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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga 

af því að starfa á þremur stærstu slysa- og bráðamóttökum á Íslandi þ.e. á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi í Fossvogi, við Hringbraut og á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.  

Við lestur fræðilegra heimilda kom fram að hjúkrunarfræðingar upplifa 

streituvaldandi áreiti og álag nánast yfirþyrmandi þegar þeir hefja störf á slysa- og 

bráðamóttöku.  Einnig kom fram að hlutverk hins nýútskrifaða hjúkrunarfræðings er 

oft erfitt og snerta sumar aðstæður þá illa.  Skipulagður stuðningur er því 

nauðsynlegur fyrstu mánuði þeirra í starfi til að auðvelda þeim breytinguna frá því að 

vera hjúkrunarfræðinemi í það að starfa sem nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur.   

Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar og við völdum að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð.  Stuðst var við Vancouver skólann í fyrirbærafræði.  Þátttakendur 

voru sjö nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar sem starfað höfðu í sex til tólf mánuði á 

slysa- og bráðamóttöku.  Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda, það vélritað upp 

orðrétt og þemu greind.  Þrjú meginþemu og nokkur undirþemu voru greind og út frá 

þeim var yfirþemað greint, „Erfið en dýrmæt reynsla“ og greiningarlíkan sett fram.   

Að okkar mati er helsta niðurstaða rannsóknarinnar sú að starf á slysa- og 

bráðamóttöku sé dýrmæt reynsla sem á eftir að reynast vel í starfi seinna meir.  Ýmsir 

erfiðleikar komu þó í ljós þessa fyrstu sex mánuði þátttakenda okkar í starfi, þar má 

nefna að ná tökum á öllum hjúkrunarviðfangsefnum deildarinnar, samskipti við 

sjúklinga og samstarfsfólk og að annast fólk í lífshættu.  Þátttakendur voru sammála 

um að aukin ábyrgð væri aðal munurinn á því að starfa sem hjúkrunarfræðinemi og 

sem nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur á slysa- og bráðamóttöku.  Þeim fannst 

mikilvægt að fá formlega aðlögun þar sem sami leiðbeinandinn fylgdi þeim allan 

tímann.   

Þær ályktanir sem draga má af niðurstöðum rannsóknarinnar sýna að aðlögun og 

stuðningur við nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga þarf að vera í samræmi við umfang 

deildanna þ.e slysa- og bráðamóttöku.  Einnig að það sé mikilvægt að hinn 

nýútskrifaði hjúkrunarfræðingur fylgi sama leiðbeinanda í aðlögunarferlinu.  

Lykilorð: Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar, slysa- og bráðamóttaka, hlutverkabreyting og aðlögun. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the experiences of newly qualified 
nurses working in the three largest Accidents and Emergency departments in Iceland.  
These were the National University Hospitals at Fossvogi and Hringbraut and the 
Akureyri Central Hospital. 

When looking at other research of this kind, the results show that nurses 
experience high levels of stress and almost unbearable pressure when they commence 
work in Accident and Emergency Departments.  It showed that the role of the newly 
qualified nurse is often difficult, and under some circumstances, extremely difficult.  
Organised support is therefore essential during the first months of staff to ease the 
progression from nursing student to newly qualified nurse.   

We chose to use a qualitative research approach according to the Vancouver 
School of Phenomenology and three research questions were put forward.   

The participants were seven newly qualified nurses who had worked for six to 
twelve months in an Accident and Emergency Department.  One interview was held 
with each participant, which was transcribed verbatim.  Through thematic analysis, 
three main themes emerged, with several subthemes.  The overriding theme was 
“difficult but valuable experience”.  An analytical framework was then set up.   

In our estimation the main result of the research was that working in the Accident 
and Emergency department is a valuable experience and provides good groundwork 
for the future.  Various difficulties came up though during the first six months for our 
participants.  Amongst those were, learning all the nursing procedures for the 
department, relationships with patients and colleagues, and caring for people with life 
threatening conditions.  The participants were in agreement that increased 
responsibility was the main difference between working as a student nurse and 
working as a qualified nurse on the Accident and Emergency Department and they 
thought it important to have a formal induction period, with a mentor to support them 
at all times.   

The conclusions that may be drawn from the results of the research show that the 

induction period and support for newly qualified nurses needs to be department 

specific, i.e. Accident and Emergency Department.  In addition, that it is important for 

the newly qualified nurse to be supported by the same mentor throughout the 

induction period. 
Keywords: Newly qualified nurse, Accident and Emergency Department, role changing, induction 

period. 
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