miklu máli að vera....þegar maður tengist 

fólki svona þá finnst manni gott að vera til enda, fyrir mann sjálfan sko. 
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Þegar umræðan berst að sektarkennd og hvort meðrannsakandi hafi upplifað 

þá tilfinningu sagði hann: 

Já, þá fær maður svona, af hverju var maður ekki....af hverju gaf ég mér ekki 

klukkutíma í viðbót? Þeir hefðu alveg eins getað orðið fimm eða sex þannig að 

það var auðvitað mjög óraunhæft, en á þeirri stundu fannst mér það, það er 

ekkert sem plagar mig nema þennan stutta tíma það gerðist ekki til lengri 

tíma. 

 

Það kom fram spurning um það hvort að þessi ákveðna upplifun 

meðrannsakanda í tengslum við þetta atvik hefði að einhverju leyti orsakast af 

uppsöfnuðum tilfinningum í áranna rás sem ekki hefði verið unnið úr og fengin útrás 

fyrir sagði hann: 

Ég held að það hljóti að vera því að hérna....það hlýtur að hafa verið búið að 

hlaðast upp í gegnum einhvern tíma, maður gerði alltaf svona....þú 

veist....stappaði í sig stálinu....svona er þetta bara á spítölunum maður verður 

bara að læra að takast á við það, að þetta gerist, þetta er óréttlátt og allt 

mögulegt, en só hvað á maður að gera? Það var ekkert rætt og maður var 

aldrei með neinn stuðning eða farið í gegnum einhver tilfelli eða neitt 

þannig....mjög sjaldan, það var helst að maður talaði við samstarfsfólk sitt 

eða vinkonu sem eru þá í sömu aðstöðu, en það var bara ekkert gert, það er 

miklu betra núna, en samt gleymir maður þessu, maður er alltaf að gleyma því 

að passa sig sko. 
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4.3 Úrvinnsla tilfinninga og bjargráð 

Eins og fram hefur komið þá var á þessum tíma sem umrætt atvik átti sér stað 

ekki algengt að talað væri um það sem bjátaði á.  Þegar kemur að því að ræða 

úrvinnslu þessara tilfinninga sagði meðrannsakandinn að hann hefði ekki sjálfur  

leitað eftir aðstoð á þessu tímabili heldur kom aðstoðin til hans og lýsti hann hvernig 

það gerðist á eftirfarandi hátt: 

Það var manneskja sem var yfir okkur ekki þó deildarstjóri sem að hitti mig og 

var eitthvað að spyrja hvernig gengi hvort það væri ekki allt í lagi og eitthvað 

svona....og ég hef svarað sennilega einhvern veginn þannig að hún skynjaði að það 

var eitthvað ekki í lagi hjá mér. Þannig að hún tók fyrst undir handlegginn á mér og 

spurði hvort eitthvað hefði komið fyrir sérstakt uppá síðustu daga. Ég sagði að það 

hefði dáið hér kona og hún bara skynjaði það að ég væri sennilega bara sorgmædd 

og fór með mig upp til sín og sat með mér þar í þó nokkuð langan tíma þar sem ég 

fékk sem sagt útrás fyrir þetta og þetta var bara okkar á milli 

 

Þegar talað var um tilfinningar, kom fram hjá meðrannsakanda að við þetta 

litla atvik, líðan hans eftir það og það að honum hafði verið gert kleyft að vinna úr 

þessum tilfinningum, hefði valdið því að ákveðinn vendipunktur varð í þroska hans og 

hann áttaði sig á nauðsyn þess að viðurkenna tilfinningar sínar, að það sé eðlilegt að 

vera sorgmæddur og tjá það: 

En það sem við auðvitað ræddum um var það að leyfa sér að....hérna að sýna 

tilfinningar....ekki að þjappa alltaf ofan á það sem kemur fyrir mann í gegnum 

öll þessi ár sem maður er að vinna , þannig að við þetta lærði ég bara....ja 

hvað skal segja....að deila og að þú þarft hjálp stundum eða aðstoð....allavega 

varð þetta til þess að ég hugsa mikið meira um að passa mig og þá fólkið í 
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kringum mig, að það herði sig ekki alltaf upp þú veist í það að segja: þetta er 

bara eðlilegur gangur....hvað er þetta....og það er allt gott um það að segja að 

fólk deyji því það er ekkert annað framundan þetta er það sem maður er alltaf 

að segja við sig en þarna á maður að leyfa sér að vera sorgmæddur og leiður 

og segja frá því. En þarna var s.s.dálítill vendipunktur fyrir mig, þetta atvik. 

 

Það kom fram að meðrannsakanda fannst að það væri nauðsynlegt að ræða 

tilfinningar sínar en birgja þær ekki inni í sér og nauðsyn þess að ígrunda málin og 

fara yfir atburði til að halda sér við og ekki síst til að koma í veg fyrir að brenna upp í 

starfi: 

Það er verið að tala um að maður brenni sig upp með því að birgja svona 

inni og það er bara slæmt.  Það er líka annað og  það er að þegar þú ert að 

fara svona í gegnum einhverja atburði sem þú hefur lent í það er mjög gott sko 

að bara að rifja upp, hvað ég hefði átt að gera, ég hefði átt að gera þetta eða 

þetta, en maður þarf ekki endilega að skamma sig, þetta er bara að fara 

aðeins skipulega í gegnum hlutina. 

 

Meðrannsakandi vildi meina að þetta væri spurningin um að slaka á, staldra 

við, ígrunda og taka síðan ákvörðun um hvað skal gera: 

Þetta gerist þegar fólk gleymir að hugsa....að hugsa til enda áður en þú æðir 

af stað. Við stress aðstæður þá er það held ég algengast, að fólk bara tapar 

aðeins áttum og það er ekkert skrýtið það er kannski einhver sem öskrar á þig 

þú veist....sæktu þetta eða gerðu þetta. 
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Meðrannsakandi vildi ennfremur meina að þetta væri eðlilegt ferli hjá 

nýgræðingi en lærðist með tímanum: 

Í fyrsta annað og þriðja skiptið þá ert þú ekkert bara að hugsa: róaðu þig 

niður eða eitthvað svoleiðis þú bara æðir af stað....hlátur. Það er bara eðlilegt 

en þú verður að stoppa við bara augnablik og hugsa: hvernig geri ég þetta á 

sem einfaldastan hátt nógu fljótt, þá heldurðu þessari ró allavega utaná þér, 

þó það sé allt á hvolfi að innan og það er það náttúrlega já já já.  

 

Þegar talið barst að því hvernig meðrannsakandi upplifði sjálfan sig í dag 

þegar um er að ræða erfiðar aðstæður í vinnunni og hvernig hann höndlaði þær sagði 

hann: 

Ég er mjög snjöll í því, það sér ekki mikið kannski á mér, hefur mér verið sagt 

sko og ég held það sé bara rétt, það sjá mjög fáir ef ég verð reið eða stressuð 

ég bara er svona....ég hef alltaf verið svona, ég er ekkert að auglýsa það sko, 

ég veit ekki hvort ég lærði þetta einhversstaðar. 

 

Mannleg samskipti og hlédrægni eru sumum erfið og við þurfum oft að stíga 

einu skrefi lengra en við þorum: 

Ég man þegar ég var að læra þá var mér sagt að ég væri alltof mikið til baka, 

ég þyrfti að stíga aðeins lengra í því að nálgast fólk það háði mér og ég fékk 

ágætis ábendingu og ég þjálfaði mig í að, hérna nálgast fólk betur sko, en ég 

hef ekkert verið að auglýsa það mikið hvernig mér líður sko það er bara, 

maður má ekki missa sig í eitthvert  panik eða einhverju veseni þú verður 

auðvitað að halda ákveðnum fronti....hlátur. 
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Við bregðumst misjafnlega við hlutunum, en með tímanum lærum við hvað 

hentar okkur best: 

Fólk þjálfar sig fljótt í þessu, ég var einmitt að fylgjast með nema í dag og hún 

átti bara rosalega bágt af því að það var ein gömul kona sem hún er búin að 

hugsa mikið um og gæti nú bara dáið og hún var eitthvað verri í dag og hún 

tók þetta mjög nærri sér. Fyrir hana var þetta bara stór mál sko þannig 

að....og hún náttúrlega óreynd,  fyrir marga er þetta mikið áfall fyrstu árin í 

vinnu.  

 

Þegar meðrannsakandi var spurður hvort að ígrundun hafi hjálpað honum að 

þroska sig í starfi sínu í gegnum árin sagði hann: 

Já það finnst mér já, það er ekki spurning maður er svona....ég held að flestir 

hljóti nú bara að vera að því í gegnum árin að spekúlera aðeins í viðbrögðum 

sínum og hvernig maður lagar eða breytir eða bætir eða hvað maður gerir. Þú 

ferð svo oft í gegnum samtöl eða framkomu eða atburð og eitthvað sem þú 

hefur lent í og ferð alveg í gegnum það frá a-ö ef maður getur sagt svo og 

horfir á það og spekúlerar hvort þetta hefði getað verið öðruvísi og oft finnst 

manni að maður hefði getað gert eitthvað annað og reynir svo að festa það ef 

maður veit að maður hefði ekki átt að gera þetta, eða gerði eitthvað fínt sko, 

þá reyna að festa það í sér og tileinka sér það. 

 

Meðrannsakandinn talaði um hvað það væri stundum skrýtið hvernig eitt lítið 

atvik getur gert mikið og valdið breytingum til hins betra: 
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Það er makalaust hvernig þetta atvik kemur upp af öllu þessu sem maður 

hefur lent í gegnum öll þessi ár, sem eru oft mjög dramatísk augnablik í 

einhverri endurlífgun og atburðum, þá er þetta eitthvað sem kennir manni 

eitthvað til lengri tíma. Svona alveg afgerandi lítill atburður sem bara hverfur 

sko, hann er ekki neitt neitt fyrir aðra, en fyrir mig algjör....bara alveg 

lykilatriði til framtíðar. Að sem sagt að átta sig á eigin tilfinningum og ég 

hefði ekki gert það án aðstoðar...og segja frá því hvernig manni líður. 

 

Það kom fram að meðrannsakanda fannst þetta vera góð reynsla þó honum 

hafi liðið illa, honum fannst hann læra mikið á þessu og talaði um hvað það væri 

nauðsynlegt að sleppa takinu eins og hann komst að orði og að sorg væri eðlileg: 

Mér finnst að þetta eftir á mjög góð reynsla, já mér finnst þetta hafa bara 

kennt mér alveg heilmikið að leyfa sér að vera til sko, bara að sleppa....að 

syrgja einhvern, þú getur alveg eins syrgt sjúkling eins og hvern annan það 

þarf ekki endilega að vera einver sem er nákomin þér og allt þetta sem gengur 

á, maður er alltaf að lenda í einhverju og hefur safnað sér í reynsluna en þetta 

var sem sagt,erfitt. 

 

Þegar rætt var um þá breytingu sem orðið hefur á því hvernig fólk vinnur úr 

tilfinningum sínum í dag og hvaða bjargráð meðrannsakandi notar ef eitthvað kemur 

uppá sem veldur vanlíðan talaði hann um atvik sem hafði gerst daginn áður í vinnu 

hans: 

Það gerðist nú bara í gær þá....það varð hér....það var bara þannig að við 

vorum hér á vaktinni og við vorum algjörlega bara eins og lamaðar og við 

fórum heim, bara einhvern veginn voru aðstæður þannig að við föttuðum ekki 
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að biðja einhvern að koma og vera með okkur smá stund, en við gerðum það í 

morgun, við vorum flestar hérna í dag. Við vorum svona eins og heilaþvegnar, 

svona tómar og þá sagði ég einmitt frá því að mér liði illa. Okkur leið öllum 

illa sem stóðum í þessu brasi og sátum svona aðeins saman, eftir það varð 

ákveðin samkennd sko, en síðan fengum við djáknann með okkur bara til að 

fara aðeins í gegnum þetta og við sem komum að þessu ræddum 

þetta....Þannig að hérna ....þetta er eitthvað sem mér er ekki eðlislægt, sko að 

segja frá, það var bara ekki þannig, þetta er eitthvað sem maður þjálfast í og 

finnur að það er gott en ég gleymi alltof oft....satt best að segja, maður 

gleymir að gefa sér tíma. En þarna gerðist þetta sem var mjög erfitt fyrir 

okkur allar og svona kannski dropinn sem fyllti mælinn þannig að....við áttum 

bara erfiðan dag í gær....virkilega. 

 

Meðrannsakandi lýsti því hvernig honum leið daginn áður og hvernig 

ofangreindur fundur hjálpaði honum að vinna á líðan sinni: 

Já maður kemst aðeins frá þessu ég fann það alveg í gær þegar ég labbaði 

heim, ég ákvað að labba heim til þess aðeins að reyna að hreinsa hugann eins 

og ég geri mjög gjarnan á leiðinni heim ég vil helst labba og hérna....svo er ég 

bara búin að loka á spítalann þegar ég kem heim ég bara skil hann eftir það 

er mjög sjaldan sem ég að hugsa um spítalann þegar ég er heima en það var 

sko ekki svoleiðis í gær....hlátur. Þannig að ég fann að þetta var svo 

ofboðslega eitthvað þrúgandi og þá verður maður bara að gera eitthvað í því. 

Þetta var ekki það....ekkert sem viðgerðum vitlaust eða neitt svoleiðis, bara 

vont tilfelli og þannig. 
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4.4 Að fá hrós og mat á frammistöðu (feedback)  

Það vill oft gleymast í dagsins önn að hrósa hvert öðru og tala um það sem vel 

er gert meðrannsakandi sagði varðandi það: 

Það gleymist náttúrlega mjög oft að hrósa, maður gleymir að segja við fólk að 

það hafi gert góða hluti, það er enginn að segja manni það, ekki endilega á 

staðnum sko eða á þeirri stundu, maður heyrir það kannski einhveratíma 

löngu seinna. Eða bara fattar það sjálfur....hlátur. Oft fær maður feedback frá 

samstarfsfólki með einhverju svona smá....ja þú varst svona og svona eða af 

hverju gerðirðu þetta eða eitthvað og þá pikkar maður upp....ég man eftir að 

einu sinni var ég spurð: hefurðu lent í þessum aðstæðum? Mér var sagt að ég 

hefði verið svo róleg og inni eins og ég væri þaulvön að gera þetta, þá var 

þetta svona: blanda þetta gerðu svona og í hvelli gefa og eitthvað. Ég man að 

þetta var eitthvað sem ég vissi og þekkti og vissi alveg hvað var verið að tala 

um og gerði þetta bara á mínum forsendum, þú vinnur þetta ekki mikið hraðar 

en þú dregur uppí sprautuna, en allavega þá sagði þessi kona sem sagt að hún 

héldi að ég hefði ekki gert annað um dagana en að vera í þessum aðstæðum 

og þá hugsar maður: já okey já mér finnst ég hafa verið góð í þessu í dag. 

 

4.5 Að halda ró sinni við erfiðar aðstæður 

Við erfiðar aðstæður er nauðsynlegt að halda ró sinni og sína æðruleysi: 

Og þá er að halda þessari ytri ró, en ég man að ég var það ekki, ég var mjög 

stressuð, þú veist, það gekk bara vel en ég var alveg með hnút inní mér. Það 

er líka allt í lagi þú vinnur ekkert ver undir ákveðinni pressu. ....Það er svona, 

ég læt aldrei standa mig að stressi....hlátur....í dag það er bara ekki svoleiðis 

ég er sú sem dempar frekar niður ef þær ætla að fara að stressa sig. Ég hef 
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ekki góða reynslu af miklum látum það þýðir ekkert, en fólk er hrætt 

náttúrlega. 

Ég brýni alltaf  fyrir þeim hérna....að gefa sér þó ekki sé nema 10 sekúndur, 

hugurinn er svo fljótur að vinna það er bara að hugsa sko, bíddu hvað á ég að 

gera? Hvað er best að gera? Bara að halda sér rólegum í staðin fyrir að 

hlaupa út og suður og sækja. ....Þetta er einhver varnarháttur held ég, já ég 

held það, fólk bara tapar hugsuninni, það veit hvar þetta er frammi. 

 

4.6 Notkun markvissrar ígrundunar á deildum 

Þegar meðrannsakandi var spurður um notkun markvissrar ígrundunar á 

deildinni sagði hann: 

Það er ekkert fast hjá okkur nei, en það var fyrir nokkrum árum verið að vinna 

eitthvað sem bara dó út allavega hér, þetta var einhver hópavinna, það er 

mjög erfitt að eiga við þetta, en við erum hér einmitt í þessari umræðu núna 

að fá aðstoð og aðeins að passa okkur, sko að láta ekki gerast það sem gerðist 

í gær, að við færum svona heim, við fórum heim nokkrar og líður ekki vel að 

grípa ekki tækifærið því við stóðum þarna nokkrar saman, að fá ekki djáknann 

til að koma,við bara mundum það ekki frekar en hann væri til....hlátur....ég 

veit ekki hvað þarf til að maður muni þetta alltaf, þú veist þetta er bara svona, 

maður gleymir....það held ég. 
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KAFLI 5 

UMFJÖLLUN UM NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem sagt var frá 

í fjórða kafla. Umfjöllunin skiptist í sex þætti sem eru: 

1. Reynsla 

2. Tilfinningar 

3. Úrvinnsla tilfinninga og bjargráð 

4. Að fá hrós og mat á frammistöðu (feedback)  

5. Að halda ró sinni við erfiðar aðstæður 

6. Notkun markvissrar ígrundunar  

 

5.1 Reynsla 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram hvernig einn einstakur atburður 

getur haft áhrif þegar til lengri tíma er litið. Meðrannsakandi minn talaði um að þessi 

ákveðni atburður og þær tilfinningar sem tengdust honum, komi alltaf uppí huga hans 

þegar hann hugsaði um hvað hefði haft mestu áhrif á hann í starfi og orðið til þess að 

hann fór að ígrunda meira starf sitt og meta hvað væri nauðsynlegt að gera til þess að 

þroska sig og verða betri fagmaður í starfi sínu.  

Þessar niðurstöður koma heim og saman við hugmyndir Fitzgerald, (1994) en 

hún talar um ferli sem hún kallar “að læra að læra af reynslunni” og að það sé 

jafnmikilvægt og það sem lærist á endanum og þegar upp er staðið segir hún, sé það 

einmitt sá hæfileiki sem gerir okkur kleyft að horfa á fyrirbærið frá öðru sjónarhorni 

og að breyta þessari nýju sýn í athöfn. Ennfremur segir Fitzgerald að þegar það sé 

ígrundað á reynslu sé gengið eftir ákveðnum stíg sem vert er að fara eftir, því að hann 
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leiði í átt að: þekkingu, þar sem hjúkrunarfræðingar læri að öðlast skilning á tilgangi 

reynslu sinnar; klínískri fagmennsku; rannsóknarhefð, sem hefur ákveðið tungumál 

sem lýsir verkum hjúkrunarfræðinga; ákveðnum þekkingargrunni, þar sem þekkingin 

er ekki eingöngu bundin við hjúkrunarverk sem slík, heldur sé hægt að tjá þessa 

þekkingu á nýjan og margbreytilegan hátt. 

 

5.2 Tilfinningar  

Meðrannsakandi minn talaði um hvernig þær tilfinningar sem hann upplifði á 

þeim tíma sem þessi ákveðni atburður gerðist og eftir hann, hafi verið mjög erfiðar 

honum. Hann talaði í þessu sambandi um tilfinningar eins og sorg og sektarkennd. 

Sorg vegna missis og sektarkennd vegna þess að hafa ekki verið á staðnum þegar 

dauðann bar að. Einnig talaði hann um að á þessum tíma hafi ekki mikið verið rætt 

um tilfinningar og líðan á vinnustöðum og að það væri mögulegt að þessi vanlíðan 

sem kom upp hjá honum gæti hafa skapast vegna uppsafnaðra tilfinninga sem ekki 

hefðu fengið útrás í langan tíma.  

Þessar niðurstöður samræmast því sem Svandís Íris Hálfdánardóttir (1998) 

segir um nauðsyn þess að hjúkrunarfólk forðist ekki viðbrögð sín og tilfinningar 

gagnvart dauðanum, heldur noti tækifærið til að læra af þeim og kynnast sjálfum sér. 

Svandís talar einnig um hvernig sorgin ætti að vera eðlilegur fylgifiskur þess að 

annast deyjandi fólk og aðstandendur þeirra og sé síður en svo merki um 

ófagmannlega framkomu. 

 

5.3 Úrvinnsla tilfinninga og bjargráð 

Það kemur fram í viðtalinu að viðmælandi minn telur að nauðsynlegt sé að 

ræða og vinna úr þeim tilfinningum sem koma upp hverju sinni. Hann talaði um 
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hvernig honum auðnaðist að fá aðstoð við úrvinnslu á slæmum tilfinningum með hjálp 

annarrar manneskju, þar sem hann var leiddur áfram og fékk í kjölfarið útrás fyrir 

vanlíðan sína með því að ræða hana. Ennfremur sagði hann að þrátt fyrir að þetta 

atvik og vanlíðan sín í kjölfarið hafi verið erfið, hefði þetta samt verið góð reynsla og 

verið ákveðin vendipunktur fyrir hann. Í þessu samhengi nefnir hann hættuna á því að 

upplifa kulnun í starfi, ef ekki er unnið úr erfiðum tilfinningum sem koma upp í starfi 

hjúkrunarfræðingsins.  

Í rannsókn sem Gillespie og Melby (2003) gerðu á kulnun hjá 

hjúkrunarfræðingum kom fram að kulnun hefur félagsleg og persónuleg áhrif á 

einstaklinginn og helstu afleiðingar kulnunar væru: örmögnun, svefnleysi, aukin 

neysla áfengis og tóbaks, eirðarleysi, spenna, lítill tími gefin í ígrundun svo eitthvað 

sé nefnt. Einnig sýndi það sig að kulnun í starfi einstaklingsins hefur áhrif á samskipti 

hans við maka og börn og urðu þessir aðilar oftar en aðrir fyrir barðinu á þeirri 

vanlíðan sem einstaklingurinn var í. Styrkir þetta niðurstöður þessarar rannsóknar um 

mikilvægi þess að ígrunda tilfinningar sínar, tjá þær og leita eftir aðstoð við úrvinnslu 

þeirra og koma þannig í veg fyrir kulnun í starfi. 

Í rannsókn sem Collins (2003) gerði á starfsmönnum bráðateymis, kom fram 

að þátttakendum fannst mikilvægast að fá hvoru tveggja, handleiðslu í sínu 

persónulega lífi ásamt því að fá handleiðslu vegna starfa sinna og teymisvinna fannst 

þeim nauðsynleg. Í hnotskurn fannst þessum starfsmönnum mikilvægast að hugsa vel 

um sjálfa sig í formi líkamsræktar og heilbrigðs lífernis, tjá tilfinningar sínar, leita 

eftir stuðningi og ígrunda. 

Hjúkrunarfræðingurinn sem var meðrannsakandi minn í þessari rannsókn 

talaði um að það hefðu orðið miklar breytingar á þeim 25 árum sem hún hefði unnið 

við hjúkrun. Fólk væri farið að ígrunda líðan sína meira og leita sér hjálpar ef eitthvað 
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bjátar á. Tók hún sem dæmi atvik sem gerðist á vinnustað daginn áður og talaði um 

hvernig starfsfólkið hefði brugðist við atvikinu, hvernig því hefði liðið og hvað það 

hefði gert í kjölfarið (reyndar ekki fyrr en daginn eftir atvikið). Ennfremur talaði hún 

um hvað það væri nauðsynlegt fyrir sig að geta lokað á vinnustaðinn þegar heim er 

komið þ.e. ekki að taka vinnuna með sér heim. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður rannsóknar Bengtson, Brink og 

Olafsson (2003) þar sem kemur fram að störfum hjúkrunarfræðinga fylgir oft mikil 

ábyrgð og vinnuálag og vegna þessa væru þeir oft með hugann við vinnuna þótt þeir 

væru í fríi. Vanlíðan þeirra bitnaði því oftar en ekki á fjölskyldumeðlimum eins og 

áður hefur komið fram. Í rannsókn Bengtson, Brink og Olafson kom einnig fram að 

hjúkrunarfæðingar leggja mikla áherslu á það að samstarfsfólk sýni hvort öðru 

stuðning. Ég tel að þessar niðurstöður samræmist viðhorfum meðrannsakanda míns. 

 

5.4 Að fá hrós og mat á frammistöðu (feedback) 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda á nauðsyn þess að fá staðfestingu á 

eigin frammistöðu. En reynsla meðrannsakanda míns var sú að við hvorki hrósum 

hvert öðru nógu mikið né gagnrýnum á uppbyggilegan hátt og vill meina að það sé 

mjög mikilvægur þáttur í að styðja og styrkja samstarfsfólk sitt og í leiðinni sjálfan 

sig.  

Þessi reynsla meðrannsakanda míns samrýmist því sem Farrington 1997 

(vitnað til í Bengtson, Brink og Olofsson, 2003) talar um, en hann segir að 

hjúkrunarfræðingar verði oft á tíðum að vinna samhliða og með mörgum öðrum 

stéttum og starfssvið þeirra sé yfirgripsmikið á hverjum degi. Þeir gætu þurft að taka 

þátt í teymisvinnu, fara stofuganga og á ýmsa fundi, svara símafyrirspurnum, útvega 

fólk á aukavaktir, ásamt því að hliðra til vegna breytinga á vinnuskýrslu og vinna 
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eftirvinnu svo eitthvað sé nefnt. Góð tengsl við samstarfsfólk og yfirmenn eru 

nauðsynleg og það að fá stuðning, hvatningu og mat á frammistöðu frá þessum aðilum 

fyrir vel unnin störf, getur orðið til þess að hjúkrunarfræðingar upplifa minni streitu 

við erfiðar aðstæður. 

 

5.5 Að halda ró sinni við erfiðar aðstæður 

Meðrannsakandi talaði um hvað það væri nauðsynlegt fyrir hjúkrunarfræðinga 

að halda ró sinni þó svo að þeir væru kannski ekki alltaf rólegir innra með sér ef svo 

mætti að orði komast, en sagði jafnframt að þessir hæfileikar kæmu með tímanum.  

Þetta kemur heim og saman við þá kenningu Benner (1984) að sérfræðingar í hjúkrun 

(expert) eigi að hafa yfirsýn, geta raðað í forgangsröð því sem þarf að gera og útdeilt 

verkefnum mjög hratt og örugglega. Þeir hafa öðlast færni í því að fást við óvænta 

atburði og aðlaga sig fljótt að þeim. Þessir hjúkrunarfræðingar eru komnir með 

þroskað innsæi og geta tengt hluti útfrá reynslu og þekkingu og geti jafnvel séð hluti 

fyrir. Benner talaði um að sérfræðiþekking þróist á fimm ára tímabili.  

 

5.6 Notkun markvissrar ígrundunar á deildum 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að notkun markvissrar ígrundunar sé 

ekki til staðar á þeirri deild sem meðrannsakandi vinnur á, það hefði verið reynt að 

koma upp ígrundunar hópum fyrir nokkrum árum en það hefði verið erfitt að halda 

þeim gangandi og hóparnir lognast út af. En þessa stundina sé verið að ræða það að 

koma upp einhverskonar umræðuhópum þar sem starfsfólk geti rætt ákveðin atvik og 

líðan sína sem fylgdi í kjölfarið. Í framhaldi af þessu talar meðrannsakandi um hvað 

það sé nauðsynlegt að vera vakandi og muna eftir þeim úrræðum sem séu fyrir hendi 

t.d. djáknanum svo eitthvað sé nefnt. 
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Hugleiðingar Piersons (1998) staðfesta niðurstöður þessarar rannsóknar um nauðsyn 

ígrundunar en hún segir að hjúkrunarfræðingar þurfi gjarnan aðstoð í formi 

handleiðslu þar sem þeir geti verið berskjaldaðir og varnarlausir í ígrundun sinni og 

vill meina að þetta varnarleysi geti aukið trausts á milli handleiðara og þess sem er 

handleiddur. Í kjölfarið getur ígrundunin leitt til aukinnar sjálfsmeðvitundar sem getur 

þá haft áhrif á aðra og þannig hefur ígrundunin ekki einungis gagnast einstaklingnum 

heldur einnig samstarfsfólki hans og síðast en ekki síst fjölskyldu hans. 
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KAFLI 6 

 NOTAGILDI RANNSÓKNARINNAR OG 

SAMANTEKT 

6.1 Notagildi rannsóknarinnar 

Notagildi rannsóknarinnar felst í því að hún ætti að hvetja hjúkrunarfræðinga 

sem lesa niðurstöðurnar til þess að stunda ígrundun og vera meðvitaðir um nauðsyn 

ígrundunar við þróun faglegrar færni. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til 

kynna að ígrundun ætti að vera stór þáttur í starfi hjúkrunarfræðingsins hvort sem hún 

er meðvituð eða ómeðvituð. Ígrundun er athöfn eða atferli sem stöðugt ætti að vera í 

notkun hjá hjúkrunarfræðingum, alveg frá byrjanda til sérfræðings. 

 Þeir hjúkrunarstjórnendur sem gætu hugsanlega kynnt sér efni þessarar 

rannsóknar geta jafnvel öðlast aukinn skilning á nauðsyn þess að hvetja 

hjúkrunarfræðinga og efla möguleika þeirra til að stunda markvissa ígrundun á 

hjúkrunardeildum, en vinnuálag er oft mikið á deildum og ekki gefast alltaf tækifæri 

til þess að setjast niður og ígrunda málin. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einnig til kynna að þörf er á aukinni 

kennslu og þjálfun hjúkrunarnema í notkun ígrundunar í klínísku námi sínu. Þjálfa 

þyrfti nemendur í því að skrifa dagbækur í klínísku námi og þannig gætu kennarar 

metið hvort nemar væru í raun að nota ígrundun á gagnrýnan hátt varðandi sjálfa sig 

og aðra.  

Við vinnu þessarar rannsóknar kom í ljós að markviss ígrundun á 

sjúkradeildum er nauðsynleg og þörf er á frekari rannsóknum á þessu sviði. 

Nauðsynlegt væri að kanna meðal fleiri hjúkrunarfræðinga reynslu þeirra af ígrundun 

til þess að ná meiri mettun. 
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Áhugavert væri með tilliti til frekari rannsókna á ígrundun meðal hjúkrunarfræðinga 

að skoða eftirfarandi þætti: 

Hvernig finnst hjúkrunarfræðingum best að ígrunda? 

Vilja þeir vera einir, einir með leiðbeinanda eða í hóp með leiðbeinanda? 

Vilja þeir blanda þessu þrennu saman? 

Breytist ígrundunin með árunum? 

Það kom fram í þessari rannsókn að mat á frammistöðu (feedback) hrós og 

jákvæð gagnrýni er nauðsynleg hjúkrunarfræðingum og kannski er ekki nógu mikið 

gert af því. Það gæti því verið áhugavert að rannsaka hvort og hvernig 

hjúkrunarfræðingar hrósa hver öðrum og meta frammistöðu (feedback) og ennfremur 

hvort þeir telji sig þurfa á því að halda. 

Í þessari rannsókn kom fram að hjúkrunarfræðingar þurfa að vera betur 

vakandi fyrir því hvernig þeim líður og þá sérstaklega þegar mikið álag er á deildum. 

Þeir þurfa að leita eftir hjálp til að vinna úr tilfinningum sínum á deildinni. Það þyrfti 

að kanna betur hvernig þessum málum er háttað á þeim deildum sjúkrahúsa sem 

álagið er mest á, þar sem eru mikið veikir einstaklingar og dauðvona. Það væri því 

fróðlegt í framhaldi af því að kanna hvaða viðhorf hjúkrunarfræðingar hafa til 

dauðans, en í rannsókninni kom fram að dauðinn væri hjúkrunarfræðingum oft erfiður 

og þyrftu þeir oft að ganga í gegnum sorgarferlið í framhaldinu þrátt fyrir að sá látni 

væri ekki skyldur þeim á neinn hátt. 

 

6.2 Samantekt 

Þessi kafli fjallar um samantekt rannsóknarinnar. Í honum var rætt um 

notagildi hennar fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem lesa hana á þann hátt, að hún gæti 

hvatt þá og gert þá meðvitaðri um ígrundun sína. Fjallað var um það hvernig 
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hjúkrunarstjórnendur geti nýtt sér niðurstöður hennar, hvatt undirmenn sína og 

auðveldað þeim að stunda ígrundandi hugsun. Ennfremur var talað um nauðsyn þess 

að efla ígrundandi hugsun hjá hjúkrunarnemum, og að lokum voru settar fram nokkrar 

hugmyndir að frekari rannsóknum.  
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Fylgiskjal I 
 

Lýsing á rannsókn vegna lokaverkefnis til Bsc gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 
Akureyri. 
 
Titill á rannsókn: notkun hjúkrunarfræðinga á ígrundun (reflection) við störf sín 

Ég undirritaður nemandi við Háskólann á Akureyri er að ljúka námi nú í vor og er að 
hefja vinnu við lokaverkefni mitt til Bsc gráðu í hjúkrunarfræði. Lokaverkefni mitt er   
rannsókn á notkun eins hjúkrunarfræðings á ígrundun (reflection) við störf sín og 
hvernig sú notkun hefur nýst þessum tiltekna hjúkrunarfræðingi í starfi. Leiðbeinandi 
minn er Elísabet Hjörleifsdóttir, hjúkrunarfræðingur og lektor við Háskólann á 
Akureyri.  
 
Val á þátttakanda fer þannig fram að hann verður valinn úr hópi þeirra 
hjúkrunarfræðinga sem gefa kost á sér í rannsóknina með því að draga út nafn hans.   
 
Ég mun notast við þá aðferðafræði sem kallast “Vancouver skólinn í fyrirbærafræði” 
sem er eigindleg rannsóknaraðferð sem ætlað er að auka skilning á mannlegum 
fyrirbærum m.a. í þeim tilgangi að bæta þjónustu t.d. á heilbrigðissviðinu. Tvö opin 
viðtöl verða tekin og þau tekin uppá segulband. 
 
Eftir að hafa skoðað fyrra viðtalið og skrásett það orðrétt upp mun ég skrifa hjá mér 
hvað mér finnst vanta, og hverju ég vil fá betri lýsingu á eða meiri upplýsingar um.  
Þær upplýsingar mun ég síðan leita svara við í seinna viðtalinu sem verður síðan 
unnið úr eins og fyrra viðtalið. 
 
Í Vancouver skólanum er litið á þátttakanda í rannsókn sem meðrannsakanda. Farið er 
í gegnum ákveðna vitræna þætti sem eru sjö talsins og  hægt er að setja upp í 
hringferli: 
 
1.Að vera kyrr 
2.Að ígrunda 
3.Að koma auga á                                                              
4.Að velja                                                                    
5.Að túlka                                                       
6.Að raða saman                                                                        
7.Að sannreyna   
 
Þetta þýðir að ígrundun er notuð í hverju þrepi rannsóknarferilsins og þá er síðan hægt 
að setja rannsóknarferlið í 12 meginþrep sem lýsir í grófum dráttum rannsóknum 
innan Vancouver skólans með eftirfarandi: 
 

1. Velja samræðufélaga (meðrannsakanda) 
2. Vera kyrr (áður en samtal byrjar) 
3. Gagnasöfnun 
4. Skerpa vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining) 
5. Setja orð í hugmyndir 



6. Átta sig á heildarmynd reynslu einstaklings 
7. Staðfesta heildarmynd einstaklings með honum sjálfum 
8. Átta sig á heildarmynd fyrirbærisins (megin niðurstöður rannsóknarinnar) 
9. Bera saman niðurstöður við rannsóknargögn  
10. Velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðu hennar 
11. Sannreyna niðurstöður með meðrannsakanda  
12. Skrifa niðurstöður rannsóknarinnar 
 
Siðferðislegar skyldur rannsakanda í rannsókninni gagnvart þátttakanda munu 
verða virtar samkvæmt þeim rétti sem þátttakendur í rannsóknum hafa. 
Eigindlegar rannsóknir eru ekki hættulausar þó þær feli ekki í sér samskonar 
áhættu og meðferðaprófanir og er því nauðsynlegt að þátttakendur gefi upplýst 
samþykki sitt. Þær upplýsingar sem ég kem til með að fjalla um verða ekki 
persónugreinanlegar þ.e.hvergi mun koma fram nafn, kennitala, vinnustaður eða 
annað sem tengt getur meðrannsakanda minn við viðkomandi rannsókn. Fyllsta 
trúnaðar verður gætt og þagnarskylda um allar upplýsingar sem koma fram í 
rannsókninni. Rannsakanda mun verða gert ljóst að hann hefur engar 
skuldbindingar gagnvart rannsókninni og að hann getur hætt við eða hætt þátttöku 
hvenær sem er á rannsóknartímabilinu.  



Fylgiskjal II                               
 

Patreksfirði 4. febrúar 2004. 
Ágæti hjúkrunarfræðingur. 
 

Efni:  Upplýsingar um rannsókn og beiðni um þátttöku  

Ég undirrituð, Eyrún Kristinsdóttir, er nemandi við Háskólann á Akureyri og er að 
fara að skrifa lokaverkefni mitt til Bsc gráðu í hjúkrunarfræði. Leiðbeinandi minn og 
ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elísabet Hjörleifsdóttir lektor við HA. Ég hef 
áhuga á því að gera rannsókn á notkun hjúkrunarfræðinga á ígrundun (reflection) í 
hjúkrun og langar mig að biðja þig að vera meðrannsakandi minn i verkefninu.  
 
Ástæður þess að ég segi meðrannsakandi er sú að ég tel að það sé réttnefni því að þú 
værir einnig að rannsaka fyrirbærið með mér þar sem þú værir að deila þinni reynslu 
og þroska í starfi þínu sem hjúkrunarfræðingur. Rannsóknin byggir á eigindlegum 
rannsóknaraðferðum og mun ég taka tvö opin viðtöl við þig upp á segulband. Eftir 
fyrra viðtalið mun ég fara yfir það og punkta hjá mér það sem ég vildi spyrja nánar 
um og gera það þá í seinna viðtalinu.  
 
Að sjálfsögðu verður farið með allar upplýsingar sem gefnar eru sem trúnaðarmál og 
þær upplýsingar sem ég kem til með að fjalla um verða ekki persónugreinanlegar þ.e. 
hvergi mun koma fram nafn, kennitala, vinnustaður eða annað sem tengt getur 
meðrannsakanda minn við viðkomandi rannsókn. Þau gögn sem verður aflað með 
viðtölum verða geymd í læstri hirslu á heimili mínu, að lokinni úrvinnslu verður 
upptökum eytt. Niðurstöður rannsóknarinnar birtast í lokaverkefni mínu og fjallað 
verður um þær í málstofu heilbrigðisdeildar á vorönn 2004. 
 
Í rannsókninni verður bara einn hjúkrunarfræðingur og verður nafn þess sem tekur 
þátt  dregið úr nöfnum þeirra sem gefa kost á sér í rannsóknina. Ég hef samband 
símleiðis við þann hjúkrunarfræðing sem valinn verður og munum við ákveða stað og 
stund fyrir viðtöl. Takir þú þá ákvörðun að taka þátt í þessari rannsókn með mér 
vinsamlegast skrifaðu undir meðfylgjandi samþykkisyfirlýsingu og sendu á 
neðanskráð heimilisfang mitt. 
 

Með bestu kveðjum og von um jákvætt svar. 
 
____________________________________ 
Eyrún Kristinsdóttir, 
Sigtúni 41, 450 Patreksfirði.  
 

Hjálagt:
Lýsing á rannsókn;  
Samþykkisyfirlýsing. 



Fylgiskjal III 

 

Samþykkisyfirlýsing 

Notkun hjúkrunarfræðinga á ígrundun (reflection) í starfi.

Ég undirrituð(aður) hef lesið og skilið upplýsingar um rannsóknina:  
Notkun hjúkrunarfræðinga á ígrundun (reflection) í starfi.  Mér hefur 
einnig verið boðið að spyrja nánar útí rannsóknina.  Sá sem framkvæmir 
rannsóknina er Eyrún Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðinemi við Háskólann á 
Akureyri, og hef ég verið upplýst(ur) um að mér sé heimilt að hafa 
samband við hana ef þörf er á, meðan á rannsókn stendur. 
 

Mér er ljóst að fyllsta trúnaðar og þagnarskyldu verður gætt gagnvart mér 
og réttur minn sem þátttakanda virtur.  Upplýsingar sem ég veiti verður 
ekki hægt að rekja til mín og öll gögn verður farið með sem trúnaðarmál 
þar til rannsókn lýkur, þá verður þeim eytt. Ég get hætt þátttöku hvenær 
sem er á rannsóknartímabilinu. 
 

Ég gef hér með samþykki mitt til þátttöku í þessari rannsókn. 
 

Dagsetning 
 

Þátttakandi (undirskrift)                         sími                                netfang 
 

Rannsakandi (undirskrift) 



Fylgiskjal: IV 
 

Skýringar á því hvers vegna beiðni til siðanefndar og skriflegt leyfi siðanefndar 

er ekki með í þessu rannsóknarverkefni. 

Skyldur rannsakanda varðandi vernd og rétt þátttakandans í þessari rannsókn kveða 

meðal annars á um það að fyllsta trúnaðar sé gætt og tryggt sé að ekki verði hægt að 

rekja upplýsingar til hans. Það er álit rannsakanda og leiðbeinanda að möguleg hætta 

sé á því að hægt verði að rekja viðkomandi upplýsingar til þess sjúkrahúss sem 

rannsóknin var gerð á sem eykur áhættuna á því að hægt sé að tengja upplýsingarnar 

ákveðnum einstaklingi.  

 Stofnun sú sem hér um ræðir í þessari rannsókn er því ekki nefnd með nafni í 

rannsókninni og beiðni til viðkomandi siðanefndar fylgir ekki með né heldur leyfi 

siðanefndar. 

Vísa ég til leiðbeinanda míns Elísabetar Hjörleifsdóttur lektor HA varðandi 

umrætt leyfi.  

 

Virðingarfyllst, 

 

____________________________ 

Eyrún Kristinsdóttir 
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