
 

 

 

 

 

 

Mannauðsstjórnun Október 2008 

 

Af hverju hætta hjúkrunarfræðingar 
að starfa við hjúkrun? 

 

Höfundur: 

Sigríður Edda Hafberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 
 
 
Háskóli Íslands 
Viðskipta- og hagfræðideild  
Odda v/Sturlugötu, 101 Reykjavík 
Heimasíða: www.vidskipti.hi.is  



2 

Útdráttur 

Um heim allan hefur hjúkrunarfræðingum sem starfa við hjúkrun farið fækkandi og 

meðal margra þjóða verður mannnekla í heilbrigðiskerfinu sífellt stærra vandamál. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna af hverju hjúkrunarfræðingar á Íslandi 

hætta störfum við hjúkrun og hvaða lausnir þeir sjá sjálfir á því hvað hægt er að gera 

svo þeir kjósi að starfa við hjúkrun. 

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggist á viðtölum við tíu hjúkrunarfræðinga 

sem hafa hætt störfum við hjúkrun. Val á viðmælendum fór fram með snjóboltaúrtaki. 

Rannsókninni til stuðnings var farið ítarlega yfir sambærilegar erlendar rannsóknir svo 

og þær íslensku rannsóknir sem til eru um skort á hjúkrunarfræðingum og 

starfsánægju meðal þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helstu ástæður þess að 

hjúkrunarfræðingar hætta að starfa við hjúkrun séu laun, vinnutími, álag í starfi, 

vaktavinna og misræmi á milli starfs og einkalífs. Þær lausnir sem hjúkrunarfræðingar 

sjá sjálfir á því hvað gera megi svo þeir kjósi að starfa við hjúkrun eru að víðtækar 

úrbætur þurfi varðandi þessa framangreindu þætti. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við skrif ýmissa fræðimanna um starfsgæði og mikilvægi þess að þau séu uppfyllt svo 

að starfsfólk kjósi að halda áfram störfum. 

Með því að hækka laun hjúkrunarfræðinga verulega og þá sér í lagi grunnlaun þeirra 

væri hægt að laða fleiri hjúkrunarfræðinga til starfa. Þannig myndi vandi vegna 

manneklu leysast og álag sem hlýst af yfirvinnu og aukavöktum minnka sem leiðir 

jafnframt af sér meira samræmi milli starfs og einkalífs. Sveigjanleiki í vinnutíma og 

aðkoma hjúkrunarfræðinga sjálfra að gerð vaktaáætlunar er einnig stór þáttur í vilja 

þeirra til að starfa við hjúkrun. Að mati hjúkrunarfræðinga má einnig bæta 

stjórnunarhætti á sjúkrahúsum og telja þeir jafnframt að stjórnvöld eigi mikinn þátt í 

þeim vanda sem íslenska heilbrigðiskerfið á við að etja hvað manneklu þeirra varðar. 
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Abstract 

All around the world, the number of qualified nurses that choose to practice within 

their trained profession has been declining and among many nations the lack of 

trained health care workers is an ever growing problem. 

The purpose of this research is to explore the reasons why nurses in Iceland stop 

practising nursing and what solutions they propose can be made to make it more 

desirable for them to continue to practise nursing. 

This is a qualitative research based on interviews with ten qualified nurses who are no 

longer practising nursing. Selection of participants was made by using snowball 

sampling. To support this research, similar research made both domestically and 

abroad on the issues of the lack of nurses or job satisfaction of nurses were thoroughly 

covered. 

The results of this research indicate that the primary reasons why qualified nurses stop 

practising nursing are linked to their salary, working hours, job stress, working shifts 

and poor fit between working life and personal life. The nurses state that major 

improvements are needed in regards to all of the these primary reasons to make it 

more desirable for them to continue practising nursing. These results are in tandem 

with the writings of various theorists and scholars on the significance of quality of 

working life and how important it is to fulfill the quality of working life so that 

employees desire to continue their work. 

By significantly raising the salary of qualified nurses, especially their basic salary, 

more nurses could be drawn to practise nursing. Thus, the problems deriving from 

lack of trained health care workers willing to practise their trained profession could be 

solved and the stress deriving from working overtime and extra shifts could be 

decreased leading to a better fit between working life and personal life. Also, by 

allowing more flexible working hours and the participation of the nurses themselves in 

the making of their own shift schedules would be a contributing factor to increase the 

desire of qualified nurses to practise nursing. Furthermore, it is the opinion of the 

nurses that the administration of the hospitals could be greatly improved and that the 

authorities constitute a significant part of the problem which faces the Icelandic health 

care system in regards to the lack of qualified nurses.  
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Formáli 

Verkefnið er 30 eininga lokaverkefni í mannauðsstjórnun við Viðskipta- og 

hagfræðideild Háskóla Íslands og er hluti af 90 eininga meistaranámi. Leiðbeinandi 

verkefnisins er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. 

Rannsakandi þakkar viðmælendum sínum kærlega fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni 

en án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. Leiðbeinanda mínum færi ég bestu 

þakkir fyrir aðkomu hans að verkefninu. Einnig ber að þakka fjölskyldu og vinum 

fyrir góðar ábendingar og stuðning á undanförnum mánuðum. 
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1. Inngangur 

Ástæða fyrir vali rannsakanda á viðfangsefninu er menntun og starfsreynsla hans. 

Rannsakandi er sjálfur hjúkrunarfræðingur og hefur unnið sem hjúkrunarfræðingur á 

stóru sjúkrahúsunum á höfuðborgarsvæðinu sem hafa sameinast undir nafni 

Landspítalans, nær óslitið frá útskrift árið 1994. Á þeim tíma hefur rannsakandi kynnst 

fjölmörgum starfsfélögum sem hafa tekið þá ákvörðun að hætta að starfa við hjúkrun. 

Ýmist hafa þeir hjúkrunarfræðingar snúið sér að öðrum og ólíkum starfsvettvangi, 

farið í frekara nám innan eða utan hjúkrunar eða hætt af persónulegum ástæðum. 

Þessir einstaklingar hafa gefið ýmsar ástæður fyrir því að þeir hættu störfum við 

hjúkrun svo sem óánægju með starfsumhverfi, laun og óánægju með stjórnunarhætti á 

vinnustað. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er tvíþættur. Annars vegar að varpa ljósi á hvaða 

ástæður liggja að baki ákvörðun hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við hjúkrun. 

Hins vegar að leitast við að fá fram sjónarmið þeirra sjálfra á því hvað þeir telja að 

þurfi að breytast til að þeir hefji störf á ný. Rannsóknarspurningar eru tvær. Sú fyrri er 

af hverju hætta hjúkrunarfræðingar störfum við hjúkrun. Seinni rannsóknarspurningin 

er hvaða lausnir sjá hjúkrunarfræðingar sjálfir á því hvað hægt er að gera til að þeir 

kjósi að starfa við hjúkrun. Til að leita svara við þessum rannsóknarspurningum var 

rætt við hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt störfum við hjúkrun. 

Um heim allan hefur hjúkrunarfræðingum sem starfa við hjúkrun farið fækkandi og 

meðal margra þjóða verður mannnekla í heilbrigðiskerfinu sífellt stærra vandamál. 

Samkvæmt Elsu B. Friðfinnsdóttur, formanni Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

vantar um 600 hjúkrunarfræðinga til starfa á heilbrigðisstofnanir landsins og á 

Landspítalann vantar um 90 til starfa (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Árið 

2007 var gefin út skýrsla á vegum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um manneklu í 

hjúkrun og kom þar fram að alls vantar 582 hjúkrunarfræðinga til starfa til að leysa úr 

skorti á hjúkrunarfræðingum (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Jón Aðalbjörn Jónsson, 

2007). Í skýrslunni kemur einnig fram að fyrirsjáanlegt er að skortur á 
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hjúkrunarfræðingum muni aukast fram til ársins 2015 um 12,8 stöðugildi árlega og þá 

muni að óbreyttu vanta 749 hjúkrunarfræðinga til starfa í alls 543 stöðugildi. 

Erlendar rannsóknir gefa til kynna að ástandið muni halda áfram að versna á komandi 

árum (Health Resources and Services Administration, 2006; Hatcher, o.fl., 2006). 

Rannsakendur hafa varað við þeirri hættu sem steðjar að heilbrigðisþjónustunni sem 

felst í því að á næstu árum mun líklega einn af hverjum fimm hjúkrunarfræðingum 

hætta störfum af öðrum ástæðum en sökum aldurs (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski 

og Silber, 2002). Hart (2005) vitnar í rannsóknir þar sem talið er að árið 2011 muni 

fjöldi hjúkrunarfræðinga sem hætta störfum verða meiri en fjöldi nýrra 

hjúkrunarfræðinga sem hefja störf í starfsgreininni. 

Ýmsir þættir stuðla að ákvörðun hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við hjúkrun. Þar 

má nefna þætti eins og óánægju með laun, vinnutíma og vinnuálag. Háværustu 

óánægjuraddir hjúkrunarfræðinga eru yfirleitt tengdar launum þeirra, það er að laun 

standist ekki samanburð við laun annarra stétta með sambærilega menntun. Óánægja 

með laun er ein megin ástæða þess að hjúkrunarfræðingar eru ekki ánægðir í starfi en 

rannsóknir benda til þess að það sé engan veginn tæmandi skýring. 

Færri rannsóknir hafa beint sjónum sínum að því hvaða þáttum í starfi 

hjúkrunarfræðinga þurfi að breyta til að auka starfsánægju, laða nýja til starfa og halda 

í þá sem fyrir eru. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem fjalla um starfsánægju 

íslenskra hjúkrunarfræðinga en lítið fer fyrir íslenskum rannsóknum á því af hverju 

þeir hætta störfum og hvaða lausnir þeir sjá sjálfir til úrbóta. Rannsakanda er ekki 

kunnugt um að rannsókn sem þessi hafi verið gerð áður á Íslandi en verkefni þetta er 

tilraun til að bæta úr því. 

Verkefnið skiptist í sjö kafla. Fyrsti kafli er inngangur. Í öðrum kafla fer fram fræðileg 

umfjöllun með tilvísunum í erlendar rannsóknir þar sem meðal annars er rætt um af 

hverju starfsfólk hættir almennt í starfi og af hverju hjúkrunarfræðingar hætta störfum. 

Einnig er ljósi varpað á þá þætti sem valda óánægju meðal hjúkrunarfræðinga og eiga 

þátt í því að þeir hætta störfum við hjúkrun. Í þriðja kafla er fjallað um íslenskar 

rannsóknir um sama efni. Fjórði kafli fjallar almennt um eigindlega aðferðafræði og 

jafnframt um aðferðafræði rannsóknarinnar. Í kafla fimm er niðurstöðum 

rannsóknarinnar lýst og í sjötta kafla er umræða þar sem niðurstöður rannsóknarinnar 
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eru settar í fræðilegt samhengi. Lokaorð eru sett fram í sjöunda kafla þar sem gildi 

niðurstaðna eru reifaðar og tillögur að frekari rannsóknum settar fram. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Margvíslegar ástæður liggja að baki ákvörðun starfsfólks að hætta í starfi. Á það jafnt 

við um hjúkrunarfræðinga sem og aðrar starfsstéttir. Má þar meðal annars nefna 

starfsgæði, starfsánægju og tengsl starfsánægju og álags í starfi. Margir þættir hafa 

áhrif á óánægju hjúkrunarfræðinga í starfi og liggja að baki ákvörðun þeirra að hætta 

störfum við hjúkrun. Nokkrir áhrifavaldar sem fræðimenn hafa tilgreint eru samskipti 

hjúkrunarfræðinga við stjórnendur, fjöldi sjúklinga og starfsálag, laun, starfsumhverfi, 

vaktavinna og framþróun í starfi. Jafnframt hafa aðrir áhrifaþættir verið nefndir svo 

sem misræmi í væntingum til starfs og raunveruleika í starfi, hollusta og samræming 

starfs og einkalífs. 

 

2.1. Af hverju hættir starfsfólk í starfi? 

Þegar starfsmaður hefur störf innan skipulagsheildar hefur hann ákveðnar væntingar 

til starfsins og vinnuveitanda. Einnig hefur vinnuveitandi ákveðnar væntingar til 

starfsmannsins og vinnuframlags hans. Þannig myndast eins konar óljós samningur á 

milli þeirra sem kallaður hefur verið sálfræðilegi samningurinn. Hann byggir á 

gagnkvæmum skilningi og djúpri skynjun á skyldum hvors aðila fyrir sig. Gagnsemi 

samningsins er að draga úr óröyggi beggja aðila og spá fyrir um framtíðina og þannig 

hjálpar hann bæði starfsmanni og vinnuveitanda að mæta þörfum hvors annars. Hann 

hefur mikið um það að segja hvort starfsmaður er ánægður í vinnu, sýnir vinnustað 

hollustu og hversu vel hann er tengdur skipulagsheildinni. Brot eða misvægi á þessum 

samningi eykur til muna líkur á að starfsmaður hætti störfum (Guillermo og Rousseau, 

2004). 

Branham (2005) lýsir þeiri ákvörðun starfsmanns að hætta í starfi sem ferli en ekki 

einstökum atburði. Ferli þetta getur tekið vikur, mánuði og jafnvel ár áður en 

starfsmaðurinn ákveður að hætta. Branham tilgreinir sjö ástæður sem geta legið að 

baki ákvörðuninni. Fyrsta ástæðan er sú að vinnan eða vinnuaðstæður eru ekki þær 
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sem einstaklingurinn vonaðist til eða að sálfræðilegi samningurinn er ekki uppfylltur. 

Ástæða númer tvö er sú að starfsfólk hefur ekki tækifæri til að nýta styrkleika sína í 

vinnu. Þetta kemur til dæmis fram ef starf er einhæft eða ekki nægilega ögrandi. Þriðja 

ástæðan er sú að of lítil þjálfun og endurgjöf er í boði. Branham telur fjórðu ástæðuna 

vera þá að of fá tækifæri eru til framþróunar og vaxtar í starfi. Sú tilfinning 

starfsmannsins að hann sé vanmetinn og ekki tekið eftir honum er fimmta ástæðan. 

Sjötta ástæðan er streita vegna yfirvinnu og ósamræmis milli vinnu og einkalífs. 

Ástæða númer sjö er þegar starfsmaðurinn missir traust og trú á yfirstjórn 

skipulagsheildarinnar. 

Morrell (2005) vísar í skrif March og Simon frá árinu 1958 og Price og Mueller frá 

1986 þar sem þeir lýsa því sem ferli þegar starfsmaður hættir störfum. Oft kemur 

ferillinn fram sem röð orsaka, til dæmis leiðir óánægja til þess að starfsmaður leitar að 

öðru starfi og býr til valkosti. Hann ber þessa nýju valkosti saman við núverandi starf. 

Ef einn þessara valkosta er fýsilegri en núverandi starf þá skiptir hann að lokum um 

starf. Þetta ferli hefur þó þann galla að mati Morrell að það gerir ekki ráð fyrir því að 

einstaklingar fari mismunandi leiðir að því að hætta í vinnu þar sem þeir fara oft fram 

hjá eða stytta þessa orsakakeðju. Til dæmis getur einstaklingur hætt í mjög stuttan 

tíma án þess að leita að öðru starfi eða meta aðra kosti í stöðunni. Morrell vitnar í 

niðurstöður Institute for Employment Studies frá árinu 1994 sem gefa til kynna að oft 

er hvatinn að ákvörðuninni um að hætta á vinnustað fremur óvæntur og þar af leiðandi 

takmarkað gildi í því falið að biðja einstaklinga sem enn eru í vinnu að spá fyrir um 

það hvort þeir telja að þeir muni hætta. 

Meyer og Allen (sjá í Meyer, o.fl., 1993; Jaros, 1995) þróuðu þriggja þátta líkan 

starfshollustu til að lýsa sálfræðilegum tengslum milli einstaklings og ákvörðunar hans 

að halda áfram í starfi. Þættirnir þrír sem líkanið byggist á eru viðloðun við 

skipulagsheild, skylda til að halda áfram hjá skipulagsheild og kostnaður starfsmanns 

við að hætta. Samkvæmt líkaninu færist sálfræðileg hollusta einstaklings frá 

skipulagsheild eða vinnuaðstæðum til starfsins eða stéttarinnar. Sú tilfærsla er byggð á 

tilfinningalegum tengslum einstaklingsins við starfsgreinina (Blau, 2003; Lee, 

Carswell og Allen, 2000). Einstaklingar halda áfram í starfsgrein vegna þess að þeir 

vilja það, vegna þess að þeim finnst þeir bera skylda til þess eða að þeir þurfa þess 

(Nogueras, 2006). Einstaklingar sem halda áfram í starfsgrein á grunni hollustu sem 

byggir á að þeir þurfi að halda áfram sýna ekki sömu tengsl við starfsgreinina eins og 
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þeir sem búa yfir nægri hvatningu til að vilja halda áfram eða hollustu sem byggir á 

því að þeim finnst þeir bera skyldu til að halda áfram. Þeir hallast ekki að því að 

kynna starfsgrein sína fyrir almenningi eða tileinka sér faglega staðla 

starfsgreinarinnar (Blau, 2001, 2003; Irving, Coleman og Cooper, 1997; Meyer, o.fl., 

1993). 

Branham (2005) gerði rannsókn á vegum Saratoga stofnunarinnar í Bandaríkjunum 

(Saratoga Institute) á meðal 20.000 starfsmanna í 18 starfsgreinum og leiddi hún í ljós 

að um 90% starfsmanna hætta í starfi af öðrum ástæðum en vegna launa. Ástæðurnar 

eru tengdar starfinu sjálfu, stjórnendum, fyrirtækjamenningu eða starfsumhverfi. Þetta 

eru innri þættir í núverandi starfi sem ýta starfsfólki úr vinnu en ekki utanaðkomandi 

þættir sem toga í starfsfólk úr vinnu svo sem betri laun í nýju starfi. 

Margt bendir til þess að starfsánægja og hollusta, það er tilfinningaleg binding við, 

samsömun við og þátttaka í skipulagsheild hafi bein áhrif á áætlanir einstaklings um 

að halda áfram störfum eða hætta. Armstrong-Stassen, Cameron, Mantler og 

Horsburgh (2001) fundu sterk tengsl á milli hollustu og starfsmannaveltu í 

langtímarannsókn sinni. Ailen og Meyer (sjá í Tallman og Bruning, 2005) sögðu að 

sterkt samband væri á milli hollustu og áforma starfsfólks um að hætta störfum. 

Tallman og Bruning (2005) byggja á skrifum Porter, Steers og Mowday frá árinu 1974 

sem sjá starfsánægju sem óstöðugt fyrirbæri og sem viðbrögð við vinnuumhverfi. 

Hollusta við skipulagsheild er viðvarandi fyrirbæri og tekur lengri tíma að þróast og er 

þess vegna stöðugri. Tallman og Bruning setja því fram þá tilgátu að starfsánægja leiði 

til hollustu. Larsen (2000) telur á grunni kannana sem gerðar hafa verið á vinnustað 

hennar að þegar starfsmenn eru ánægðir í vinnu munu þeir halda áfram að vinna innan 

fyrirtækis og starfsmannavelta muni minnka. 

 

2.2. Starfsgæði 

Margir þættir hafa áhrif á ánægju starfsfólks með starf sitt og vinnuaðstæður. 

Starfsgæði (e. quality of working life) hafa verið skilgreind sem allt það sem á við um 

einstaklinga í vinnu (Hsu og Kernohan, 2005). Skilgreining Yousuf (sjá í Hsu og 

Kernohan, 2005) er sú að starfsgæði er almennt hugtak sem nær yfir upplifun 

einstaklings um allt það er tengist starfi hans. Starfsgæði er jafnframt aðferð til að 

hugsa um einstaklinga, vinnu og skipulagsheildir sem felur í sér umhyggju fyrir 
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vellíðan einstaklinga og árangur skipulagsheilda. Undir þetta taka Cummings og 

Worley (sjá í Hsu og Kernohan, 2005). Það er samhljóða skoðun Knox og Irving 

(1997) að starfsgæði er flókið hugtak sett saman af breytum í vinnuumhverfinu og 

skynjun hvers starfsmanns á starfsgæðum sem tengjast reynslu sem hann hefur bæði í 

vinnu og persónulegum þáttum lífsins. Niðurstöður rannsóknar Hsu og Kernohan 

(2005) tilgreindu 56 flokka sem tengjast starfsgæðum hjúkrunarfræðinga. Þeir 

innihalda átta gæða starfsskilyrði Walton (1974) sem eru sanngjörn umbun, öruggar 

og heilbrigðar vinnuaðstæður, tækifæri til að nýta og þróa persónulega getu, tækifæri 

til áframhaldandi vaxtar og öryggis og innri tilfinning um merkingu starfsins fyrir 

einkalífið. 

Þessar niðurstöður styðja þrjá þætti sem Lock (1991) setti fram um starfsgæði og eru 

að einhverju leyti svipaðir þeim sem aðrar rannsóknir á starfsgæðum hafa sýnt fram á. 

Lock (1991) benti á þrjá þætti sem höfðu áhrif á starfsgæði innan hjúkrunar. Þeir eru 

persónulegir þættir, umhverfisþættir og stjórnunarumhverfi. Það sem átt er við með 

persónulegum þáttum er að hjúkrunarfræðingar eins og aðrar mannverur hafa skap, 

nota rökfræði, mynda ágreining og verða veikir. Þeir hafa væntingar um hvernig ætti 

að annast þá og umbuna þeim fyrir störf sín. Umhverfisþættir innihalda þætti eins og 

efnahag (verðbólgu, laun og fríðindi), aðgerðir stjórnvalda (heildstætt heilbrigðiskerfi 

sem byggir ekki á miðstýringu og leggur áherslu á umönnun á grunni heilsugæslu og 

hugmyndir um einkavæðingu) og þarfir samfélagsins (heilbrigði, fræðsla og 

sálfélagslegir þættir). Lock sagði enn fremur að í sínum víðasta skilningi gildir það að 

ef starfsgæði eiga að vera gefandi verður stjórnunarumhverfi að vera gott. 

Hjúkrunarstjórnendur verða að skipuleggja aðstæður á vinnustöðum á þann hátt að 

koma megi í veg fyrir hindranir og hámarka tækifæri varðandi gæðastarf, bæta 

vinnuumhverfið og stuðla að samvinnu og góðum vinnuanda. 

Hackman og Oldham settu fram starfseinkennalíkan sem segir að ákveðnir þættir í 

starfi hafi áhrif á innri hvatningu starfsfólks og hvetji þá til að sýna árangur í vinnu. 

Til þess að svo megi verða þarf starf að vera fjölbreytt, starfsfólk verður að sjá árangur 

vinnu sinnar, hafa áhrif á vinnu annarra, hafa sjálfræði og fá endurgjöf til að upplifa 

ánægju í starfi (Kulik, Oldham og Hackman, 1987). 
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Hsu og Kernohan (2005) fjalla um skrif Velayudhan og Venkatachalam frá árinu 1997 

sem drógu saman 12 víddir starfsgæða úr ýmsum rannsóknum frá árinu 1973 til 1996. 

Þær sjö víddir sem voru oftast nefndar voru öryggi, fjárhagslegur ávinningur, 

sjálfsstjórn, tengsl við skipulagsheild og aðra starfsmenn, þátttaka og skuldbinding 

starfsmanna, vinnuaðstæður og flækjustig starfsins, tækifæri til persónulegs vaxtar og 

upplifun á starfsgæðum. Hinar fimm víddirnar sem voru aðeins nefndar einu sinni 

voru starfsálag, tengsl við stéttarfélag og stjórnendur, trú á velviljað starfsfólk, trú á 

stuðning æðstu stjórnenda og trú á starfsgæði. 

Niðurstöður rannsókna fræðimanna sem hafa fjallað um starfsgæði á sjúkrahúsum og 

á meðal kvenna svo sem hjúkrunarfræðinga (Brunet, 1981; Kahn og Westly, 1984; 

Attridge og Callahan, 1990 (sjá í Hsu og Kernohan, 2005)) sýna að mannleg tengsl, 

virði starfs og sjálfmynd (e. self-actualization) voru þættir sem komu fram varðandi 

starfsgæði meðal hjúkrunarfræðinga. 

Umræður í rýnihópum Hsu og Kernohan (2005) sýndu að starfsgæði fyrir 

hjúkrunarfræðinga þýddu það að viðhalda góðu jafnvægi á milli starfs og einkalífs. 

Vinnan á að veita þeim nægileg laun, hæfilegt vinnuálag og vera staðsett nálægt 

 Mynd 1. Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (sjá í Riggio, 2008, bls. 197) 
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heimili þeirra. Við þau skilyrði eru þeir ánægðir, hafa tækifæri til náms og sjálfsvaxtar 

og vinnan fullnægir þörfum þeirra. Starfsgæði hjúkrunarfræðinga eru flókin heild sem 

vinnur saman og verður fyrir áhrifum af mörgum þáttum í starfi og persónulegu lífi. 

Af þeim flokkum starfsgæða sem voru teknir saman úr skrifum og rannsóknum um 

starfsgæði annarra en hjúkrunarfræðinga komu einungis 17 af 75 fram í rannsókn Hsu 

og Kernohan (2005). Þessar niðurstöður styrkja staðhæfingar Herzberg frá árinu 1972 

(sjá í Hsu og Kernohan, 2005) um að hjúkrunarstéttin er frábrugðin öðrum stéttum í 

atvinnulífinu. Flestar rannsóknir á þessu málefni hafa farið fram innan atvinnugreina 

sem byggjast á fjöldaframleiðslu og þar sem ekki er krafist mikillar færni eða 

persónulegrar ábyrgðar. Í rannsóknum á hjúkrunarfræðingum hefur komið í ljós að 

þeir hafa mörg tækifæri til persónulegs vaxtar, til að takast á við ábyrgð og kljást við 

margs konar verkefni í starfi. 

Hsu og Kernohan (2005) benda á að jafnan leggja fylgismenn hvatakenninga eins og 

Herzberg og Maslow áherslu á að nauðsynlegt er að fullnægja grunnþörfum vegna 

þess að einstaklingur getur ekki einbeitt sér að æðri þörfum fyrr en grunnþörfum hans 

er mætt. Þvert á móti telur Kinni (1998) að peningar séu ekki aðalhvatinn að baki því 

að einstaklingur vinni. Aðrir hvatar eru þeir sem mestu máli skipta, hvatar eins og að 

starfið fullnægi þörfum starfsmannsins, væntingar hans til þess hvað hann muni öðlast 

í gegnum starfið og hvernig hann er metinn af skipulagsheild. Í Taiwan hafa Yin og 

Yang (2002) dregið þá ályktun að laun og fríðindi séu mikilvægustu þættirnir sem 

hafa áhrif á starfsmannaveltu á sjúkrahúsum. Þar eru launin hvati fyrir starfsmenn að 

halda áfram í hjúkrun. Annars staðar í heiminum eru sjálfsstjórn, hollusta við 

skipulagsheildir og starfsánægja þeir þættir sem oftast er rætt um í tengslum við aukna 

starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga (McCloskey, 1990; Dwyer, Schwartz og Fox, 

1992; De-Groot, Burke og George, 1998). 

Stjórnun hjúkrunarfræðinga á faglegri vinnu er jafnframt annar þáttur í áformum 

þeirra um að hætta störfum. Rannsóknir sem Hart (2005) fjallar um og hafa verið 

gerðar á því sviði benda til þess að frekar er hægt að halda í hjúkrunarfræðinga þegar 

þeir geta haft stjórn á starfi sínu og er það í samræmi við niðurstöður skýrslu 

Stofnunar í læknisfræði (Institute of Medicine) frá árinu 2004 (sjá í Hart, 2005) um 

samspil á milli öryggis sjúklinga og vinnuumhverfis hjúkrunarfræðinga. 
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2.3. Af hverju hætta hjúkrunarfræðingar störfum? 

Fjölmargir hjúkrunarfræðingar víðs vegar um heiminn hafa tekið þá ákvörðun að 

hætta að starfa við hjúkrun. Að mati margra fræðimanna sem stunda rannsóknir á því 

sviði mun það hafa mikil áhrif á heilbrigðiskerfi þjóða og getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem þurfa að leita eftir heilbrigðisþjónustu. Skortur á 

hjúkrunarfræðingum þegar aukin þörf er á heilbrigðisþjónustu setur sjúklinga í aukna 

hættu. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar færri hjúkrunarfræðingar eru til 

staðar til að annast sjúklinga eykst hætta á slysum og dauðsföllum (Allen, 2008). Í 

skýrslu frá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni (World Health Organization, WHO) (2006) 

koma fram sterkar vísbendingar um bein tengsl á milli árangurs í heilbrigðiskerfinu og 

þess hversu margir heilbrigðisstarfsmenn eru við störf. Vísbendingar þessar benda til 

að erfiðlega gangi að ná markmiðum sem sett eru í heilbrigðiskerfum landa þar sem 

alvarlegur starfsmannaskortur ríkir. Þau lönd sem eiga erfiðast með að mæta 

markmiðum varðandi fjölda heilbrigðisstarfsfólks eiga erfitt með að bregðast við 

grunnþörfum í heilbrigðisþjónustu fyrir þegna sína. 

Hjúkrunarfræðingar tilheyra þeirri heilbrigðisstétt sem sjúklingar eru líklegastir til að 

hafa mest samskipti við. Mannekla í hjúkrunarstéttinni hefur búið til umhverfi þar sem 

hjúkrunarfræðingar eru gjarnan ofhlaðnir vinnu og illa launaðir sem margir telja vera 

banvæna blöndu í starfsstéttum. Þegar mannekla er mikil er líklegra að 

starfsmannavelta aukist. Ýmsir þættir hafa áhrif á ákvörðun hjúkrunarfræðinga um að 

hætta störfum við hjúkrun svo sem tækifæri til framþróunar, vaktaáætlanir, aðrar 

heilbrigðisstéttir sem koma fram við þá af ósanngirni, fríðindi, þættir tengdir 

sjúklingum og neikvæð umfjöllun um hjúkrunarfræðinga (Chandra, 2003). 

Margir telja hjúkrunarfræðinga vera aðalumönnunaraðila í öllum heilbrigðiskerfum. 

Þeir hafa bein og djúpstæð áhrif á líf sjúklinga og eru mikilvægir fyrir gæði 

umönnunar þeirra (National Quality Forum, e.d.). Markmið með heilbrigðisþjónustu 

er samkeppnishæf umönnun sem veitt er af umhyggju og framkvæmd af nægilega 

mörgum hjúkrunarfræðingum sem eru vel að sér í listinni að hjúkra og þeim vísindum 

sem liggja þar að baki (Butler og Felts, 2006). Sjúkrahús mega því ekki við því að 

missa reynda og vel þjálfaða hjúkrunarfræðinga sem eru verðmæt uppspretta 

þekkingar og færni (Miller, 2008). Þegar starfsmaður hættir að vinna á vinnustað 

tapast þekking, hæfni og reynsla sem hann hefur komið með inn á vinnustaðinn og 

öðlast þar. Það tekur tíma fyrir þá sem eru nýir að geta starfað að fullu og er það háð 
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því hversu flókið starfið er og getur það jafnvel tekið mánuði eða ár. Mikill kostnaður 

fylgir því fyrir vinnustaði þegar nýtt starfsfólk hefur störf (North, o.fl., 2005). 

Branham (2005) vitnar í Saratoga stofnunina sem áætlar að meðalkostnaður við að 

missa einn starfsmann úr vinnu nemi einum árslaunum. Því er mikilvægt fyrir góða 

stjórnendur að reyna að skilja af hverju gott starfsfólk fer, sérstaklega ef hægt er að 

koma í veg fyrir það. 

Margir þættir hafa áhrif á það að hjúkrunarfræðingar kjósa að hætta að starfa við 

hjúkrun. Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar hafa væntingar þegar þeir hefja störf en 

verða oft fyrir vonbrigðum þar sem raunveruleikinn er allt annar en hugmyndir þeirra 

um starfið. Hvatinn að ákvörðun þeirra að gera hjúkrun að ævistarfi sínu er umönnun 

sjúkra en oft komast hjúkrunarfræðingar að því að þeir hafa takmarkaðan tíma til þess 

í starfi sínu. Fæstir kjósa þetta starf launanna vegna heldur vegna þess að þeir hafa 

áhuga á að sinna öðrum. Of mikill fjöldi sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing tekur sinn 

toll og telja margir að verið sé að ræna þá þeim hluta vinnunnar sem hefur hvað mesta 

þýðingu (Fottler, Crawford, Quintana og White, 1995). 

Háværustu óánægjuraddir hjúkrunarfræðinga tengjast yfirleitt launum, það er að 

launin standist ekki samanburð við laun annarra stétta með sambærilega menntun. 

Óánægja með laun er ein ástæða þess að hjúkrunarfræðingar eru ekki ánægðir í starfi 

samkvæmt rannsóknum Cangelosi, Markham og Bounds (1998) og Jamal og Baba 

(1992) en niðurstöðurnar benda til að hún sé engan veginn sú ástæða sem útskýri allt. 

Sífelldar vaktabreytingar, mannekla, vinnuálag og krafa um að þeir vinni aukavaktir 

skiptir meira máli. Að þeirra mati yfirgefa hjúkrunarfræðingar alls ekki starfið 

einungis vegna launanna því þá væru engir í þessu starfi og hefðu aldrei verið. 

Buerhaus, Donelan, Ulrich, Norman og Dittus (2006) benda á að árin 2004 og 2005, 

þegar skortur á hjúkrunarfræðingum var í hámarki í Bandaríkjunum, fannst þeim sem 

voru eftir í starfi vinnuaðstæður sínar óásættanlegar og margir hættu í greininni til að 

leita sér að annarri vinnu. Þá töldu hjúkrunarfræðingar fjórar ástæður helstar fyrir 

skortinum. Þær eru lág laun og skortur á fríðindum, fleiri framatækifæri til staðar fyrir 

konur, óaðlaðandi vinnutími og óspennandi vinnuumhverfi. Í skýrslu frá stofnun 

Robert Wood Johnson (Robert Wood Johnson Foundation, e.d.) er bent á að skortur á 

hjúkrunarfræðingum sé til kominn vegna þess að nú til dags hafa konur mun fleiri 

tækifæri en áður til starfsframa utan hjúkrunar, starfsfólk innan greinarinnar er að 
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eldast, eldri hjúkrunarfræðingar hætta vegna óásættanlegra vinnuaðstæðna og færra 

ungt fólk laðast að hjúkrunarfræðinni. 

Newman, Maylor og Chansarkar (2002) benda á að óánægja í starfi sé helsta einstaka 

ástæða þess að hjúkrunarfræðingar hætta í starfi. Meginástæður óánægju má rekja til 

manneklu sem eykur til muna vinnuálag á þá sem fyrir eru. Óánægja minnkar 

möguleika heilbrigðisyfirvalda til að viðhalda nægilegri og viðeigandi þjónustu til 

handa sjúklingum. Starfsánægja hjúkrunarfræðinga er því nauðsynleg til að veita 

hágæðaþjónustu. Samkvæmt Mottaz (1988) og Jamal og Baba (1992) er starfsánægja 

hjúkrunarfræðinga byggð á þáttum eins og launum, sveigjanlegum vinnutíma, 

vinnuálagi og mönnun. Ef þeir hafa einhverja stjórn á gerð vinnuáætlunar sinnar, hafa 

þau laun sem þeir telja sanngjörn fyrir sína vinnu, að nægileg mönnun sé fyrir hendi á 

vinnustað og dregið úr vinnuálagi, þá eru hjúkrunarfræðingar ánægðari í vinnu og 

líklegri til að haldast í starfi. Strachota, Normandin, O´Brien, Clary og Krukow (2003) 

nefna þætti tengda starfsánægju svo sem stjórnunarstíl og stuðning yfirmanna, 

vinnuumhverfi og persónulega þætti sem hafa áhrif á ákvörðun hjúkrunarfræðinga um 

að hætta í starfi hjá núverandi vinnuveitanda eða leita að starfsframa á öðrum sviðum. 

Þær gerðu rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga í miðvesturríkjum Bandaríkjanna þar 

sem 56% þeirra höfðu alvarlega hugsað um eða voru að skipuleggja að hætta að vinna 

við hjúkrun til að leita að starfi sem veldur minna álagi og er ekki jafn líkamlega 

krefjandi. Hjúkrunarfræðingarnir tjáðu sig um óánægju vegna mikils álags í vinnu, 

stjórnenda sem voru ekki styðjandi og neikvæðra viðhorfa jafningja sinna. 

Hjúkrunarfræðingar sem hafa meiri stuðning á vinnustað sínum til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir upplifa meiri einingu meðal samstarfsfólks, minni starfsmannaveltu og 

betri árangur í meðferð sjúklinga (Shader, Broome, M.E., Broome, C.D., West og 

Nash, 2001). Styðjandi og nærandi starfsumhverfi vekur þá tilfinningu meðal 

starfsmanna að þeir séu hluti af hópnum og heldur bæði í nýja og reynda 

hjúkrunarfræðinga og styrkir hollustu þeirra við þær skipulagsheildir sem þeir starfa 

við (Strachota, o.fl., 2003; Winter-Collins og McDaniel, 2000). Enn fremur er 

vingjarnleiki samstarfsfólks ein ástæða þess að hjúkrunarfræðingar halda áfram í 

starfi. Á hinn bóginn eykur starfsálag vegna skorts á starfsfólki og of lítill stuðningur á 

óánægju í starfi meðal hjúkrunarfræðinga og eykur starfsmannaveltu meðal þeirra. 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa á sjúkrahúsum finna meira fyrir streitu vegna vinnu 
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sinnar heldur en þeir sem starfa annars staðar (McNeese-Smith, 1999; Shaver og 

Lacey, 2003). 

Reineck og Furino (2005) gerðu rannsókn á meðal hjúkrunarfræðinga í Texas sem 

unnu ekki við hjúkrun til að finna út hvaða ástæður lágu að baki ákvörðun þeirra að 

hætta. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 40% gerðu það af ástæðum sem tengdust 

fjölskyldum þeirra, 28% hættu þegar þeir náðu eftirlaunaaldri og 26% hættu vegna 

streitu. Sama könnun leiddi einnig í ljós að 65% hjúkrunarfræðinga voru ekki 

fyrirvinna heimilis og höfðu ekki mikla fjárhagslega þörf til að vinna við hjúkrun. Þau 

benda á að þegar ákveðið er til hvaða aðgerða skuli grípa til að halda í starfsfólk verði 

að hafa í huga að ein lausn hentar ekki öllum. Samkvæmt niðurstöðum Hart frá árinu 

2001 sem Cohen (2006) fjallar um hætta 22% hjúkrunarfræðinga að vinna við hjúkrun 

til að leita að reglulegri vinnutíma, 18% óska eftir hærri launum og 14% vilja frekari 

tækifæri til starfsþróunar. Að auki telja 74% aðspurðra hjúkrunarfræðinga að þeir 

myndu halda áfram í starfi ef breytingar væru gerðar svo sem fjölgun starfsfólks, 

pappírsvinna væri minni og færri stjórnunarlegar skyldur hvíldu á herðum þeirra. 

Collette (2004) fjallar um könnun sem gerð var á meðal hjúkrunarfræðinga á Mercy 

sjúkrahúsinu í Ástralíu. Niðurstöður hennar voru meðal annars þær að 40% 

hjúkrunarfræðinga voru líklegir til að hætta störfum á sjúkrahúsinu og 41% þeirra 

voru líklegir til að hætta alfarið að vinna við hjúkrun. Hjúkrunarfræðingar kusu að 

vera áfram á sjúkrahúsinu vegna fólksins sem þeir unnu með og vegna þess að þeir 

nutu vinnuumhverfisins. Collette fjallar einnig um könnun sem gerð var á meðal 

rúmlega 5.300 hjúkrunarfræðinga á 17 sjúkrahúsum í Ástralíu. Heildarniðurstöðurnar 

sýndu meðal annars að menning skipulagsheildar hafði áhrif á vilja starfsfólks að 

halda áfram í starfi. Starfsfólk var síður líklegt til að hætta þar sem mikið traust var 

borið til stjórnenda, góð samskipti ríktu og starfsfólk tók persónulega þátt í gerð 

áætlana um að halda fólki í starfi. Einnig var starfsfólk viljugra að vinna áfram þar 

sem félagsleg samloðun og samvinna var til staðar. Í þessari könnun kom einnig í ljós 

að hátt hlutfall hjúkrunarfræðinga íhugaði að hætta alfarið að vinna við hjúkrun. 

Miller (2008) fjallar um skipulagsheildir innan heilbrigðiskerfisins sem hafa náð 

árangri í að halda í hjúkrunarfræðinga. Þær heilbrigðisstofnanir greiða ásættanleg 

laun, hjúkrunarfræðingar taka þátt í ákvörðunum um umönnun sjúklinga og gefandi 

samband ríkir milli hjúkrunarfræðinga og lækna. Þær stofnanir munu þróa jákvætt 
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orðspor meðal hjúkrunarfræðinga og auka líkur á að þær ráði fleiri hjúkrunarfræðinga 

til starfa. 

 

2.4. Starfsánægja hjúkrunarfræðinga 

Rannsóknir hafa sýnt fram á samband á milli starfsánægju, áforma starfsmanna um að 

hætta og þess að þeir hætta störfum (Griffeth, Hom og Gaertner, 2000; Hom, Griffeth 

og Sellaro, 1984). Einnig benda Halfer og Graf (2006) á að eftir því sem starfsánægja 

minnkar þá eykst starfsmannavelta og jafnframt segir Collette (2004) að lítil 

starfsánægja sé ein helsta ástæðan fyrir aukinni starfsmannaveltu. Til að auka 

starfsánægju verður að stuðla að vinnuumhverfi þar sem starfsfólk nýtur starfins og 

þar sem góð og jákvæð samskipti ráða ríkjum. 

Aukin ánægja í starfi veitir hjúkrunarfræðingum fleiri tækifæri til að veita sjúklingum 

gæðaþjónustu og bæta þannig umönnun, fækka fylgikvillum og auka ánægju sjúklinga 

(McNeese-Smith, 1999; Fletcher, 2001; Shaver og Lacey, 2003). Stjórnunarhættir þar 

sem stjórnendur veita aukið umboð til athafna hafa verið tengdir við meiri starfsafköst 

og aukinn trúnað meðal hjúkrunarfræðinga og hvetur þá jafnframt til að veita 

gæðaumönnun. Að mati Ingersoll, Schultz, Hoffart og Ryan (1996) verða stofnanir og 

fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu að skilja og hafa í huga þá þætti sem hafa áhrif á 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga og tilfinningar þeirra gagnvart starfsgrein sinni til að 

halda í þá. Stjórnendur í heilbrigðisþjónustu ættu að beina athygli sinni að því að þróa 

og innleiða stefnu sem heldur í verðmæta og reynslumikla hjúkrunarfræðinga. 

Niðurstöður rannsóknar Cox, o.fl. (2006) sem gerð var meðal hjúkrunarfræðinga á 

barnadeildum leiddi í ljós að starfsánægja þeirra var í beinu samhengi við starfsaldur 

þeirra á viðkomandi deild. Þeir sem höfðu unnið minna en eitt ár á deildinni voru 

ánægðari en þeir sem höfðu eins til fimmtán ára starfsreynslu. Niðurstöður tveggja 

annarra rannsókna gáfu þó aðra niðurstöðu, það er að þeir sem hafa meiri reynslu séu 

ólíklegri að hætta í skipulagsheild. Þrátt fyrir það spáði það ekki fyrir um áform þeirra 

um að hætta í starfsgreininni (Hellman, 1997; Kirschenbaum og Weisberg, 2007). 

Markmið verkefnis sem Collette (2004) lýsir og unnið var á Mercy sjúkrahúsinu í 

Ástralíu var að ýta undir að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður héldu áfram í starfi með 

vel skipulagðri áætlun og stefnu þar sem áhersla var lögð á að veita starfsfólki umboð 

til athafna. Það var gert með því að hvetja til opinna tjáskipta um hugmyndir, sýna 
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jákvæðni gagnvart frumleika starfsfólks og að hvetja hjúkrunarfræðinga til að taka 

þátt í ákvarðanatöku. Einnig fólst í því hvatning til að líta á alla samstarfsmenn sem 

einstaka, hlusta á hugmyndir þeirra og hafa skoðanir þeirra í huga, sýna ástríðu og 

gleði í vinnu og að stjórnendur væru til taks. Lítil lið voru þróuð, einstaklingsmiðaðar 

áætlanir voru settar fram innan tímaramma sem samið var um og væntingar um 

útkomu áætlunarinnar skilgreindar. Verkefnið var árangursríkt bæði út frá sjónarmiði 

starfsmanna og skipulagsheildarinnar. Hættan á að hjúkrunarfræðingar hættu í 

starfsgreininni minnkaði úr 41% árið 2001 í 28% árið 2002 með ofangreindum 

aðgerðum. Hættan á að hjúkrunarfræðingar hættu á sjúkrahúsinu minnkaði úr 40% í 

28% á milli ára og hætta á að hjúkrunarfræðingar yfirgæfu annað hvort starfsgreinina 

eða sjúkrahúsið minnkaði úr 52% í 38% á sama tíma. 

 

2.4.1. Starfsánægja og álag í starfi 

Lítil starfsánægja vegna vinnuálags hefur verið tengd við minnkandi hollustu við 

skipulagsheildir. Hún ýtir jafnframt undir ákvörðun starfsfólks að hætta í starfi á 

sjúkrahúsum og á deildum innan þeirra (Mark, Salyer og Wan, 2003; Laschinger og 

Finegan, 2005). Irvine og Evans (1995) segja tengsl vera á milli ánægju í starfi og 

starfsmannaveltu og merkja megi áform starfsmanns um hætta á tjáningu hans. 

Larrabee, o.fl. (2003) fundu skýr tengsl á milli óánægju í starfi og áforma starfsmanna 

um að hætta. Það hefur einnig verið gefið í skyn að merkja megi heilsufarsafleiðingar 

af starfsálagi í auknum fjarvistum starfsmanna (Hackett og Bycio, 1996). Þegar þetta 

er dregið saman eru starfsánægja, fjarvistir og vitneskja vinnuveitanda um áform 

starfsmanns að hætta í starfi mikilvægar vísbendingar um líkur á því að 

einstaklingurinn haldi áfram í núverandi starfi. 

Bowles og Candela (2005) rannsökuðu starfsánægju meðal nýrra hjúkrunarfræðinga. 

Nærri 33% þátttakenda sögðust hafa hætt í fyrsta hjúkrunarstarfi sínu innan eins árs og 

57% hættu innan tveggja ára. Þegar þeir voru spurðir um ástæðuna féllu svörin í fjóra 

megin flokka. Í fyrsta lagi eru það þættir sem varða umönnun sjúklinga. Þar er um að 

ræða bráðaveikindi sjúklinga, hlutfall sjúklinga á hvern hjúkrunarfræðing og getu til 

að veita örugga þjónustu. Í öðru lagi nefndu þeir starfsumhverfi sitt. Innan þess falla 

þættir eins og málefni er varða stjórnun svo sem skortur á stuðningi og stýringu og of 

mikil ábyrgð. Þriðja megin ástæðan varðar staðsetningu og fjarlægð vinnustaðar frá 
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heimili þar sem sumir kunna að þurfa að flytjast búferlum til að fá vinnu. Fjórða 

ástæðan sem hjúkrunarfræðingarnir nefndu voru málefni er tengjast ráðningu svo sem 

laun, vinnuáætlun og fríðindi. Þátttakendur sögðu vinnuna vera álagsvaldandi, 

aðstæður voru þannig að ekki var hægt að veita örugga þjónustu, of fátt starfsfólk og 

því ekki nægur tími til að verja með sjúklingum. Kulnun, þreyta og óánægja í starfi 

geta verið ástæða þess að hjúkrunarfræðingar hætta að vinna á vinnustað sínum og 

hætta jafnvel alfarið í hjúkrun (Elpern, Covert og Kleinpell, 2005). Samkvæmt 

Beecroft, Kunzman og Krozek (2001) er ástæðan fyrir því að starfsmannavelta meðal 

nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga er um 35-60% á fyrsta ári í starfi sú að þeir ráða ekki 

við krefjandi vinnuumhverfi, læknisfræðileg tækni er flókin og bráðaveikindi 

sjúklinga eru mikil. Hjúkrunarfræðingar kvarta oft yfir yfirvinnu og að vera of lágt 

launaðir. Ágreiningsefni og vandamál koma oft upp varðandi starfsánægju, álag, 

hollustu við skipulagsheildir og áform hjúkrunarfræðinga um að hætta í starfi (Hsu og 

Kernohan, 2005). 

 

2.5. Stjórnendur 

Branham (2001) skoðaði 20.000 starfslokaviðtöl og komst að þeirri niðurstöðu að 

slæleg hegðun stjórnenda er aðalástæða fyrir því að starfsmenn hætta störfum. 

Kleinman (2004) fjallar um athugun Shobbrook og Fenton frá árinu 2002 á 

starfslokaviðtölum og þar kom fram að megin þátturinn sem hafði áhrif á 

starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga var menning skipulagsheildar og stjórnun. 

Vangeta sjúkrahúsa til að halda í hjúkrunarfræðinga ógnar getu heilbrigðiskerfisins til 

að veita góða heilbrigðisþjónustu og eykur kostnað. Árangursríkur stjórnunarstíll í 

hjúkrun er tengdur við aukna starfsánægju hjúkrunarfræðinga (Shader, o.fl., 2001) og 

er lykilþáttur í að halda í þá. Samt sem áður er lítið vitað um hvaða sérstaki 

stjórnunarstíll það er sem hefur mest með það að gera að hjúkrunarfræðingar halda 

áfram í starfi. Rannsóknir Buckingham og Coffman frá árinu 1999 (sjá í Martin, 2004) 

gefa til kynna að lykillinn að framleiðni, hvatningu og tryggð starfsfólks við vinnustað 

sinn liggi í höndum stjórnenda. Ein af helstu ástæðum þess að einstaklingar hætta 

störfum á vinnustað er einnig ein af helstu ástæðunum fyrir því að þeir eru um kyrrt í 

starfi. Þessi ástæða er það samband sem þeir hafa við sinn næsta stjórnanda. 

Niðurstöðurnar hvetja stjórnendur til að endurskoða tengsl sín við liðsmenn sína, finna 
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út hvað hvetur hvern og einn þeirra og setja fram stefnu til að halda í starfsfólk og 

minnka starfsmannaveltu. 

Helstu umkvörtunarefni hjúkrunarfræðinga eru varðandi vandamál í vinnuumhverfinu 

og telja þeir að það skipti meira máli heldur en laun og réttindi ef halda á fólki í starfi. 

Helstu kvartanir hjúkrunarfræðinga eru meðal annars hátt hlutfall sjúklinga á hvern 

starfsmann, mikil yfirvinna sem þeir óska ekki eftir og lítill stuðningur stjórnenda. 

Sjúkrahús verða að auka framlag sitt til að bæta vinnuaðstæður hjúkrunarfræðinga 

bæði í þeim tilgangi að halda þeim í starfi og til að tryggja að sjúklingar þeirra fái 

gæða hjúkrunarþjónustu (Spetz og Adams, 2006). Tilraunir til að bæta gæði 

vinnuumhverfis hjúkrunarfræðinga eru mikilvægar til að viðhalda megi sterkum 

hjúkrunarstarfskrafti fyrir framtíðina (Wagner, 2006). 

Flest tækifæri til umbóta innan skipulagsheilda liggja í sambandinu milli stjórnenda 

og starfsmanna. Óskir starfsfólks lúta meðal annars að árangursríkum og beinum 

samskiptum sem byggjast á trausti og hreinskilni, sanngjörnum frammistöðustöðlum 

og umbun fyrir hugmyndir eða tillögur til úrbóta. Þar að auki óskar það eftir 

frammistöðumati og hvatningu til að finna betri leiðir til að framkvæma hluti (Tulgan, 

2004). Martin (2004) bendir á mikilvægi þess að hlúa að starfsmanninum frá fyrsta 

degi í starfi. Ekki er nægilegt að spyrja hann spurninga á síðasta degi hans í starfi 

heldur verður að gera það strax í upphafi. Nauðsynlegt er að veita traustvekjandi 

umhverfi þar sem starfsfólki finnst gott að leita til stjórnenda um leið og hugmyndir 

fara að vakna um að hætta í stað þess að bíða þar til komið er að starfslokum. 

Tengslin á milli árangursríks stjórnunarstíls og þess að hjúkrunarfræðingar halda 

áfram í starfi hafa verið rannsökuð. Volk og Lucas (1991) gerðu eina af fyrstu 

rannsóknunum í hjúkrun sem beindi athyglinni að stjórnun og því að fólk heldur áfram 

í starfi. Niðurstöður rannsóknar þeirra bentu til þess að viss stjórnunarstíll var tengdur 

við starfsmannaveltu. Frá þeim tíma hafa fleiri unnið að rannsóknum á því sviði og 

gefa þær til kynna að hegðun sem byggð er á stuðningi og umhyggju starfsfólks ásamt 

því að stjórnendur séu sýnilegir og hafi vilja til að deila leiðtogaábyrgð hafi jákvæð 

áhrif á að hjúkrunarfræðingar haldast í starfi (Kleinman, 2004). Persónueinkenni sem 

hjúkrunarfræðingar meta í fari yfirmanna sinna eru meðal annars nærandi 

stjórnunarstíll, það að stjórnendur séu sýnilegir á vinnustaðnum, styðjandi afstaða 

gagnvart vandamálum meðal starfsfólksins og vilji ásamt getu til að takast á við og 
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leysa mál sem valda áhyggjum eða ágreiningi (Fletcher, 2001; Foley, Kee, Minick, 

Harvey og Jennings, 2002). 

Einstaklingar vilja ekki lengur yfirmann í vinnu heldur þjálfara og er þessi ósk þeirra 

óháð aldri. Þeir vilja einhvern sem setur skýrar væntingar, sýnir þeim hvernig á að 

komast á og halda sig á beinu brautinni og hjálpar þeim að ná þeirri hæfni sem mun 

gera þá farsælli í starfi. Það að nýta sér þjálfun í stjórnun er ein árangursríkasta leiðin 

til að ná fram hámarks framlagi frá besta starfsfólkinu og halda því í leiðinni. 

Starfsfólkið veit að stjórnandanum er umhugað um vinnu þess, veit hver takmörk þess 

eru og veitir skýra, beina og hreinskilnislega endurgjöf ásamt því að draga starfsmenn 

sína til ábyrgðar í hverju skrefi og umbuna þeim fyrir frammistöðu þeirra (Martin, 

2004). Lock (1991) heldur því fram að ef starf eigi að vera gefandi verði 

stjórnunarumhverfið að vera gott. Hjúkrunarstjórnendur verða að skipuleggja 

vinnuumhverfi þannig að hægt sé að koma í veg fyrir hindranir og hámarka tækifæri í 

gæðum, stuðla að samvinnu og bæta starfsanda. 

Kleinman (2004) segir hjúkrunarfræðinga telja samband sitt við stjórnendur vera 

mikilvægan þátt í að auka starfsánægju og bæta starfsaðstæður. Hún leggur áherslu á 

að árangursrík stjórnun eigi stóran þátt í því að halda hjúkrunarfræðingum í vinnu við 

hjúkrun og sé mikilvægur hluti af ráðningarstefnu. American Organization of Nurse 

Executives (e.d.) bentu á að sýnt hafi verið fram á að sjúkrahús sem hafa ráðið og 

haldið í hjúkrunarfræðinga á árangursríkan hátt hafa leiðtoga sem eru hæfir í það 

hlutverk, eru traustsins verðir og meta og styðja við framlag starfsmanna sinna. 

Naude og McCabe (2005) gerðu rannsókn á því hvað hvetur hjúkrunarfræðinga til að 

halda áfram störfum á ákveðnum sjúkrahúsum. Byggt á þeim rannsóknum er ljóst að 

það eru þættir sem tengdir eru við forystu, stjórnun og þætti í samskiptum sem hvetja 

hjúkrunarfræðinga til að halda áfram störfum á sjúkrahúsum. Þær leggja áherslu á þá 

fjóra þætti sem oftast voru nefndir í rannsókn þeirra. Þeir eru vinalegt og styðjandi 

starfsfólk, styðjandi og árangursríkir stjórnendur, starfsánægja og framþróun í starfi 

svo sem tækifæri til nýrra áskorana. Þegar þeir þættir voru skoðaðir var ljóst að 

árangursrík forysta og stjórnunarstefna er undirliggjandi í öllum þessum þáttum. 

Upenieks (2003) benti á að sjúkrahús myndu laða að og halda í fleiri hæfa 

hjúkrunarfræðinga með því að veita þeim leið til opinna samskipta við 

hjúkrunarstjórnendur og sjá til þess að nægilega margir hjúkrunarstjórnendur væru 

sýnilegir hinum almenna hjúkrunarfræðingi. Það verði til þess að hjúkrunarfræðingar 
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vinni störf sín á árangursríkari hátt og meiri starfsánægja sé meðal þeirra. Atriði eins 

og umboð til athafna og tækifæri til að vinna sjálfstætt auka á starfsánægju. 

Meyer, Naude og Van Niekerk (sjá í Naude og McCabe, 2005) eru þeirrar skoðunar að 

sérstök stjórnunarstefna getur aukið á starfsánægju. Sú stefna inniheldur 

samstarfsstjórnun, lausn á vandamálum og ákvarðanatöku. Samkvæmt þeim eiga 

stjórnendur að bera virðingu fyrir framlagi og hugmyndum starfsfólks og gera sér 

grein fyrir því að starfsfólk er einstakt. Þeir eiga að setja fram skýr, raunhæf og hagnýt 

markmið og verkefni fyrir einstaklinga og hjúkrunardeildir. Markmið eiga að vera 

ögrandi en jafnframt þannig að unnt sé að ná þeim. Einnig verða stjórnendur að hvetja 

starfsfólk sitt með því að styðja það í baráttu þeirra fyrir betri vinnuaðstöðu. 

Rannsókn Naude og McCabe (2005) leiddi í ljós að hjúkrunarfræðingar kunna að meta 

stjórnendur sem geta og eru viljugir til að vinna við hlið starfsfólks og eru tilbúnir að 

taka til hendinni. Hjúkrunarfræðingar telja það mikilvægt meðal annars vegna þess að 

þannig hafi stjórnendur betri skilning á hlutverkum og vinnuálagi þeirra og 

hjúkrunarfræðingar hafi þá meiri trú á þeim ákvörðunum sem stjórnendur taka. 

Þátttakendur í rannsókninni undirstrikuðu mikilvægi persónulegra þátta í fari 

stjórnenda, til dæmis það að muna eftir afmælisdögum undirmanna sinna. 

Það sem laðar að nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga og heldur í þá reyndari er nærandi 

og umhyggjusöm menning skipulagsheildarinnar. Slík menning verður til vegna 

vandlega skipulagðrar og staðfastrar forystu (Rothrock, 2007). Hjúkrunarstjórnendur 

verða að hafa getu til að veita þann félagslega stuðning sem nauðsynlegur er til að 

aðstoða hjúkrunarfræðinga við að þróa persónuleg gæði, þekkingu og sjálfsvitund sem 

mun hjálpa þeim að ráða við þær kröfur sem vinnuumhverfið setur á þá (Severinsson 

og Kamaker, 1999). Þrátt fyrir að mikil ábyrgð falli á hjúkrunarstjórnendur þá bendir 

Cohen (2006) á að þeir hafi oft ekki þann stuðning sem þeir þarfnist svo grípa megi til 

aðgerða til að halda í starfsfólk og ráða nýtt fólk til starfa. Sumum 

hjúkrunarstjórnendum finnst þeir ekki hafa tíma til að styðja við starfsmenn sína á 

fullnægjandi hátt og stuðla að aukinni starfsánægju vegna of mikils vinnuálags 

(Kimball, O´Neil og Health Workforce Solutions, 2002). 

Weinberg og Creed (2000) gerðu rannsókn á meðal heilbrigðisstétta og leiddi hún í 

ljós að jákvæður stuðningur stjórnenda dró úr veikindaleyfum og fjarvistum þeirra. 

Upenieks (2003) sagði að hjúkrunarfræðingar upplifðu ekki eins mikla streitu eftir 
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langan vinnudag ef starfið var fullnægjandi eða þeir fengu jákvæða endurgjöf og 

stuðning við störf sín. Naude og McCabe (2005) vitna í niðurstöður Centrella frá árinu 

2004 sem leiddi í ljós að þegar hjúkrunarfræðingar upplifa vinnuumhverfi sitt sem 

styðjandi haldast þeir frekar áfram í starfi. Það að greina starfsálag er ekki einungis 

mikilvægt til að auka velllíðan og bæta heilsu starfsfólks heldur einnig vegna þess að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að hjúkrunarstjórnendur geta haft mikil áhrif í þá átt að 

auka starfsánægju og að draga úr áformum hjúkrunarfræðinga um að hætta (Taunton, 

Boyle, Woods, Hansen og Bott, 1997). 

 

2.6. Fjöldi sjúklinga og starfsálag (mönnun) 

Hjúkrunarfræðingar hafa sagt að afleiðingar vinnuálags séu þunglyndi, líkamleg og 

andleg þreyta, álag, líffræðilegar breytingar ýmis konar og versnandi heilsufarsástand 

(Shirom, Westman, Shamai og Carel, 1997; Cheng, Kawachi, Coakley, Schwartz og 

Colditz, 2000; Gonge, Jensen og Bonde, 2001; Tummers, Landeweerd og van 

Merode, 2002). Áhrif vinnuálags er meðal annars hlutverkaágreiningur, kulnun í starfi 

og minni starfsánægja. Þessi áhrif hefta einnig uppbyggingu á faglegu vinnuumhverfi 

(Laschinger, Finegan og Shamian, 2001a; Budge, Carryer og Wood, 2003). 

Starfsánægja hjúkrunarfræðinga hefur verið tengd við fjölda sjúklinga á hvern 

hjúkrunarfræðing, ánægju sjúklinga, fjarvistir hjúkrunarfræðinga, áform um að hætta í 

starfi og aukna starfsmannaveltu (Landerweerd og Boumans, 1994; Irvine og Evans, 

1995; Leiter, Harvie og Frizzell, 1998; Aiken, o.fl., 2002). 

Rannsókn Hart (2005) sýndi fram á að álag vegna of margra sjúklinga á mikinn þátt í 

starfsmannaveltu. Í samræmi við fyrri rannsóknir (Aiken, o.fl, 2001; Aiken, o.fl., 

2002) gefur rannsókn Hart frekari vísbendingingar í þá átt að næg mönnun og hæfilegt 

vinnuálag eru mikilvægir þættir til að halda hjúkrunarfræðingum í hjúkrunarstörfum. 

Speers (2002) og McNeese-Smith (1999) benda á að álag vegna mikils fjölda 

sjúklinga er þáttur í kulnun í starfi meðal hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar sem 

vinna á sjúkrahúsum þar sem mikið álag er vegna fjölda sjúklinga upplifa meira álag 

en hjúkrunarfræðingar sem vinna annars staðar (Shaver og Lacey, 2003). Shirey 

(2006) segir að langvarandi álag geti leitt til kulnunar hjá mörgu starfsfólki sem verði 

sinnulaust og setji gæði og anda stofnunar í hættu. Þetta starfsfólk getur fælt frá nýtt 

starfsfólk sem er jafnvel mun næmara fyrir álagi. Shirey telur áætlanir sem gera ráð 
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fyrir lærimeisturum (e. mentoring program) og tækifæri til starfsþróunar vera 

lykilatriði til að koma í veg fyrir kulnun í starfi. 

Sherrod (2006) lýsir álagi í starfi hjúkrunarfræðinga á þann hátt að í því felist mikil 

ganga sem dregur úr þeim tíma sem þeir hafa til að sinna sjúklingum. Hann bendir á 

að þrátt fyrir að ganga sé heilsusamleg þá sé mikil ganga jafnframt þreytandi og geti 

dregið úr skilvirkni ásamt því að draga hjúkrunarfræðinga frá beinni umönnun við 

sjúklinga. Samkvæmt Pendry (2007) leiða langvarandi mannekla og skortur á 

úrræðum til tilfinninga um vangetu meðal hjúkrunarfræðinga til að veita sjúklingum 

tilhlýðandi umönnun. 

Hjúkrunarfræðingar sem eru undir miklu álagi í vinnu eru síður ánægðir í starfi sínu 

samkvæmt rannsóknum Shader, o.fl. (2001) og hafa minni starfsánægju sem eykur 

líkur á starfsmannaveltu. Mikið álag hefur verið tengt við lélegan árangur í meðferð 

sjúklinga jafnt sem heilsufarsvandamál og vanlíðan hjúkrunarfræðinga (Aiken, o.fl., 

2002; Garman, Corrigan og Morris, 2002). Þar að auki er hlutverkaágreiningur og álag 

meðal nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga sterklega tengt við starfsánægju sérstaklega á 

fyrsta árinu í starfi (Chang og Hancock, 2003). Ónóg mönnun hefur mikið um það að 

segja að hjúkrunarfræðingar hætta. Þar sem mönnun er ábótavant eru 

hjúkrunarfræðingar líklegri til að upplifa kulnun og starfsóánægju og vegna þess 

skipta hjúkrunarfræðingar oftar um starf og flytja sig þangað sem mönnun er betri 

(Crow og Hartman, 2005). 

Vangeta atvinnurekenda til að koma jafnvægi á kröfur vegna mikils starfsálags með 

stjórnun á ákvarðanatöku í vinnuumhverfinu hefur verið sterklega tengd við versnandi 

líkamlega heilsu og andlega vanlíðan (Shirom, o.fl., 1997; Cheng, o.fl., 2000; 

Laschinger, o.fl., 2001a; Gonge, o.fl., 2001). Fækkun streituvalda á vinnustað getur 

verið mikilvægur þáttur í að auka starfsánægju (O´Brien-Pallas, Duffield og Alksnis, 

2004). Jameton (sjá í Pendry, 2007) skilgreinir hugtakið vangetu til að grípa til 

nauðsynlegra aðgerða vegna hindrana (e. moral distress) sem það þegar einstaklingur 

veit hvað er rétt að gera en hindranir stofnunarinnar gera það nánast ómögulegt. 

Nýlegar rannsóknir hafa víkkað út skilgreininguna á hugtakinu á þann hátt að það sé 

sársaukafullt ójafnvægi sem verður til sökum þess að einstaklingar geta ekki gipið til 

nauðsynlegra aðgerða vegna hindrana svo sem skorts á tíma, stjórnenda sem standa í 

vegi fyrir breytingum, valdafyrirkomulags skipulagsheildarinnar eða lagalegra 

málefna (Corley, Elswick, Gorman og Clor, 2001). Pendry (2007) byggir 
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skilgreiningu sína á vangetu til að grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna hindrana á 

þessum ofangreindu skilgreiningum sem líkamlega eða tilfinningalega þjáningu sem 

einstaklingur finnur fyrir þegar hann getur ekki gripið til þeirra aðgerða sem hann 

telur vera réttar í starfi. Læknar tjáðu sig um byrði þess að taka ákvarðanir á meðan 

hjúkrunarfræðingar fundu byrðina af því að fylgja eftir ákvörðunum sem aðrir tóku. 

Miðað við það mikla vinnuálag sem er að sliga marga hjúkrunarfræðinga eins og þeir 

segja sjálfir frá samkvæmt skrifum Hegney, Plank og Parker (2003) hafa þeir þörf 

fyrir að verkefnum sé úthlutað á árangursríkan hátt til að jafna vinnuálag. Fjölgun á 

hjúkrunarfræðingum eða öðru þjálfuðu aðstoðarfólki getur hjálpað til við að koma í 

veg fyrir áform hjúkrunarfræðinga um að hætta störfum. Ef hjúkrunarfræðingar hafa 

aukin tækifæri til að deila verkefnum á annað starfsfólk skapast aukinn tími til að 

sinna sjúklingum og þannig má létta á vinnuálagi. Takase (2004) (sjá í Takase, Maude 

og Manias, 2006) bendir hins vegar á að of mikil úthlutun verkefna leiðir til minna 

álags í vinnu og minni tengsla við sjúklinga heldur en hjúkrunarfræðingar óska eftir. 

Mikil úthlutun verkefna getur jafnframt valdið streitu hjá hjúkrunarfræðingum þar sem 

þeir eru einnig ábyrgir fyrir umönnun sem veitt er af aðstoðarfólki þeirra. 

 

2.7. Laun 

Samkvæmt Bischoff (1989) og Haslinger og Sheerin (1994) ættu stjórnendur innan 

heilbrigðiskerfisins að skoða vel þá umbun og fríðindi sem þeir bjóða 

hjúkrunarfræðingum sínum og tryggja að þeir séu með í ráðum varðandi þá umbun 

sem þeir óska eftir. Þó eru betri réttindi og hærri laun ekki nein töfralausn til að leysa 

vandamál sem eru tilkomin vegna skorts á hjúkrunarfræðingum. Atvinnurekendur 

verða að átta sig á að laun og fríðindi verða að vera í takt við það sem gengur og gerist 

á vinnumarkaði og geta þeirra til að halda hjúkrunarfræðingum í starfi er einnig háð 

bættu starfsumhverfi (Spetz og Adams, 2006). 

Flestir þátttakendur í rannsókn Spetz og Adams (2006) voru sammála um að þegar 

starfsmenn hafa góð réttindi fyrir þá eru launahækkanir mikilvægari heldur en réttindi 

við ráðningu nýrra starfsmanna. Sumir bæta því við að vinnuumhverfi sé mjög 

mikilvægt til að halda í starfsfólk. Margir trúa því að það sé mikilvægara að njóta 

virðingar og fá umbun fyrir þá vinnu sem einstaklingar inna af hendi heldur en að hafa 

góð réttindi. Crow og Hartman (2005) telja ýmis gylliboð eins og að borga námslán 
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fyrir hjúkrunarfræðinga og bjóða þeim nýjan bíl fyrir það eitt að hefja störf vera 

skammsýna lausn til að leysa skort á hjúkrunarfræðingum því það verði til þess að 

hjúkrunarfræðingar leiti að mest aðlaðandi tilboðunum. Margar aðrar ástæður liggi að 

baki því að einstaklingar breyti um starfsvettvang. 

 

2.8. Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

Á síðastliðnum árum hefur verið bent á að fyrirtækjamenning og vinnuumhverfi geta 

bæði leitt til vinnuálags eða ánægju í starfi (Adams og Bond, 2000; Fagin, 1992; 

Hemingway og Smith, 1999). Einnig benda Jain, Lall, McLaughlin og Johnson (1996) 

á að mögulega hefur vinnutengt álag áhrif á andlega líðan, veldur því að starfsmaður 

upplifir slæmar tilfinningar og fær þunglyndiseinkenni sem ýta undir óánægju í starfi. 

Árið 1994 setti Moos fram vinnuumhverfismælikvarða (sjá í Hayhurst, Saylor og 

Stuenkel, 2005) en samkvæmt honum gerir styðjandi vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðingum kleift að veita sjúklingum sínum gæða þjónustu, auka þeirra 

eigið sjálfstraust og auka starfsánægju. Slíkt umhverfi heldur í hæfa og umhyggjusama 

hjúkrunarfræðinga með þekkingu og reynslu sem veita betri þjónustu með færri 

kvörtunum og lækkar jafnvel fjárhagslegan og samfélagslegan kostnað af 

heilbrigðisþjónustu bæði fyrir neytendur og veitendur þjónustunnar. Viens og Lavoie-

Tremblay (2004) benda á að fyrsta skrefið til að minnka starfsálag á 

hjúkrunarfræðinga er að gera starfsumhverfið heilbrigt. Annar lykilþátturinn er að 

bjóða upp á tækifæri fyrir nýbyrjaða hjúkrunarfræðinga sem miðuð eru að hverjum 

aldurshópi hjúkrunarfræðinga fyrir sig svo sem áttunaráætlun (e. orientation program) 

fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga, starfsþróun fyrir alla og eftirlaunaáætlun eða 

lífeyrisréttindi fyrir eldri hjúkrunarfræðinga. 

Þegar skortur er á hjúkrunarfræðingum verða heilbrigðisstofnanir að tryggja 

starfsgæði, umbun og vinnuumhverfi sem eykur starfsánægju. Með því er komið til 

móts við óskir þeirra um sveigjanleika í vinnu og líkamlegt álag við umönnun 

minnkar (Cohen, 2006). Enn fremur telur Cohen að stofnanir verði að tryggja að 

hjúkrunarstjórnendur séu vel tækjum búnir og séu jafnframt tilbúnir og viljugir að 

styðja við og halda í starfsfólk sitt. Ákjósanlegt vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga 

minnkar álag, ýtir undir hópsamloðun, veitir hjúkrunarfræðingum sjálfsstjórn í starfi 

og tryggir viðráðanlegt vinnuálag undir stjórn hæfra, nærandi og styðjandi stjórnenda 
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að mati Hayhurst, o.fl. (2005). Slíkt umhverfi hvetur til þess að reynslumiklir, hæfir 

og umhyggjusamir hjúkrunarfræðingar veiti sjúklingum sínum gæða umhyggju og 

sýni skipulagsheild sinni og starfsgrein hollustu. 

Hemingway og Smith (1999) benda á að sérstakir þættir svo sem mikið vinnuálag, 

lítill stuðningur yfirmanna, lítil samkennd og skortur á sjálfsstjórn hafi neikvæð áhrif á 

hegðun hjúkrunarfræðinga, auki starfsmannaveltu og fjarvistir. Fagin (1992) heldur 

því fram að lélegur starfsandi á vinnustað sé ein aðalástæða fjarvista meðal 

geðhjúkrunarfræðinga svo dæmi sé tekið. Cohen (2006) vitnar í Joint Commission on 

Accreditation of Health-Care Organizations sem heldur því fram að bæta megi 

vinnuaðstæður á sjúkrahúsum með því að endurhanna verkferla, manna stöður og 

skipuleggja vinnu á árangursríkari hátt ásamt því að taka til greina upplýsingar og 

aðferðir vinnuvistfræði og vinnustaðamenningar sem veitir umboð til athafna, metur 

og umbunar hjúkrunarfræðingum. 

Mikilvægt er að byggja upp vinnuumhverfi þar sem starfsfólk er stolt, sýnir tryggð og 

treystir hvert öðru, yfirmönnum sínum og forystu þeirra. Slíkar breytingar á 

umhverfinu taka tíma og þarfnast stöðugrar athygli. Einstaklingar halda frekar áfram 

að vinna innan skipulagsheilda þar sem þeir uppplifa tilgang með vinnu sinni og vita 

að hlustað er á rödd þeirra í ákvarðanatöku. Það leiðir til þess að starfsfólkið verður 

með í ákvörðunum í mikilvægum málefnum sem leiða til framgangs og árangurs 

skipulagsheildarinnar (Wagner, 2006). 

Ýmislegt bendir til þess að breytingar á vinnustaðnum leiði til aukinnar ánægju 

sjúklinga og starfsmanna og eru þær grunnur að því að breyta skipulagsheildum og 

búa til starfsumhverfi þar sem starfsfólk upplifir sjálfsstjórn, ákvarðanir eru teknar á 

jafningjagrunni og áhrifaríkar samskiptaleiðir ráða ríkjum (Havens og Aiken, 1999; 

Shaver og Lacey, 2003). Margar rannsóknir styðja að mælingar á þessum þáttum hafa 

áhrif á árangur skipulagsheilda svo sem ánægju hjúkrunarfræðinga og sjúklinga, 

áform um að hætta, aukna starfsmannaveltu og fjarvistir (Landerweerd og Boumans, 

1994; Laschinger, o.fl., 2001a; Laschinger, Shamian og Thomson, 2001b; Aiken, o.fl., 

2002; Budge, o.fl., 2003; Mark, o.fl., 2003). 
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2.9. Samskipti 

Þegar starfsfólk upplifir stuðning frá samstarfsfólki heldur það frekar áfram í starfi 

vegna aukinnar starfsánægju. Niðurstöður rannsóknar Weinberg og Creed (2000) 

meðal heilbrigðisstarfsfólks voru þær að jákvæður stuðningur frá stjórnendum og 

samstarfsfólki minnkaði fjarvistir. Niðurstöður þeirra leiddu einnig í ljós að breytingar 

á sálfélagslegu umhverfi er leið til að fækka veikindafjarvistum. Butler (2000) sagði 

bestu vinnustaðina vera þá þar sem starfsfólk upplifir sig sem hluta af liðsheild. 

Meyer, Naude og Van Niekerk (sjá í Naude og McCabe, 2005) segja stuðning þróast 

þegar jákvæð sambönd eru mynduð, það er að mynda þarf sameiginlega virðingu, 

traust og heilindi og viðhalda þeim. Starfsmenn eru einstaklingar sem búa hver og 

einn yfir einstöku framlagi. Því þarf að kappkosta að góð samskipti séu á milli 

starfsfólks og beita góðri stjórnun þegar ágreiningsmál koma upp. 

Gott samband á milli heilbrigðisstétta styrkir andrúmsloft þar sem starfsfólk er 

vingjarnlegt og styðjandi. Í rannsókn Naude og McCabe frá árinu 2005 töldu 

þátttakendur að gott samband á milli heilbrigðisstétta væri ein helsta ástæða þess að 

hjúkrunarfræðingar héldu áfram að vinna á tilteknu sjúkrahúsi. Getan til að hafa stjórn 

á starfsumhverfinu ásamt tilfinningum um umboð til athafna dregur úr óánægju í starfi 

og áformum um að hætta í starfi (Larrabee, o.fl., 2003). Léleg samskipti og samvinna 

á meðal heilbrigðisstarfsfólks eykur hættuna á mistökum í starfi og eykur 

starfsmannaveltu. Samskiptavandamál geta skaðað sjúklinga (Maxfield, Grenny, 

McMillan, Patterson og Switzler, 2005 (sjá í Pinkerton, 2005)). Pinkerton greinir frá 

stöðlum sem American Association of Critical-Care Nurses setur fram til að viðhalda 

heilbrigðu vinnuumhverfi og stuðla að góðum samskiptum. Settur er rammi til að 

hvetja til kjarnafærni eins og samskipta og samvinnu sem mun tryggja öryggi 

sjúklinga, fjölga ráðningum starfsfólks og viðhalda fjárhagslegum árangri 

skipulagsheildarinnar. Hjúkrunarfræðingar verða að vera jafnhæfir hvað 

samskiptafærni og faglega færni varðar. Sönn samvinna þarf að vera til staðar og 

ákvarðanataka þarf að vera árangursrík ásamt því að hjúkrunarfræðingar njóti 

viðurkenningar og góðrar forystu. 
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2.10. Vaktavinna 

Á mörgum vinnustöðum hjúkrunarfræðinga þar sem þjónusta er veitt allan 

sólarhringinn er hægt að veita sveigjanleika í vaktaáætlanagerð og hefur það jákvæð 

áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga (Fletcher, 2001). Hjúkrunarfræðingar í 

rýnihópi sem Spetz og Adams (2006) rannsökuðu lögðu mikla áherslu á vaktaáætlun 

sína. Þeir bentu á að starfsfólk eigi að þróa sína eigin vaktaáætlun. 

Í rannsókn Holtom og O´Neill frá árinu 2004 kemur fram að vilji fyrir auknum 

sveigjanleika er einn helsti þáttur í að halda hjúkrunarfræðingum áfram í starfi. 

Sveigjanlegur vinnutími leysir þó ekki öll vandamál sem tengjast því að vinna á 

kvöldin, á nóttunni, um helgar og á almennum frídögum (Halfer og Graf, 2006). 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarstjórnendur að lýsa venjum í vaktaskipulagi í 

ráðningarviðtali til að þær komi ekki á óvart þegar hjúkrunarfræðingur hefur hafið 

störf. 

 

2.11. Framþróun í starfi 

Skortur á þjálfun og endurgjöf er megin ástæða þess að starfsfólk hættir störfum að 

mati margra rannsakenda. Curran (2003) segir að ein helsta lykilástæða þess að 

starfsfólk hættir störfum á sjúkrahúsum eru of fá tækifæri til starfsþróunar. Spetz og 

Adams (2006) benda á að sumir atvinnurekendur bjóða starfsfólki tíma á launum til að 

sækja þjálfun sem hefur þau áhrif að tryggð starfsmanna eykst. 

Vegna skorts á reyndu starfsfólki hafa reyndari hjúkrunarfræðingar oft átt erfiðast með 

að taka frá tíma til að stunda endurmenntun. Sökum þessa geta eldri starfmenn dregist 

aftur úr við að ná sér í nýja þekkingu þar sem þeir fá ekki sömu möguleika til 

menntunar og yngri starfsmenn. Stjórnendur draga oft þá ályktun um eldri starfsmenn 

að þeir geti ekki eða vilji ekki læra og getur það komið af stað leiðindum hjá 

starfsmanninum og sinnuleysi gagnvart starfinu. Þegar reyndir hjúkrunarfræðingar eru 

ráðnir í störf hafa þeir mikla þekkingu og reynslu og því þarf að koma fram við þá á 

annan hátt heldur en þá sem eru nýir. Sömu aðferðir henta ekki fyrir alla við móttöku 

á nýju starfsólki og á það við um nýbyrjaða sem og reynda hjúkrunarfræðinga (Cohen, 

2006). Þar að auki mæla Samtök amerískra sjúkrahúsa með því að sjúkrahús þrói 

sérhæfðar endurkomuáætlanir fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt störfum en vilja 

snúa aftur til starfa (American Hospital Association, 2002). 
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Cowin (2004) lýsti breytingum sem voru gerðar á tilteknu sjúkrahúsi í þeim tilgangi 

að auka nýráðningar með því að endurskoða stefnu og bæta vinnustaðamenningu. 

Þeim aðferðum sem var beitt voru í formi aukins stuðnings við hjúkrunarfræðinga svo 

sem að hvetja til aukinna samskipta og fá fram óskir og væntingar þeirra. Aðgerðir 

þessar sýndu að stjórnendur mátu hjúkrunarfræðinga sína og buðu þeim upp á 

framþróun í starfi og menntun. 

 

2.12. Misræmi í væntingum 

Þegar starfsmenn skynja að starfið uppfyllir væntingar og þarfir þeirra hafa þeir 

tilhneigingu til að sýna jákvæða hegðun í starfi. Á sama hátt geta starfsmenn upplifað 

óánægju og vonbrigði ef þeir skynja misræmi milli væntinga og raunveruleika í starfi. 

Slíkt misræmi getur leitt til þess að starfsmenn hugsa um að hætta störfum hjá 

skipulagsheildinni eða við starfsgreinina sjálfa og fara að leita að umhverfi eða vinnu 

sem hentar betur (Dawis og Lofquist, 1984; Walsh og Holland, 1992; Dawis, 2000 

(sjá í Takase, o.fl., 2005)). Tilhneiging hjúkrunarfræðinga til að hætta í starfi eykst 

eftir því sem þeir skynja meira misræmi á milli hlutverka sem þeir telja að þeir eigi að 

sinna og raunverulegum hlutverkum sínum (Edwards og Parry, 1993). 

Hjúkrunarfræðingar upplifa hlutverkamisræmi á mörgum stigum starfsferils síns. 

Yung (1996) benti á að reynsla hjúkrunarfræðinga af hlutverkamisræmi byrji strax á 

námsárunum. Rannsókn Yung sýndi að þeir höfðu færri tækifæri til að taka þátt í 

persónulegri þróun og umönnun sjúklinga sinna heldur en þeir óskuðu eftir. Reynsla 

af hlutverkaágreiningi er einnig sýnileg hjá hjúkrunarfræðingum með meiri klíníska 

reynslu. Rannsókn Blegen, o.fl. frá árinu 1993 (sjá í Yung, 1996) leiddi í ljós að 

hjúkrunarfræðingum fannst þeir vera minni þátttakendur í ákvarðanatöku innan 

sjúkradeilda heldur en þeir óskuðu. Hlutverkamisræmi er líkt við gjá á milli 

menntunar og starfs hjúkrunarfræðinga (Yung, 1996; Taylor, Westcott og Bartlett, 

2001). Hjúkrunarfræðingar upphefja hjúkrunarhlutverk eins og ákvarðanatöku og þróa 

þekkingu og hæfileika varðandi þessi hlutverk á námstímanum. Raunveruleikinn er sá 

að störfum hjúkrunarfræðinga er oftast stjórnað af skrifræðisreglum, valdapíramída 

sjúkrahúsa og aðferðum til að draga úr kostnaði innan skipulagsheilda. 

Fá málefni sem tengjast umönnun sjúklinga koma nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum 

jafn mikið á óvart eins og ranghugmyndir varðandi getu þeirra til að veita sjúklingum 
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umönnun í samræmi við það sem þeir hafa lært. Jafnvel fyrir hjúkrunarfræðinga sem 

eru hvað hollastir starfi sínu er fimm ára starfsferill algengur. Nýútskrifuðum 

hjúkrunarfræðingum sem hætta fjölgar en um það bil 60% nýútskrifaðra hætta í fyrsta 

starfi sínu innan árs frá útskrift. Þeir byrja vanalega að vinna á bráðadeildum 

sjúkrahúsa þar sem vinna þeirra helgast af tímaskorti, sjúklingar eru alvarlega veikir 

og vandamál eru flókin og erfið. Það að reyndir hjúkrunarfræðingar haldi áfram 

störfum er málefni sem varðar öryggi sjúklinga (Hodges, Keeley og Troyan, 2008). 

Pinkerton (2005) bendir á að margir einstaklingar hætta í starfsgreininni áður en þeir 

ljúka námi eða á milli þess sem þeir ljúka námi og fram að ráðningu í starf. Einn af 

hverjum þremur hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsum undir 30 ára aldri er að 

skipuleggja að hætta í starfi sínu á næstu árum. Ástæðu þessa telur Pinkerton meðal 

annars vera þá að framsetning hjúkrunar í hjúkrunanámi sé mjög frábrugðin þeirri sem 

á sér stað á sjúkrahúsum. 

Crow og Hartman (2005) benda á að fjölmiðlar dragi upp óraunhæfa glansmynd af 

hjúkrunarstarfinu sem hafi áhrif á væntingar hjúkrunarnema til starfsins. Þegar námið 

býr nemandann ekki nægilega vel undir raunveruleika starfsins geta nemendur 

útskrifast með óraunhæfar væntingar. Góð áætlun þarf að vera til staðar sem veitir 

raunhæfa innsýn í starfið. Þegar hjúkrunarnám beinist mun meira að vísindum en 

klínísku starfi fær nemandinn misvísandi skilaboð um raunveruleika starfsins. 

Hjúkrunarnemar þurfa að fá góða verklega þjálfun sem verður þeim mun 

árangursríkari þegar hún er ekki einungis vísindaleg heldur einnig raunhæf, verkleg og 

nytsamleg. Nemar verða að sjá af hverju og á hvaða hátt hún er mikilvæg fyrir 

starfsvettvang hjúkrunarfræðinga. Þeir þættir sem leiða til minni starfsmannaveltu 

þegar fimm ár eru liðin frá því að hjúkrunarfræðingur hefur störf eru meðal annars 

þjálfaðir og hæfir stjórnendur, stöðug starfsþjálfun, starfsþróunaráætlun og 

umbunarkerfi. Einnig verður að koma fram við starfsfólk á sanngjarnan hátt og 

styðjandi samskipti verða að vera til staðar svo starfsfólk njóti virðingar og sé metið 

að verðleikum. Góð starfslýsing er einnig árangursríkt tæki í þessu samhengi þar sem 

umsækjandi starfs fær nákvæma mynd af starfinu (Crow og Hartman, 2005). 

Eitt það mikilvægasta sem reyndir hjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir í dag að 

mati Forsyth og McKenzie (2006) eru misvísandi væntingar hjúkrunarfræðinga og 

stjórnenda þar sem nægileg tækifæri eru ekki til staðar fyrir hjúkrunarfræðinga til að 
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veita heildarumönnun. Óánægja hjúkrunarfræðinga nútímans ýtir undir ákvarðanir 

þeirra að hætta í starfi eða áform þeirra um að hætta í starfsgreininni. 

Takase, o.fl. (2006) gerðu rannsókn á 346 áströlskum hjúkrunarfræðingum. 

Niðurstöður sýndu að þeir höfðu tilhneigingu til að upplifa hlutverkamisræmi og þá 

sér í lagi misræmi milli reglna sjúkrahúsanna og umönnunar sjúklinga. 

Heildarniðurstöður sýna að þessi hlutverkaágreiningur á þátt í áformum 

hjúkrunarfræðinga um að hætta í starfi. Ásetningur hjúkrunarfræðinga um að hætta í 

starfi jókst einnig þegar þeir höfðu litla löngun til að sinna störfum sínum þar sem þeir 

höfðu einungis tækifæri til að framkvæma sum þeirra hlutverka sem tilheyrðu starfinu. 

Til að minnka starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga er mikilvægt að byggja upp 

starfsumhverfi þar sem þeir eru hvattir til að taka þátt í ýmsum hlutverkum sem felast 

í starfi hjúkrunarfræðinga. Einnig þarf að mæta væntingum þeirra til vinnunnar með 

auknum tækifærum í starfi. 

Til að rannsaka tengslin milli myndunar hlutverkaskynjunar, raunverulegra hlutverka 

hjúkrunarfræðinga og áforma um að hætta í starfi settu Mitchell, Holtom, Lee, 

Sablynski og Erez (2001) fram kenningu sem fjallar um hversu rótfastir (e. embedded) 

eða aðlagaðir hjúkrunarfræðingar eru innan eigin starfsumhverfis. Í víðum skilningi 

vísar kenningin til skynjaðrar samhæfni og samskipta milli starfsmanna, starfsþarfa og 

einkenna umhverfisins. 

Mitchell, o.fl. (2001) fjalla einnig um nýlegri rannsóknir sem leitast við að skipta 

aðlöguninni í tvær víddir, einstaklings-skipulagsheildar aðlögun (e. person-

organization fit) og einstaklings-vinnu aðlögun (e. person-job fit). Almennt séð vísar 

einstaklings-skipulagsheildar aðlögun til skynjaðrar samhæfni milli þarfa 

starfsmannsins til að ná ákveðnum árangri í gegnum starfið til dæmis viðurkenningu, 

tækifæri til starfsframa og sjálfstæði og getu skipulagsheildarinnar til að uppfylla 

slíkar þarfir. Á hinn bóginn einkennist einstaklings-vinnu aðlögun af samræmi milli 

getu einstaklingsins í starfi og kröfum starfsins eða milli áhuga starfsmannsins á 

hlutverkum og þeim persónueinkennum sem starfið krefst. Því er haldið fram að 

sambandið milli þarfa starfsmannsins og einkenna umhverfisins eða starfsins hafi áhrif 

á hegðun í starfi sem er meðal annars frammistaða, starfsánægja og áform um að hætta 

í starfi. 

Upplifun á hlutverkamisræmi er algeng meðal hjúkrunarfræðinga og er að hluta til 

ástæða þess að þeir ákveða að hætta í starfi. Þar sem mikil starfsmannavelta hefur 
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verið til umræðu í mörgum löndum er mikilvægt að skapa vinnuumhverfi þar sem 

hjúkrunarfræðingar geta framkvæmt þau hlutverk sem þeir óska eftir og búast við að 

sinna. Það er einnig mikilvægt að rækta hlutverkamyndun hjúkrunarfræðinga með því 

að hvetja og mennta þá í fræðilegu jafnt sem klínísku umhverfi (Takase, o.fl., 2006). 

Hjúkrunarfræðingar hafa tilhneigingu til að hafa raunhæfa skynjun á hlutverkum 

sínum með tilliti til þess að nýta hæfileika sína. Þrátt fyrir það reynist þeim oft erfitt 

að nýta færni sína vegna mikils vinnuálags og reglna skipulagsheilda. Takmörkuð 

tækifæri hjúkrunarfræðinga til að taka þátt í klínískum ákvörðunum (Manias og Street, 

2001) og stjórnunarlegum ákvörðunun hafa oft komið í ljós (Blegen, Coode, Johnson, 

Maas, Chen og Moorhead, 1993 (sjá í Takase, o.fl., 2006; Mrayyan, 2004)). Eins og 

komið hefur fram í fyrri rannsóknum (Yung, 1996; Taylor, o.fl., 2001) er ósamræmið 

orðið það mikið að hjúkrunarfræðingum kann að finnast að það sé ekki lengur stór 

áhrifavaldur í ákvörðun þeirra um að hætta störfum við hjúkrun. 

Með starfi sínu veita hjúkrunarfræðingar tilfinningalegan stuðning sem hjálpar til við 

að minnka kvíða sjúklinga sem orsakast af sjúkdómi þeirra. Samt sem áður finnst 

sumum hjúkrunarfræðingum þeir ekki hafa tækifæri til að nýta það framlag til 

vellíðunar sjúklinga nægilega vel meðal annars vegna þess að aðaláherslan í 

meðhöndlun sjúklinga sé á læknismeðferð þeirra. Til að draga úr áformum 

hjúkrunarfræðinga um að hætta störfum er mikilvægt að búa til umhverfi þar sem þeir 

geta nýtt hæfileika sína betur og tekið meiri þátt í stjórnunarákvörðunum (Takase, 

o.fl., 2006). Auk þess benda niðurstöður til þess að mati Fagermoen (1997) og Apker, 

Ford og Fox (2003) að það sé einnig mikilvægt að rækta hlutverkaskynjun 

hjúkrunarfræðinga sem minnkar líkur á að þeir hætti störfum. Það bendir til þess að 

ofangreint megi nýta sem hvata fyrir hjúkrunarfræðinga til að halda áfram í starfi og 

þá sérstaklega í tengslum við löngun þeirra að taka þátt í umönnun sjúklinga. Það er í 

hjúkrunarstarfinu sem hjúkrunarfræðingar geta sinnt hjúkrun í samræmi við virðismat 

þeirra fyrir umönnun sjúklinga og myndað fagvitund. 

 

2.13. Hollusta 

Niðurstöður rannsókna Nogueras (2006) sýna að hollusta starfsfólks eykst með 

menntunarstigi og reynslu. Jafnframt eru settar fram tillögur til breytinga í starfsemi 

sem geta aukið líkur á að skipulagsheildum haldist á hjúkrunarfræðingum í starfi. 
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Megin niðurstaðan er sú að menntunarstig hjúkrunarfræðinga og tryggð þeirra við 

starfsgreinina eru mikilvægir þættir til að spá fyrir um áform hjúkrunarfræðinga að 

hætta störfum við sitt fag. Því meiri menntun sem þeir hafa, því meiri starfshollusta og 

minni áform um að hætta að starfa við hjúkrun innan eins árs. 

 

2.14. Samræming starfs og einkalífs 

Samkvæmt Kelloway, Gottlieb og Barham (1999) eru sameiginleg áhrif af vinnu og 

vinnuumhverfi í hópi tíu mestu streituvalda í vinnuumhverfi. Morrell (2005) fann 

vísbendingar um að þarfir starfsins hjá þeim hjúkrunarfræðingum sem hættu í starfi 

voru í ósamræmi við þá þörf að eiga fullnægjandi heimilislíf. Saltzstein, A.L., Ting og 

Saltzstein, G.H. (2001) benda á að sveigjanlegur vinnutími hefur jákvæð tengsl við 

starfsánægju þar sem hann eykur framleiðni. Ef jafnvægi ríkir ekki á milli vinnu og 

einkalífs veldur það minni starfsánægju og getur valdið neikvæðri vinnuhegðun svo 

sem auknum fjarvistum, lakari frammistöðu og aukinni starfsmannaveltu. 

Barbian (2001) telur jafnvægi milli starfs og einkalífs vera mjög mikilvægan þátt í 

starfsánægju. Það er erfitt viðfangs en stjórnendur sem eru opnir gagnvart öllum 

einstaklingum og reyna að koma til móts við þarfir þeirra ná frekar árangri í þá átt. 

Simon, Kümerling og Hasselhorn (2004) benda á að lönd í Vestur-Evrópu hafa þurft 

að aðlaga hagkerfi sín að frjálsu markaðskerfi og hefur það sett mark sitt á 

heilbrigðiskerfi þeirra. Tilraunir til hagræðingar hafa verið fyrirferðarmiklar 

síðastliðin 20 ár og hafa leitt til þess að sett hafa verið á fót gróðamiðuð 

heilbrigðiskerfi. Þessar aðstæður eru oft tengdar við vaxandi starfskröfur á 

hjúkrunarfræðinga sem á sama tíma auka á sálfélagslegt vinnuálag. Áhrifin í formi 

árekstra milli vinnu og heimilis hjá þeim sem starfa við hjúkrun eru þó nokkur. Í 

rannsóknum Hasselhorn, Tackenberg og Peter (2004) eru afleiðingar vegna árekstra 

milli vinnu og heimilis sterklega tengdar við áform hjúkrunarfræðinga um að hætta í 

hjúkrun. 

Samkvæmt Greenhaus og Beutell (1985) eru árekstrar milli vinnu og heimilis innri 

hlutverkaágreiningur. Það vísar til þess þegar ekki er hægt að sinna verkefnum eða 

skyldum á einu sviði þar sem uppfylla þarf skyldur á öðru sviði. Þetta ósamræmi á 

milli tveggja hlutverka er byggt á grunni þriggja mismunandi tegunda árekstra milli 

vinnu og heimilis á grunni tíma, álags og hegðunar. Fyrst ber að nefna árekstra sem 
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byggjast á tíma, nánar tiltekið vandamálum sem tengjast því að einstaklingurinn þarf 

að deila þeim tíma sem hann hefur milli vinnu og fjölskyldu. Árekstrar vegna álags 

verða þegar það að uppfylla eitt hlutverk veldur álagi sem færist yfir á hitt sviðið. Til 

dæmis valda árekstrar á grunni þreytu vegna mikils vinnuálags að lokum því að 

fjölskylduverkefni sitja á hakanum. Árekstrar verða milli heimilis og vinnu þar sem 

erfitt er að breyta hegðun á milli þessara tveggja sviða. 

Það samband sem rannsókn Simon, o.fl. (2004) leiddi í ljós á árekstrum milli vinnu og 

fjölskyldu styrkir fyrri niðurstöður Burke og Greenglass frá árinu 1999 að aukið 

vinnuálag spáir fyrir um árekstra milli vinnu og fjölskyldu. Þetta leiðir til þeirrar 

ályktunar að vegna aukins vinnuálags muni slíkir árekstrar einnig aukast ef ekki er 

gripið til viðeigandi fyrirbyggjandi aðgerða. Mikilvægur þáttur í að spá fyrir um 

árekstra milli vinnu og fjölskyldu er hversu reglulegur vinnutíminn er. Í þeim löndum 

sem rannsóknin náði til var sýnt fram á tengsl á milli mismunandi gerða vinnuáætlana 

og hversu alvarlegir árekstar verða. Regluleg dagvinna minnkaði árekstra milli vinnu 

og fjölskyldu á meðan það að vinna bæði daga og nætur jók á slíka árekstra. Það er því 

ekki magn umbunar eða skortur á henni fyrir yfirvinnu sem hefur truflandi áhrif á 

hjúkrunarfræðinga heldur sú óregla sem fylgir yfirvinnu vegna þess að ekki er hægt að 

spá fyrir um hana. Samkvæmt niðurstöðum Simon, o.fl. (2004) var ágreiningur milli 

vinnu og fjölskyldu greinilega tengdur áformum hjúkrunarfræðinga um að hætta 

störfum við hjúkrun og er þetta algengt í löndum Vestur-Evrópu. Hins vegar voru 

þessi tengsl veikari í Póllandi og Slóvakíu. Það er líklegt að skortur á 

atvinnutækifærum valdi því að minna er um áform um að hætta störfum við hjúkrun í 

þeim löndum. Þessar ályktarnir eru styrktar með þeim niðurstöðum að um það bil 80% 

þátttakenda í rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga í Slóvakíu voru hræddir um að geta 

ekki fengið aðra vinnu þegar þeir hættu að starfa við hjúkrun. 
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3. Íslenskar rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á því af hverju hjúkrunarfræðingar hætta 

störfum við hjúkrun. Birna Flygering (Læknablaðið, e.d.) gerði megindlega könnun 

meðal 166 hjúkrunarfræðinga sem hættu störfum á Landspítalanum árin 2000 – 2001. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna helstu ástæður þess að hjúkrunarfræðingar 

hætta sjálfviljugir störfum á Landspítalanum og í henni voru undanskildir þeir 

hjúkrunarfræðingar sem hættu störfum sökum aldurs. Helstu ályktanir þeirrar 

rannsóknar voru að þeir þættir sem tengjast vinnuumhverfi svo sem óánægja með 

laun, vaktavinna, vinnuálag og lítil áhrif á stjórnun, tengdust ákvörðun þátttakenda að 

hætta störfum við hjúkrun. 

Í skýrslu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (1999) um manneklu í hjúkrun kemur 

fram að ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á skorti á hjúkrunarfræðingum 

og leiða þær í ljós að hann er ekki nýtt vandamál hér á landi. Sigríður Bachmann 

skrifaði grein árið 1943 um „Vöntun á lærðum hjúkrunarkonum“ í Tímarit 

hjúkrunarkvenna og kom í ljós að skorturinn var þá um 10%. Árið 1983 gerðu 

Þórólfur Þórlindsson o.fl. rannsókn á vegum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (sjá í 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 1999) á því hvaða ástæður hjúkrunarfræðingar 

töldu vera fyrir skorti á hjúkrunarfræðingum. Nefndu þeir mikið vinnuálag (35%), lág 

laun (16%), óreglulegan vinnutíma (14%) og vandamál við barnagæslu (11%). Árið 

1986 gerðu Ásta Thoroddsen, Jóna Siggeirsdóttir og Laura Sch. Thorsteinsson könnun 

á högum og viðhorfum háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga og sögðust 5,5% 

hjúkrunarfræðinganna áforma að hætta að starfa við hjúkrun. Margvíslegar ástæður 

lágu að baki þeim áformum. 97,7% aðspurðra nefndu léleg laun, 88,8% óhentugan 

vinnutíma, 74% of fá tækifæri til að viðhalda þekkingu sinni og 70,5% tilgreindu 

lélega starfsaðstöðu. Flestir aðspurðra eða 56,8% nefndu léleg laun sem fyrstu ástæðu 

fyrir því að þeir áformuðu að hætta störfum, 10,4% tilgreindu heimilisaðstæður sem 

aðra ástæðu og 8,8% nefndu vinnutíma sem þriðju ástæðu. Árið 1982 gerði Anna 

Björg Eyjólfsdóttir ásamt fleirum könnun á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og í henni 
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kom fram að hjúkrunarfræðingar töldu slæm áhrif á heimilislíf og léleg laun helstu 

ástæður fyrir því að þeir störfuðu ekki við hjúkrun (sjá í Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 1999). 

Í skýrslunni kemur einnig fram að Birna Flygering gerði könnun árið 1986 meðal 

almennra hjúkrunarfræðinga um starfsánægju og tengsl hennar við þá ákvörðun að 

halda áfram störfum við hjúkrun. Í henni kom í ljós að þeir sem voru óánægðir með 

laun voru líklegastir til að hætta. Árið 1998 var gerð óformleg könnun meðal ungra 

hjúkrunarfræðinga á Sjúkrahúsi Reykjavíkur og á Landspítalanum um orsakir skorts á 

hjúkrunarfræðingum. Þátttakendur töldu hann stafa af óreglulegum vinnutíma og 

vaktavinnu, vinnuálagi, lágum launum, miklu áreiti innan og utan vinnustaðar (kvabb 

um aukavaktir) og ónógri umbun fyrir mikla yfirvinnu og mikið vinnuálag. Fleiri 

kannanir hafa verið gerðar á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og á ýmsum þáttum er 

varða starf þeirra svo sem streitu hjúkrunarfræðinga í vinnu og kulnun í starfi (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 1999). Félög hjúkrunarfræðinga og aðrir aðilar hafa 

unnið upplýsingar um stöðu mönnunar hjúkrunarfræðinga frá árinu 1942 og liggja 

fyrir gögn úr tíu slíkum könnunum sem unnar voru árin 1942, 1964, 1971, 1983, 1984, 

1985, 1992, 1998, 1999 og 2006 (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Jón Aðalbjörn Jónsson, 

2007). 

Lokaverkefni í háskólum hafa sum hver fjallað um heilbrigðisstarfsfólk en fá hafa 

beint sjónum sínum eingöngu að hjúkrunarfræðingum eða starfsumhverfi þeirra. Árið 

2000 gerði Sigrún Gunnarsdóttir rannsókn um líðan starfsmanna á sjúkrahúsi og 

fjallaði þar sérstaklega um starfsfólk í eldhúsi og þvottahúsi. Árið 2003 skrifað Jóna 

Siggeirsdóttir ritgerð um starfsánægju, streitu og kulnun á geðdeildum sem byggð var 

á rannsókn sem gerð var meðal allra starfsmanna á geðdeildum. Linda 

Kristmundsdóttir (2006) gerði rannsókn um áhrif menntunar og starfsaldurs á hollustu 

starfsmanna geðsviðs Landspítalans. Í henni er ekki fjallað sérstaklega um 

hjúkrunarfræðinga en niðurstöður hennar leiddu í ljós að starfsfólk sem hefur 

háskólamenntun hefur minni hollustu gagnvart skipulagsheildinni heldur en þeir sem 

hafa hana ekki. Árið 2007 gerði Lilja Hildur Hannesdóttir rannsókn á viðhorfum 

hjúkrunarfræðinga á slysa- og bráðadeild til starfsþróunar og starfsumhverfis. Í henni 

er meðal annars fjallað um álag á hjúkrunarfræðinga og áhrif þess á tækifæri til 

starfsþróunar. Árið 2007 gerði María Einisdóttir rannsókn sem fjallaði um eflingu og 

starfsánægju hjá starfsmönnum geðsviðs Landspítalans. Í henni kemur meðal annars 
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fram að efling og starfsánægja starfsmanna minnkaði með hækkandi starfsaldri. María 

telur hugsanlega skýringu á því vera þá að sjúkrahús höfðuborgarsvæðisins hafa 

sameinast á undanförnum árum og óánægðir starfsmenn hafa því ekki tækifæri á að 

flytja sig á milli sjúkrahúsa. 

Rannsókn var gerð árið 1998 á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. Þátttakendur voru meðal 

annars starfsmenn á Ríkisspítölunum en svarhlutfall þeirra var lágt miðað við aðra 

þátttakendur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær að mikið vinnuálag 

og streita virtist vera áberandi og hlutfall þeirra sem ánægðir voru með laun sín var 

lágt og heldur lægra en meðal starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Þátttakendur 

bentu á að starfsánægja sé háð ýmsum þáttum í starfsumhverfi þeirra svo sem hvort 

þeir séu ánægðir með vinnufyrirkomulag og vinnuaðstöðu, hvort þeir telji að jafnvægi 

sé á milli vinnu og einkalífs og hvort þeir upplifi streitu í starfi. Einnig hvort 

starfsmenn telji að þeir séu spurðir álits á ákvörðunum er snerta starfssvið þeirra 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999). 

Sambærileg könnun var gerð meðal ríkisstarfsmanna árið 2006 og höfðu viðhorf 

þeirra til margra þátta í starfsumhverfinu lítið breyst frá fyrri könnun svo sem afstaða 

starfsmanna til stjórnunar, vinnuaðstöðu, vinnuálags, streitu og jafnvægis milli vinnu 

og einkalífs. Hlutfall þeirra sem voru ánægðir með laun sín var einungis 21% en hafði 

þó aukist frá könnunninni sem gerð var 1998. Starfsánægja tengdist ýmsum þáttum í 

starfsumhverfinu svo sem góðri aðstöðu til að þroskast í starfi, að starfið væri metið 

að verðleikum af yfirmönnum, ánægju með vinnuaðstöðu og góðum starfsanda innan 

stofnunar. Vinnuálag og streita mældist svipuð og í fyrri rannsókninni (Ómar H. 

Kristmundsson, 2007). 

Páll Biering og Herdís Sveinsdóttir gerðu rannsókn árið 2000 á vinnuálagi og 

starfsánægju íslenskra hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður hennar bentu til þess að 

hjúkrunarstarfið væri ekki fjölskylduvænt, hjúkrunarfræðingarnir upplifðu mikið álag 

í starfi sínu og ýmislegt benti til þess að hjúkrunarfræðingar sæktu meira í síður 

krefjandi störf með reglubundnum vinnutíma í stað vaktavinnunnar (Páll Biering og 

Herdís Sveinsdóttir, 2000). Í þeirri rannsókn kom einnig fram að ónóg mönnun og 

skortur á hjúkrunarfræðingum jók á álagsþætti í starfinu og á almennt vinnuálag 

þeirra. Of mikil vinna var sá almenni álagsþáttur sem olli mestri streitu í vinnu (Páll 

Biering og Herdís Sveinsdóttir, 2001). 
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Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir (2003) 

gerðu könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga. Þær báru 

niðurstöðurnar saman við niðurstöður kannana sem áður höfðu verið gerðar á 

vinnuumhverfi flugfreyja árið 2003, starfsfólks í útibúum banka og sparisjóða árið 

2002, starfsfólks í öldrunarþjónustu árið 2001 og starfsfólks í leikskólum árið 2000. 

Einnig báru þær niðurstöðurnar saman við fyrrnefnda rannsókn Páls Biering og 

Herdísar Sveinsdóttur frá árinu 2000. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu meðal 

annars í ljós að hjúkrunarfræðingunum reyndist erfiðara að samræma fjölskyldulíf og 

starf heldur en hinum starfshópunum. 

Í desember 2005 og janúar 2006 var gerð rannsókn á vegum Rannsóknastofu í 

vinnuvernd þar sem tekin voru viðtöl við rýnihópa sem í voru stjórnendur sem komu 

að gerð vaktavinnuáætlana og starfsmenn sem unnu vaktavinnu. Árið 2007 unnu Ólöf 

Eiríksdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Herdís Sveinsdóttir og Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir skýrslu fyrir sama aðila sem byggðist á niðurstöðum þessarar fyrri 

rannsóknar. Skýrslan fjallaði um aðstæður, aðbúnað og viðhorf vaktavinnufólks til 

vaktavinnu. Tilgangur hennar var að fá fram hugmyndir um hvernig mætti breyta 

vinnufyrirkomulagi til að gera starfið eftirsóknarverðara. Þátttakendur voru meðal 

annars starfsfólk innan heilbrigðiskerfisins. Niðurstöður þeirrar könnunar leiddu í ljós 

að ein helsta forsenda þess að starfsfólk vilji halda áfram að vinna vaktavinnu sé að 

vaktaálag og greiðslur hækki og að fullt starf vaktavinnufólks telji færri stundir í viku 

en fullt starf þeirra sem ekki vinna vaktavinnu. Einnig kom fram að starfsfólk í 

vaktavinnu þurfi að hafa tækifæri til að skipuleggja vinnutíma sinn sjálft til að auka 

möguleika í starfi og draga þannig úr árekstrum vaktavinnu við fjölskyldulíf og 

frítíma. 
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4. Aðferðafræði 

Beita má ýmsum ólíkum aðferðum við rannsóknir á einstaklingum á vinnumarkaði. Í 

þessari rannsókn er aðferðum eigindlegrar aðferðafræði beitt með því að taka viðtöl 

við hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt störfum við hjúkrun. 

 

4.1. Eigindleg aðferðafræði 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda og kenninga svo sem 

fyrirbærafræði og samskiptakenninga. Þær krefjast þess af rannsakanda að hann nái 

djúpum skilningi á fyrirbærinu, safni gögnum, lýsi þeim og túlki. Áhersla er lögð á að 

einungis sé hægt að útskýra athafnir einstaklinga með því að safna gögnum sem skýra 

hvaða merkingu þeir leggja sjálfir í aðstæður eða málefni. Tilgátur og kenningar 

spretta úr gögnum sem safnað er, til dæmis með viðtölum við einstaklinga sem lýsa 

upplifun sinni og tilfinningum. Mikilvægt er að rannsakandi gæti fyllsta hlutleysis við 

söfnun gagna og setji eigin skoðanir til hliðar. Þannig byggist eigindleg aðferðafræði á 

því að rannsakandi safnar gögnum, skoðar þau og reynir að öðlast skilning á þeim. 

Hann túlkar það sem hann sér og heyrir með tilliti til þeirrar merkingar sem það hefur 

fyrir viðkomandi einstakling. Niðurstöður eigindlegra rannsókna hafa ekki 

alhæfingargildi en þeim er ætlað að auka skilning fólks á tilteknu fyrirbæri (Cooper og 

Schindler, 2006). 

 

4.2. Viðtöl 

Forviðtöl fóru fram í nóvember 2007 og voru þau hluti af verkefni í áfanganum Þættir 

í aðferðafræði í meistaranámi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Viðtöl voru 

tekin við tvo hjúkrunardeildarstjóra á Landspítalanum í þeim tilgangi að kanna hvað 

verður til þess að hjúkrunarfræðingar hætta í hjúkrun. Einnig var ætlunin að fá fram 

raunhæfar hugmyndir viðmælenda um hvaða leiðir eru færar til að koma í veg fyrir þá 
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þróun sem margir telja að geti að lokum leitt til þess að íslenska heilbrigðiskerfið 

lamist ef hjúkrunarfræðingar halda áfram að yfirgefa starfsgrein sína. 

Fræðimenn hafa margir bent á að mikilvægt sé að heyra raddir þeirra 

hjúkrunarfræðinga sem hætt hafa störfum til að fá raunhæfa mynd af því hvers vegna 

þeir hætta störfum. Boshoff og Mels (2000) og Chang (1999) benda á að flestar 

rannsóknir sem gerðar eru á starfsmannaveltu og þá sérstaklega á starfsmannaveltu 

hjúkrunarfræðinga (Krausz, Koslowsky, Shalom og Elyakim, 1995; Lum, Kervin, 

Clark, Reid og Sirola, 1998) hafi verið gerðar á meðal starfsmanna sem eru ennþá í 

starfi. Oft fjalla þessar rannsóknir um starfsmenn sem eru við störf og nota „áform um 

að hætta“ sem rannsóknarbreytu fyrir starfsmannaveltu. Tang, T.L.P., Kim og Tang, 

D.S.H. (2000) benda á að það sé heppilegt því auðveldara sé að ná í þann hóp en slíkar 

rannsóknir hafi aðferðafræðilegan galla. Dalton, Johnson, og Daily (1999), 

Vandenberg og Nelson (1999) og Bozeman og Perrewé (2001) árétta það að 

starfsmenn geta haft margar ástæður fyrir því að segjast munu hætta og sumir þeirra 

geta haft í hyggju að fara án þess að láta af því verða. Oft er hvati að ákvörðun um að 

hætta að vinna á vinnustað óvæntur og takmarkað gildi í því fólgið að biðja 

einstaklinga að spá fyrir um það sem enn eru í vinnu. 

Því var ákveðið að í þessari rannsókn yrði rætt við hjúkrunarfræðinga sem hætt hafa 

störfum til að leitast við að fá sem raunhæfasta mynd af því hvers vegna íslenskir 

hjúkrunarfræðingar hætta að vinna við hjúkrun. Byggt á forviðtölum við 

hjúkrunardeildarstjóra (sjá Viðauka A) var útbúinn hálfopinn spurningalisti fyrir 

viðtöl við hjúkrunarfræðinga sem hætt hafa störfum (sjá Viðauka B) og er hann mun 

ýtarlegri en sá spurningalisti sem notaður var við forviðtölin. 

 

4.2.1. Val á viðmælendum 

Við val á viðmælendum ræddi rannsakandi fyrst við hjúkrunarfræðing sem hefur hætt 

störfum við hjúkrun og er rannsakanda kunnugur. Í framhaldinu var notast við 

svokallað snjóboltaúrtak þar sem viðmælandinn benti á aðra mögulega viðmælendur 

sem einnig voru hjúkrunarfræðingar sem hætt höfðu störfum við hjúkrun og svo koll 

af kolli þar til hæfilegum fjölda viðmælenda var náð. Viðmælendur voru tíu talsins. 
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4.3. Bakgrunnur viðmælenda 

Allir tíu viðmælendurnir voru konur. Sökum nafnleyndar eru viðmælendurnir nefndir 

með bókstöfunum A – J til aðgreiningar. Meðalaldur þeirra var 43,8 ár, sá elsti 53 ára 

en yngsti 38 ára. Að meðaltali höfðu viðmælendur unnið í 8,3 ár við hjúkrun. Sá sem 

lengst vann starfaði í 14 ár en sá sem hafði stysta starfsreynslu af hjúkrunarstörfum 

vann í þrjú ár. Þessi starfsaldur miðast við starf við beina hjúkrun á sjúkrahúsi eða 

álíka stofnun. Viðmælendur bentu þó sumir á að þau störf sem þeir hafa unnið eftir að 

þeir hættu að starfa við hjúkrun séu á einhvern hátt tengd hjúkrunarstarfinu eða að 

hjúkrunarnámið hafi verið góður grunnur fyrir síðari starfsvettvang sem þó tengist 

ekki beinni hjúkrun. Á þeim tíma sem viðtölin voru tekin störfuðu tveir þeirra innan 

opinbera geirans, annar að heilbrigðis- og samfélagsvísindum og hinn að tölvumálum. 

Einn vann við eigin rekstur. Í hópi viðmælenda voru tveir sölustjórar og fimm sem 

fengust við sölustörf, til dæmis á lækningatækjum og lyfjum. 

Þrír viðmælendanna höfðu ekki annað nám að baki en hjúkrunarfræðimenntun. Þeir 

viðmælendur sem höfðu annað nám eða höfðu bætt við sig námi höfðu ýmist gert það 

í beinum tengslum við hjúkrun eða fóru í töluvert frábrugðið nám, til dæmis á sviði 

viðskipta. Einn viðmælenda var með mastersgráðu í lýðheilsufræðum. Annar var með 

diplómanám í viðskiptastjórnun og þegar viðtölin voru tekin var hann að bæta við sig 

mastersnámi í stjórnun tengdri heilbrigðiskerfinu. Meðal viðmælenda voru 

einstaklingar með aðra háskólamenntun en hjúkrunarfræði, til dæmis einn með MBA 

nám ásamt mastersgráðu í stjórnun, sjúkranuddari með tvö diplómanám á mastersstigi 

innan hjúkrunar, einn með háskólanám í handleiðslufræði og viðbótarnám í hjúkrun 

og einn sem hafði háskólamenntun á sviði hjúkrunarstjórnunar ásamt MBA gráðu. 

Langflestir viðmælenda eða átta talsins luku hjúkrunarnámi frá Háskóla Íslands. Tveir 

þeirra námu hins vegar hjúkrun við Hjúkrunarskóla Íslands en eftir 1988 hefur 

hjúkrunarnám einungis verið kennt við Háskóla Íslands. Viðmælendur útskrifuðust á 

árunum 1981 til 1998. 

 

4.3.1. Framkvæmd rannsóknar 

Haft var samband við hjúkrunarfræðingana ýmist með tölvupósti eða símleiðis. Fyrsta 

viðtalið fór fram þann 23. júní og það síðasta þann 9. júlí árið 2008. Viðtölin voru 

flest tekin á vinnustöðum viðmælenda, eitt á heimili rannsakanda, eitt á heimili 
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viðmælanda og eitt á kaffihúsi. Viðtölin voru hljóðrituð og skráð niður orðrétt fyrir 

úrvinnslu þeirra. Við úrvinnslu voru gögn greind samkvæmt aðferðum eigindlegrar 

aðferðafræði, efni svara viðmælenda skipt í efnisflokka og þemu og kóðar fundnir og 

ályktanir dregnar. Ýmsum upplýsingum var sleppt í niðurstöðum rannsóknar að ósk 

viðmælenda og aðrar upplýsingar voru teknar út svo sem nöfn á vinnustöðum vegna 

trúnaðar við viðmælendur. 
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5. Niðurstöður 

Við úrvinnslu á gögnum rannsóknarinnar voru fundin þemu og kóðar. Megin þemu 

eru laun, starfsþróun, starfsumhverfi, vinnufyrirkomulag, mannekla, vinnuálag, 

stjórnun og ímynd hjúkrunarfræðinga. Einnig var leitað svara við spurningunum 

hversu líklegt viðmælendur telja að þeir hefji störf á ný við hjúkrun, hvort þeir þekki 

marga hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt störfum og hvort eitthvað hafi verið öðruvísi 

við starfið en þeir áttu von á þegar þeir hófu störf við hjúkrun. 

 

5.1. Laun 

Viðmælendur ræddu allir um laun í viðtölunum, ýmist sem aðalástæðu fyrir því að 

þeir ákváðu að breyta um starfsvettvang eða þeim þykja laun íslenskra 

hjúkrunarfræðinga of lág. 

Viðmælandi A telur að laun hjúkrunarfræðinga skipti miklu máli í ákvörðun 

hjúkrunarfræðinga að hætta að vinna við hjúkrun og segir að framgangskerfi þeirra á 

Landspítalanum hafi þar mikið að segja þar sem þeir séu ekki metnir að verðleikum: 

...ég held að kannski þurfi einhvern veginn að endurskoða þetta 
framgangskerfi, sérstaklega ef við erum bara að tala um spítalann. Það að vera 
góður hjúkrunarfræðingur, klínískur hjúkrunarfræðingur, það er ekki metið 
neins og það finnst mér mjög slæmt. Þá er ósjálfrátt farið að beina öllum í að 
reyna að komast í einhverja skrifstofuvinnu eða stjórnunarstöðu... ... Og það er 
bara fullt af fólki sem finnst gaman að hjúkra. 

Viðmælandi B hætti að starfa við hjúkrun eingöngu vegna launa eða eins og hann 

kemst að orði: 

Það voru launin sem gerðu það að verkum á þeim tíma að ég hætti. Þessi 
fyrsta sem sagt fyrsta „hættun“ mín var eingöngu vegna launanna. ...ég vann 
eins og geðsjúklingur... ...og svo fékk ég ekkert útborgað. Þannig að ég gat 
farið að vinna fjóra tíma á dag hjá okkar ástkæra fyrirtæki, frá fjögur til átta, 
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fyrir meiri pening heldur ég hafði þegar ég vann sem 100% 
hjúkrunarfræðingur. Þannig að það var bara mjög skýr ástæða fyrir því. 

Það sem hefði getað komið í veg fyrir að viðmælandi B hætti að vinna við hjúkrun er 

að hans mati: 

Á þessum tíma, náttúrulega held ég eingöngu hærri laun. Mér fannst vinnan 
mjög skemmtileg og allt það. Mér fannst bara ekki metið það sem maður var 
að gera. Þannig að ég held að launin hafi bara algjörlega verið númer eitt, tvö 
þrjú og upp í tíu sem gerði það að verkum að ég hætti. 

Að sama skapi telur viðmælandi B afar ólíklegt að hann fari að vinna við hjúkrun á ný 

við óbreytt launakjör en telur það mjög líklegt ef launin verða ásættanleg en með 

takmörkunum þó: 

En ég mundi ekki nenna að vinna 100% vaktavinnu. En eins og staðan er þá 
hefði maður ekki efni á neinu öðru. Um leið og er búið að laga launin þá er 
líklegt að ég fari að hugsa minn gang... ... Og náttúrulega það að ég þyrfti ekki 
að vinna endalausar aukavaktir og vesen til þess að geta lifað af. Ég vil bara 
geta lifað af grunnlaununum. Ef ég gæti unnið dagvinnu og verið með 
grunnlaunin og lifað af þeim þá myndi ég alveg hugsa mig um. ... En á meðan 
ég get ekki lifað af grunnlaunum hjúkrunarfræðings þá sé ég enga ástæðu til 
að vinna við þetta. ...ef fólk getur lifað af grunnlaununum og þarf ekki að 
vinna 150% vinnu þá er ekkert mál að vinna við hjúkrun alla sína ævi. 

Viðmælandi B telur að helsta leiðin til að laða hjúkrunarfræðinga til starfa sé að 

hækka launin. Viðmælandi C tekur í sama streng og bætir við umfjöllun um 

hjúkrunarfræðinga sem vinna hjá hjúkrunarleigum og starfa við hlið annarra 

hjúkrunarfræðinga: 

...ég held að launin séu náttúrulega númer eitt, tvö og þrjú, það er það sem að 
skiptir máli. Ef þú hefur efni á því að borga helmingi meiri laun fyrir einhverja 
manneskju sem er komin frá hjúkrunarleigu þá hlýtur þú að geta borgað 
manneskju í fastri vinnu sömu laun. Og ég hef aldrei skilið út af hverju það er 
ekki hægt. ...og það hlýtur náttúrulega að skapa óánægju ef þú ert að vinna 
samhliða einhverri manneskju sem kemur endrum og eins inn á deildina og 
hún er með helmingi hærri laun heldur en þú sjálf sem þekkir mikið betur allar 
aðstæður... Það segir sig sjálft. 

Hann telur mikilvægt að hlusta á þá sem starfa við hjúkrun og heyra hvað þeir telja að 

hægt sé að gera til að bæta þetta vandamál sem þeir standa frammi fyrir. Lausnin til að 

halda í þá hjúkrunarfræðinga sem séu enn við störf liggi í því að: 

...bjóða þeim betri kjör. Kaup og kjör. Ekki spurning. Það verður bara að 
hlusta á þá sem eru að vinna. ...ég held að þetta sé aðalástæðan fyrir því að... 
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...það hefur bara ekki efni á að vinna þessi störf. Og ef það er að fá meiri laun 
fyrir að bera út Moggann þá náttúrulega ber það út Moggann frekar en að vera 
í hjúkrunarstörfum í átta tíma þegar það getur fengið sambærilegt kannski fyrir 
tveggja tíma vinnu. 

Laun voru einnig stór þáttur í ákvörðun viðmælanda E að hætta að starfa við hjúkrun 

og bendir á nauðsyn þess að hjúkrunarfræðingar fái mannsæmandi laun í samræmi við 

menntun. „Það er bara þetta að vera með mannsæmandi laun númer eitt, tvö og þrjú 

og þá virkilega að fá bara mannsæmandi laun samkvæmt okkar menntun.“ 

Viðmælandi D hætti ekki í starfi sínu vegna launa og telur launin ekki vera aðalástæðu 

fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætta að vinna við hjúkrun. Hann bendir á að þeir hafi 

tækifæri til að bæta laun sín með því að vinna yfirvinnu og hækka laun sín 

tímabundið: 

Ég hef aldrei viljað segja að hjúkrunarfræðingar séu að hætta út af 
laununum.... ...laun hjúkrunarfræðinga, ég er ekkert að segja að þau séu eins 
og þau eigi að vera. En hjúkrunarfræðingar hafa samt sem áður tækifæri til að 
hífa upp launin sín með meiri vinnu og með því að leggja meira á sig 
tímabundið og það er bara kostur í sjálfu sér. Og maður er kannski til í það 
stundum og svo vill maður kannski bara sætta sig við minni laun þess á milli 
og hafa þá meira frí. ... Þannig að ég segi það að hjúkrunarfræðingar eru ekki 
að hætta út af laununum. 

Þótt hjúkrunarfræðingar geti hækkað laun sín með því að vinna aukavaktir og vinna 

vaktavinnu þá þurfa grunnlaunin að vera hærri að mati viðmælanda E. Hann telur ekki 

sanngjarnt að hjúkrunarfræðingar séu sífellt nauðbeygðir til að vinna aukavaktir til að 

halda launum sínum í lagi: 

Borga hærri laun, borga hærri grunnlaun svo það sé alveg skýrt og að vera 
með svona... ...bætingu fyrir vinnuhlutfall. ...að manneskja sem er á 
þrískiptum vöktum að hún þarf ekki að skila nema 80% vinnu í ljósi þess að 
hún er í álagsvinnu... Mér finnst bara sanngjarnara að allir gætu slappað af og 
notið þess að vera í vinnunni, ekki alltaf þessi keyrsla á eilífum aukavöktum. 
Það verða náttúrulega alltaf einhverjar aukavaktir, fólk getur orðið veikt og 
annað sem er náttúrulega eðlilegt á öllum stöðum en hins vegar að meta 
þrískiptar vaktir meira... 

Viðmælandi E telur hækkun á grunnlaunum vera lausnina á manneklu þar sem 

hjúkrunarfræðingar sem vinna í lágu starfshlutfalli myndu þá auka við sig vinnu. „Ef 

við myndum ná að hækka alla þessa segjum um þessi x prósent upp í 80% vinnu þá 

væri engin mannekla. Þannig að þetta er marg útreiknað þannig að ég er ekkert að 

finna upp hjólið hérna.“ 
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Eina leiðin sem er fær til að laða hjúkrunarfræðinga til starfa að mati viðmælanda E er 

að bæta launin: 

Með betri launum. Þetta er bara orðið reikningsdæmi fjölskyldna. Ég meina að 
þú þarft að vera að vinna úti og maki hvort sem að það er ég eða þú eða 
einhver annar, að það þarf yfirleitt tvo til að vinna. 

Og fá að njóta þess í leiðinni að vera í vinnunni: 

...við viljum gera allt fyrir þessa fjölskyldu okkar og við þurfum að vinna að 
því og þá væri náttúrulega alveg gustuk að fá að njóta þess í leiðinni. Að vera í 
starfi sínu. Þannig að ég vildi meina að það þyrftu að vera hærri grunnlaun. ... 
Það er ekkert eðlilegt við það að þú þurfir að vera að vinna fullt af 
aukavöktum og allt í næturvöktum til þess að ná einhverjum launum. Það er 
ekkert eðlilegt við það og ég held að ef maður hefur grunlaunin í lagi, hafa 
hæfilega prósentu... ...þá væri þetta bara svolítið frábært held ég. 

Hann bendir einnig á að umbuna þurfi eldri hjúkrunarfræðingum fyrir vinnu sína til að 

stuðla að því að þeir miðli þekkingu sinni til hinna yngri. Ef eldri hjúkrunarfræðingar 

hætta að vinna við starfsgrein sína þá tapast mikilvæg þekking út af vinnustöðunum 

og hefur hann áhyggjur af þeirri þróun: 

Þannig að ég held að það sé að missa ekki unga fólkið út og pína það ekki út í 
vinnu heldur blanda þeim með þessum reyndu og þá þurfa þessir reyndari að 
fá umbun fyrir sína vinnu, sitt vinnuframlag síðustu hvað 10, 20, 25 ár og vera 
með hærri grunnlaun. ... Þannig að að mér finnst að við þurfum að hlúa 
hressilega að þessum grunnlaunum og hlúa að þessum sem eru með reynsluna 
til þess að toga hina áfram í metnaði og miðla henni. Þessir 
hjúkrunarfræðingar labba þá út og fara með alla þekkinguna, það bara gengur 
ekki. 

Viðmælandi E hefur framhaldsmenntun á sviði hjúkrunar. Ein ástæðan fyrir því að 

hann segist ekki vera spenntur fyrir því að fara að vinna á sjúkrahúsi á ný með sína 

menntun er sú að það sé ekki tekið vel á móti honum. Honum standa ekki til boða laun 

í samræmi við menntun. Hann lýsir samtali sínu við stjórnanda sjúkrahússins á 

eftirfarandi hátt: „Ég fór og spurði bara með tvö diplómanám og þar að auki eitt á 

meistarastigi hvað eru laun. Ja, svona 250 til 270 þúsund og þá er búið að toga mig 

upp í alla launaflokka.“ Þetta er hann ekki sáttur við og áréttar það að „launin skipta 

miklu máli þó þau séu ekki allt“. 

Fyrir utan óhentugan vinnutíma var ástæðan fyrir því að viðmælandi F hætti að vinna 

við hjúkrun fyrst og fremst tengd launum. Hann hafði unnið lengi á einu 

Norðurlandanna við hjúkrun og segir: „Maður lækkaði um kannski 100 þúsund krónur 
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í launum við það að koma heim.“ Hann telur launin vera helstu ástæðu þess að 

hjúkrunarfræðingar hætta almennt að vinna við hjúkrun og tekur í sama streng og fyrri 

viðmælendur að grunlaunin þurfi að hækka: 

Auðvitað þarf að hækka aðeins grunnlaun þannig að grunnlaunin okkar séu 
alla vega þannig að við getum borið okkur saman við aðrar stéttir sem eru með 
fjögur ár í háskólanámi. ... Og þegar ég tala um góð grunnlaun að þær hafi að 
minnsta kosti 350 þúsund í grunnlaun. Að minnsta kosti. 

Viðmælandi G hætti einnig vegna lélegra launa auk vinnuálags eða eins og hann orðar 

það: „Bara vinnuálagið og léleg laun. Bara ósköp einfalt“. Hann gæti hugsað sér að 

snúa aftur til starfa ef launin væru hærri: 

...og ég get alveg sagt það að ef það er hægt að hífa þessi laun upp og ég gæti 
unnið mín 80-100% þá hugsa ég að ég væri alveg til í að fara aftur. En ekki 
fyrir hvað, 290 þúsund? 

Algengt er að hjúkrunarfræðingar séu beðnir um að bæta við sig vinnu í formi 

aukavakta en viðbrögð stoðdeilda sjúkrahússins eru ekki alltaf jákvæð eða eins og 

viðmælandi F orðar það: 

Það eru skítalaun... ...og það er alltaf verið að reyna að fá á aukavaktir og... 
...það er endalaust hægt að bæta á þig aukavinnu og svo á sama tíma er 
kvartað yfir því inni á launaskrifstofu. Þetta er svona það sem maður heyrir. 

Sumir viðmælenda vöktu máls á hjúkrunarleigum og benda á að hjúkrunarfræðingar 

sem starfa á vegum þeirra fá hærri laun fyrir sömu vinnu og hjúkrunarfræðingar sem 

eru fastráðnir inni á sjúkrahúsunum og vinna við hlið þeirra. Viðmælandi G bendir á 

að í stað þess að svekkja sig á þeirri staðreynd eigi hjúkrunarfræðingar að nýta sér 

þann valkost í mun meira mæli. „Og líka sko eins og með fyrirtæki eins og Liðsinni, 

ég skil ekki af hverju við nýtum okkur þetta ekki. Því að við náttúrulega erum að fá 

hærri laun fyrir að vinna sömu vinnu.“ 

Viðmælandi H telur launin eiga stóran þátt í því að hjúkrunarfræðingar hætta en 

bendir þó á að launin eru ekki allt: 

Reyndar eru launin ekki allt. Það er náttúrulega greinilegt núna. Það eru launin 
sem að fólk er verulega óánægt með. En samt held ég að það sé ekki alltaf 
nóg. Þó að krónutala hækki þá þarf vinnuumhverfi að vera miklu hlýlegra eða 
þú veist, æ eitthvað svona mannauðsdæmi. 
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Þrátt fyrir að taka fram að launin séu ekki allt þá telur hann að það sem þurfi að koma 

til svo hægt sé að laða hjúkrunarfræðinga til starfa séu fyrst og fremst hærri laun, „það 

eru launin, það er pottþétt“. 

Hann bendir á, eins og fleiri viðmælendur gera, að hann geti ekki séð fyrir sér að hann 

fari í vaktavinnu hefji hann störf á nýjan leik við hjúkrun og launin séu lág fyrir þess 

háttar vinnutíma: 

...og sé ekki fyrir mér að fara til dæmis í vaktavinnu þannig að ég sé fyrir mér 
að ég mundi vilja fara á einhverja deild þar sem er dagvinna en þá veit ég að 
launin yrðu mjög lág. Þannig að þarf einhvern veginn að koma á móts við það. 

Viðmælandi I telur launin vera helstu ástæðuna fyrir því að hann hætti. Hann ræðir um 

það sem viðbrögð við manneklu hjúkrunarfræðinga að eitt sumarið hafi Landspítalinn 

ákveðið að ráða danska hjúkrunarfræðinga til starfa. Þessum hjúkrunarfræðingum 

voru boðin hærri laun en þeim íslensku sem fyrir voru við störf. Hann svarar 

spurningunni „Af hverju hættir þú?“ á þann hátt: „Af því að ég vildi ekki sætta mig 

við að það væru ráðnir hjúkrunarfræðingar á betri launum en við værum á sem vorum 

fyrir.“ 

Hann bendir einnig á að lítið svigrúm sé fyrir hendi til að umbuna þeim sem fyrir eru: 

Sko þau voru búin að reyna að koma til móts við mig í launamálum og þess 
vegna var sagt þú hækkar í rauninni neitt meira. Þú getur ekkert hækkað 
meira. Og ef maður er 38 eða 39 ára og getur ekki hækkað sig meira í launum, 
það er ekki hægt að bjóða fólki upp á svoleiðis heldur. Það er bara ekki í takt 
við tímann. 

Viðmælandi I segir að til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti að vinna við 

hjúkrun verði þeir að geta lifað af grunnlaunum sínum. Ekki eigi að taka vaktaálag 

með þegar rætt er um laun hjúkrunarfræðinga. „Sko launin verða að vera þannig að þú 

getir lifað af grunnlaunum. Og að álagið sé ekki reiknað inn sem sjálfsagður hluti af 

launum. Af því að álagsvinna er álagsvinna.“ Vaktavinna og laun fyrir hana hafa mikil 

áhrif á fjölskyldulíf og að mati viðmælanda I eru þau stór hluti þeirrar ástæðu að 

hjúkrunarfræðingar hætta störfum: 

Vinnutíminn. Náttúrlega vaktavinna og vaktaálagið. Og launin og sérstaklega 
náttúrulega ef að þú ert einn með börn. Þú getur í rauninni ekki unnið inni á 
spítala í vaktavinnu nema að leggja gífurlega mikið á þá sem eru í kring, 
þannig að ég hugsa að vaktaálagið og vaktavinnan sem náttúrulega tengist þá 
laununum því þú verður að vinna fulla vaktavinnu til þess að hífa þig upp. 
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Viðmælandi J er einn þeirra viðmælanda sem hættu ekki beinlínis vegna launa heldur 

vegna annars starfs. Hann segir þó um laun hjúkrunarfræðinga: „Já launin, þau eru 

náttúrulega bara skandall“. 

 

5.2. Starfsþróun hjúkrunarfræðinga 

5.2.1. Undirbúningur náms fyrir starf og menntun 

Viðmælendur telja allir að hjúkrunarnámið hafi undirbúið þá vel fyrir störf við 

hjúkrun, sérstaklega fyrir störf á sjúkrahúsum og gagnrýna margir þeirra að 

undirbúningi fyrir annars konar störf innan heilbrigðiskerfisins sé ábótavant. Einnig 

benda nokkrir þeirra á að námið sé góður grunnur fyrir mörg önnur störf. Viðmælandi 

A segir: 

...ég vil segja að námið sem ég fékk í hjúkrunardeildinni undirbjó mig 
ofboðslega vel fyrir klíníska hjúkrun. Og líka gaf mér rosalega mikið svona 
faglegt innsæi, þannig að ég skildi hvað ég var að gera og það finnst mér mjög 
mikilvægt. 

Einnig nýttist grunnnámið honum vel fyrir framhaldsnám: 

...ég fór í framhaldsnám sem er mjög faraldsfræðilega miðað og stefnumótun 
og svona og ég fann það að sá grunnur sem ég hafði úr hjúkrunarfræðinni var 
rosalega góður. Ofboðslega góður og maður lærði ákveðna akademíska vinnu 
sem samt nýttist manni í klíník, þannig að ég vil meina að ég hafi verið vel 
undirbúin. 

Hann telur að hjúkrunardeildin verði að vera vakandi yfir því að fylgja takti tímans og 

viss endurnýjun í kennaraliði sé nauðsynleg til þess: 

Það er eitthvað sem mér finnst kannski að eigi að leggja meiri áherslu á og 
peppa þær upp og búa til skemmtilegt nám og klínískt nám. 
...Hjúkrunardeildin er búin að vera að gera þetta svolítið... ...en það vantar 
stundum svolítið... ...nýtt blóð til að gera þetta meira aðlaðandi. 

Viðmælandi D bendir á hversu góðan grunn hann telur hjúkrunarnámið vera fyrir 

hjúkrunarstarfið en einnig fyrir annað nám: 

Já, það finnst mér... ...sérstaklega af því að ég hafði nú litla reynslu fyrir og þá 
kom ég þarna út úr þessu námi og mér fannst ég virkilega vera... ...með það 
bakland námslega séð sem hægt er að ætlast til af nýútskrifuðum. Auðvitað 
náttúrulega styrkist maður með reynslunni en svona í fyrsta kasti fannst mér 
ég vera vel undirbúin. En námið fannst mér áhugavert og skemmtilegt og sé 
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alls ekkert eftir því og svo var þetta þá bara spurning að finna sér eitthvað sem 
svona hentaði manni og eitthvað sem hægt væri að byggja ofan á. Þetta fag og 
þessa reynslu. 

Viðmælandi E bendir á mikilvægi framþróunar í hjúkrun og að hjúkrunarfræðingar 

verði að hafa tækifæri í þeim efnum. Viðmælandi F er ánægður með þá möguleika 

sem hjúkrunarnámið hefur gefið honum: 

... mér fannst bara spennandi við hjúkrun vegna þess að það gaf mér mikla 
möguleika. Þú gast unnið... ...á mjög mismunandi mörgum deildum. Þú getur í 
rauninni sótt um hin ýmsu störf. Mér finnst, þetta er mjög góð menntun í 
rauninni. 

Hann fjallar um þá þróun sem varð þegar hjúkrunarnámi á Íslandi var breytt og gert 

eingöngu að háskólanámi. Um tíma var hjúkrun kennd á tveimur mismunandi 

námsstigum og ólíkar áherslur voru í náminu, meiri áhersla var lögð á klínískt nám í 

gamla skólanum en á bóklegt nám í háskólanum. Hann lýsir þeirri þróun þannig: 

...þegar ég byrjaði í hjúkrun þá var sem sagt síðasta árið í gamla 
hjúkrunarskólanum að verða búið... Þá var svona leiðinlegur og vondur mórall 
á Landspítalanum og það var mjög mikil svona samkeppni milli þess að vera 
háskólamenntuð eða vera menntuð úr gamla skólanum. ... Við vorum með svo 
miklu meira bóklegt nám. Þú getur alltaf lært þetta verklega... En þú getur ekki 
náð í þetta faglega. Þú verður að lesa það fyrst. ...þegar þú hefur góðan grunn í 
þessu faglega, þá getur þú alltaf lært þetta verklega. ... Þú hafðir alltaf 
theoríuna, eða þetta faglega. ... Þú hafðir alltaf grunninn. 

Þótt viðmælandi G taki undir það að námið hafi verið góður undirbúningur fyrir 

starfið þá bendir hann á að áherslur í náminu mættu vera aðrar. Hann segir: 

...en finnst að það mætti vera meiri sko verkleg æfingakennsla. Mér hefur 
alltaf þótt það vera of lítið. Þú veist þar sem þú getur verið... ...meira að æfa 
þig meira við almenna hjúkrun, ekki með sjúklingum. Mikið af því fer bara 
fram beint með sjúklingnum. Það vantar. Ég veit ekki hvernig það er í dag. En 
þá var það lítið. 

Enn fremur leggur viðmælandi G áherslu á, eins og nokkrir aðrir viðmælendur, að 

hjúkrunarstarfið felist ekki einungis í því að vinna á sjúkrahúsi og finnst mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar hafi það í huga og nýti sér þá möguleika: 

... að þetta að við erum alltaf að tala um stofnanir. Hjúkrunarfræðin er víðara 
svið. ... Og það er bara frábært að við getum nýtt okkar menntun annars staðar. 
Það er... ...mjög oft sem að hjúkrunarfræðingar hrekjast frá störfum en það er 
oft að þegar maður kemur út þá áttar maður sig á að það eru miklu fleiri 
möguleikar sem að maður hefur en að standa við rúmgaflinn og vera þar. Við 
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megum ekki gleyma því að það sem viðkemur hjúkrun er ekki bara með 
kappann og halda í hendina á sjúklingnum. 

Ég fattaði það ekki þegar ég var að útskrifast, ekki fyrr en ég fór að vinna... 
...og sérstaklega eftir að ég fór að vinna í einkageiranum að það eru 
náttúrulega gríðarlega mörg tækifæri fyrir okkur og mér finnst bara frábært ef 
að hjúkrunarfræðingar... ...nýta sér það, þá kannski sést það strax að það þarf 
að gera eitthvað meira í þessu til að halda í þá sem eru. 

Á svipuðum nótum fjallar viðmælandi H um það hversu góður undirbúningur 

hjúkrunarnámið er fyrir önnur störf og fyrir lífið sjálft: 

Þannig að þetta var rosalega lærdómsríkt... ...hjúkrunarnámið og 
hjúkrunarstarfið, þetta er rosalega gott veganesti út í lífið. Maður býr rosalega 
vel að því. ... mér finnst svo flott við hjúkrun að það gefur manni svo gott 
veganesti, bara í alls konar störf. ...það kannski kom manni á óvart hvað þetta 
var gott veganesti út í lífið. 

Viðmælandi H leggur áherslu á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar séu stoltir af 

starfi sínu og námi þrátt fyrir að ýmislegt megi betur fara: 

Það er náttúrulega það sem er svolítil lenska í okkur sem að mér finnst svolítið 
leiðinlegt... ... að vera að gagnrýna... ...og tala svolítið illa um námið og svona 
en þá erum við bara að tala illa um okkur sko. ...auðvitað mátti ýmislegt betur 
fara og allt það en ég held að við verðum svolítið að tala vel um, vera stoltar af 
náminu okkar... 

Einnig tekur hann í sama streng og fleiri viðmælendur varðandi það að 

hjúkrunarnámið býr einstaklinga undir margt fleira heldur en að starfa á sjúkrahúsum: 

En þá komum við reyndar enn og aftur að þessu... ...að það er verið að ganga 
út frá því að það að vera hjúkrunarfræðingur að þá sé maður að vinna við 
hjúkrun, í rauninni bedside hjúkrun. ...hluti af því að vera með þessa 
hjúkrunarmenntun gefur þér tækifæri á að vinna við svo margt. Þannig að þú 
ert ekki bara bundinn við það að vera á spítalanum. Þannig að þær eiga 
möguleika á að prófa ýmislegt annað. ..., það þarf ekki að vera eithvað 
endilega neikvætt. Að hjúkrunarfræðingar fari annað. Ná sér bara í reynslu. 

Hjúkrunarnámið var góður undirbúningur fyrir starfið að mati viðmælanda I en þó 

væri hægt að bæta námið að einhverju leyti. „...maður lærir bóklega hlutann mjög 

vel... ...þá vantar meiri klíník og það vantaði líka að kenna manni praktísk atriði eins 

og að lesa úr blóðprufum og útskriftarmál.“ 

Viðmælandi I telur að hann hafi ekki eingöngu farið í hjúkrunarnám til að starfa við 

hjúkrun alla sína tíð og menntunin sé í raun grunnur fyrir hvaða nám sem er: 
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Ég var strax á þessum tíma farin að skoða mér framhaldsnám... ...þannig að ég 
held líka að ég hafi alltaf litið á hjúkrunina sem bara eins og hvert annað 
grunnnám. Svo veist þú ekki hvert það leiðir þig í rauninni. Eins og ef þú ferð 
í félagsfræði, þú veist ekki hvar þú endar. 

Á tímabili fóru margir hjúkrunarfræðingar í framhaldsnám erlendis og sneru aftur til 

landsins með nýjar áherslur sem þeir innleiddu í hjúkrunarnám. Viðmælandi J telur 

það hafa verið mikla framsýni hjá þeim og hafi gert hjúkrunarnámið enn frekar að 

góðu námi sem nýtist sem grunnur að nánast hvaða námi sem er: 

Það er líka... ...í hjúkrun á þessum tíma sem þær eru að koma heim þarna 
ofurdoktorarnir...[A.R. Hjúkrunarfræðingarnir sem eru að koma úr 
framhaldsnámi]. Mér fannst samt þessi faglega hlið alltaf svolítið skemmtileg, 
þessi fræðilega hlið. ... Og ég held að þessar konur hafi með bara framsýni 
komið heimspeki og stjórnun í húkrunarfræði... Ég held að þetta hafi verið 
svakaleg framsýni á þessum tíma. 

...ég er ánægð með hjúkrunina í rauninni sem undirbúning fyrir svo margt 
annað. Ég er ekki viss um að ég hefði viljað fara endilega einhverja aðra leið. 
Ég meina að ég á fullt af möguleikum í dag og framhaldsnám og ýmislegt 
þannig að en undirbúningur til að vera frekar inni á deild... 

Viðmælandi J áréttar að það að vinna á sjúkrahúsum er alls ekki eini starfsvettvangur 

hjúkrunarfræðinga og ætti ekki að vera það að hans mati: 

...af hverju mega ekki hjúkrunarfræðingar bara hætta? Af því að það er... 

...bara alls ekki eini vettvangurinn. Ég skil ekki af hverju hjúkrunin getur ekki 
verið sama undirbúningsmenntun ef þú ætlar þér í eitthvað innan 
heilbrigðisgeirans. ...eins og hvert annað fag í rauninni. Þannig að mér finnst 
eiginlega bara að hjúkrunarfræðingar þeir eigi ekkert að vera, að þeir eigi að 
fara miklu, miklu, miklu, miklu meira í burtu. ... Þannig að ég myndi eiginlega 
bara vilja sjá hjúkrunarfræðinga alls staðar annars staðar heldur en inni á 
spítölunum. 

Aðeins einn viðmælandi, viðmælandi D, fjallar um misræmi á milli væntinga 

hjúkrunarfræðinga til starfs og þess sem hann upplifði í raun og veru þegar hann hóf 

störf: 

Ég veit ekki hvort það hafði með hjúkrun að gera eða hvort þetta er yfirleitt 
þegar maður kemur út úr háskólanámi. ...þegar maður er í náminu þá er allt 
svona upphafið til skýjanna. Það er allt... ...svo æðislegt og fagið er svo 
frábært og við náttúrulega getum allt og vitum allt og svo komum við út á 
vinnumarkaðinn og það er alltaf svona ákveðið sjokk. Það er að segja að 
raunveruleikinn er ekkert svona alveg eins og maður heldur að hann sé... 
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Til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti að vinna og til að leysa manneklu 

innan hjúkrunar telur viðmælandi D ekki rétt að fjölga nemendum í hjúkrun og telur 

það í raun varhugaverða þróun fyrir framgang stéttarinnar: 

Ég held það sé kolröng ákvörðun hjá stjórnvöldum að taka fleiri inn í klásus. 
...ég vil meina það að það er til nóg af hjúkrunarfræðingum á Íslandi og bara 
að fá þá aftur til vinnu. Það þarf ekki að útskrifa fleiri eða bæta við fleiri 
háskólum sem kenna hjúkrunarfræði. Því þá hefur maður áhyggjur líka af því 
að námið verðfalli að einhverju leyti... 

 

5.2.2. Endurmenntun 

Fjórir viðmælendur gera tækifæri til endurmenntunar að umfjöllunarefni sem þátt í því 

að hjúkrunarfræðingar hætta störfum og sem mögulegan hvata í að þeir hefji störf við 

hjúkrun á ný. Hvatning og tækifæri til endurmenntunar er eitt þeirra atriða sem 

viðmælanda A þykir ábótavant á Landspítalanum: 

Mér fannst ofsalega gaman að vinna á ...deildinni [A.R. Nafni deildar sleppt 
vegna trúnaðar við viðmælanda] en ég hugsa kannski þegar öllu er á botninn 
hvolft að mér fannst að þegar ég var að vinna að mér fannst vanta möguleika 
til endurmenntunar... ...mér fannst vanta einhverja svona hvatningu.... ...og 
stjórnendur spítalans eru ekki að horfa alltaf í mannauðinn sem við höfum til 
að nýta sér hann betur. 

Viðmælandi F leggur áherslu á mikilvægi þess að viðhalda þekkingu og að umbun sé í 

samræmi við hana til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti að vinna við 

hjúkrun. Hann orðar það á þennan hátt: 

Ég held að það sem að þyrfti að gera til að halda í hjúkkurnar... ...það er fyrst 
og fremst að leyfa þeim að vinna meira sjálfstætt, leyfa þeim að... ...þróa sína 
kunnáttu með því bæði að fara á þing, hafa lesdaga, vinna faglega úr 
verkefnum og fá borgað fyrir það, þú þurfir ekki að gera það heima, kauplaust. 
Fá umbunina. En ég held að þetta sé bara grundvallaratriði í því að við að 
okkur líki vel og að það sé haldið í fólkið sem er að vinna að það fái umbun, 
að það fái að þroskast í starfi. 

Að mati viðmælanda G er endurmenntun mikilvæg leið til að laða hjúkrunarfræðinga 

til starfa og til að halda í þá sem fyrir eru í starfi. Enn fremur gæti það haft áhrif á að 

hann hefji störf á nýjan leik við hjúkrun: 

Ef maður tekur út sko launalega hlutann þá held ég til dæmis að 
endurmenntun, að stofnunin bjóði upp á hana. Það eru náttúrulega námsleyfi 
en að bjóða upp á kúrsa eða að styrkja hjúkrunarfræðinga til að fara... Ég get 
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vel trúað að það mundi hafa einhver áhrif. ...fyrir mig alla vega. Það myndi 
skipta miklu máli. 

Ein ástæða þess að viðmælandi I hætti að vinna við hjúkrun er á þessum sömu nótum: 

Maður hefur aldrei tækifæri til þess að þróa sig í starfi. Og þú veist, þau fáu 
námskeið sem manni er boðið upp á. Annað hvort er maður að gera þetta í 
frítímanum sínum eða maður er að reyna að gera þetta á hlaupum frá 
sjúklingunum. Það er voða þreytandi. 

Til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti og til að laða þá til starfa er að 

mati viðmælanda I: 

Ég held kannski að með því að setja inn í... ...samninga námsferðir og... 
...námskeið. Að það myndi hjálpa. Þannig að þú verður að endurnýja þig í 
starfi til að viðhalda starfsánægju. Sérstaklega í þessari miklu keyrslu sem er 
inni á spítölum. Ég mundi halda... ...einmitt með því að viðhalda þekkingu og 
bæta við sig, það eykur svo mikið starfsánægju. Að... ...það sé kannski leið. 

Honum bauðst tækifæri til að snúa aftur til vinnu og tækifæri til að fara í nám en þáði 

ekki. Að hans mati eru námstækifæri jafnvel ekki nægur hvati til að 

hjúkrunarfræðingar vilji snúa til baka til fyrra starfs: 

...nokkuð mörgum mánuðum eftir að ég hætti þá hringdi sviðsstjórinn í mig og 
bað mig að koma aftur. Og bauð mér að ég gæti farið í nám. ...en það freistar 
mín ekki. Mig langar ekki í sérnám í hjúkrun. Ég var eiginlega einhvern 
veginn tilbúin að gera eitthvað allt annað. 

 

5.2.3. Viðhald þekkingar 

Ein þeirra spurninga sem viðmælendur voru spurðir að er hvort þeir hafi viðhaldið 

þekkingu sinni í hjúkrun. Viðmælandi E nefnir að hann hafi ekki gert það með því að 

vinna við hjúkrun í einhvern tíma en bætir við: „Ég ætla að vinna aðeins í sumar sem 

hjúkrunarfræðingur, en það er ekki af löngun af því að hjúkra heldur ég ætla bara að 

ná mér í peninga. Svo ég segi það alveg eins og er.“ Viðmælandi B segist eitthvað 

hafa viðhaldið þekkingu sinni með því að vinna við hjúkrun. „Ég hef nú tekið vaktir, 

mér til hressingar. Heldur verið löt undanfarið. Ég tek einstaka sinnum vaktir. Svona 

aðeins kíki við já bara svona aðeins.“ Viðmælandi C svarar þeirri spurningu þannig að 

það sé já og nei. Hann reynir að fylgjast með þótt það sé ekki í smáatriðunum. 

Viðmælandi D hefur gripið til hjúkrunar eftir að hann hætti að vinna við hana en ekki 

haldið sér við þekkingarlega séð að eigin mati: 
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Nei. Ekki í klínískri hjúkrun nei. Og í þessi skipti sem ég hef komið inn aftur... 
...þá náttúrulega er maður orðinn ryðgaður í sumum hlutum en það er 
náttúrulega bara eins og þegar maður kemur á nýjan vinnustað, það þarf bara 
að læra inn á hvernig hlutirnir eru gerðir þarna. Maður hefur þarna ákveðinn 
grunn... Ég vil... ...meina... ...að maður búi að helling reynslu og slíku sem að 
maður grípur í bara þegar maður kemst í aðstæðurnar. 

Viðmælandi F viðheldur þekkingu sinni á því sviði sem hann starfar við þótt starfið 

felist ekki lengur í því að vinna við hjúkrun sjúklinga. Starf hans er falið í sölustörfum 

sem tengjast heilbrigðisgeiranum og viðhald þekkingar hans er mikil á því sviði. Hann 

bendir á að sérhæfing sé mikil jafnt inni á sjúkrahúsum sem og í öðrum störfum: 

...þetta er í rauninni svona afmarkað svæði sem ég er að vinna í. En það var 
alveg sama þegar ég var að vinna á ...deildinni [A.R. Nafni deildar haldið 
leyndu vegna trúnaðar] þá kanntu bara það, þú ert bara þar. Þú ert í algjörri 
sérhæfingu. ... Mér finnst þetta gaman, mér finnst mjög gaman við hjúkrun að 
byggja á sinni sérþekkingu. 

Viðmælandi G segir, þegar hann er inntur eftir viðhaldi hans á þekkingu sinni í 

hjúkrun, að það sé mikið á því sviði sem hann vinnur á: 

Mjög mikið. Ég náttúrulega er í þannig starfi. ... Þannig að það er gríðarlega 
mikilvægur þáttur í því starfi sem ég er í í dag. Það eru gerðar miklar kröfur 
um það. Þannig að því leytinu til hef ég alveg haldið mér við. 

Viðmælandi H segist viðhalda þekkingu sinni með því að viðhalda sér í því starfi sem 

sinnir á hverjum tíma en öll hafa þau verið tengd heilbrigðisþjónustu á einn eða annan 

hátt. 

 

5.3. Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

Viðmælendur gera vinnuumhverfi og samstarf milli stétta að umræðuefni sínu. 

Viðmælandi A saknar þess vinnuumhverfis sem er við lýði á sjúkrahúsum: „Og ég 

sakna sjúkrahússins sem slíks. Mér finnst sjúkrahúsið sem slíkt mjög skemmtilegur 

vinnustaður. Ofsalega skemmtilegur. Umhverfið, ég sakna þess, fullt af fólki, mikið að 

gerast, og það er umhverfi sem hentar mér vel.“ 

Þrátt fyrir það þá finnst honum samstöðu og samvinnu starfsfólksins að mörgu leyti 

vera ábótavant og nauðsynlegt sé að gera vinnuskilyrði betri: 

...það eru náttúrlega margar stéttir sem vinna á spítalanum. Mín tilfinnig var 
alltaf sú að það samstarf stæði ágætlega. ... ...en þá fannst mér 
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hjúkrunarfræðingar tilbúnari til að fara á bak við mann en aðrir. Ef eitthvað 
kom upp þá voru kollegar nánast alltaf tilbúnir til að vera leiðinlegir. ... Mér 
fannst ég stundum inni á spítölunum hitta oft mikið af leiðinlegu fólki sama 
daginn... 

Viðmælandi A tekur einnig fram að þegar hann hóf störf hafi hann skipt oft um deild 

til að auka við þekkingu sína. Sú ákvörðun vakti oft neikvæð viðbrögð samstarfsfélaga 

og telur hann það miður. Hann lýsir því á eftirfarandi hátt: 

...það sem mér fannst kannski þegar ég útskrifaðist, það kemur kannski 
svolítið inn á að hvetja fólk áfram að ég tók þá ákvörðun að fyrstu þrjú árin 
kannski að vera svolítið inni á akútdeildum... ...mér fannst ég fá mjög neikvætt 
viðhorf frá kollegum mínum út af því að ég skipti um deildir, að ég vissi ekki 
hvað ég vildi og eitthvað svona frekar en að mig þyrsti sem ungri og 
nýútskrifaðri í forvitni að læra eitthvað nýtt að þá var því alltaf snúið upp í 
neikvætt. 

Hann telur einnig að bæta þurfi vinnuskilyrði hjúkrunarfræðinga og að þeir þurfi að 

standa betur saman: 

Ég held að það væri að gera vinnuskilyrði þeirra betri. Það þarf bara að breyta 
umhverfinu sem fólkið er að vinna í og ég styð þær 100% í þessari 
kjarabaráttu sem þær eru í, eins skurð- og svæfingarhjúkrunarfræðingar. Ég 
tók þátt í einni svona kjarabaráttu 1998 og mér fannst hún stéttinni allri til 
háborinnar skammar. Þá missti ég svolítið trúna á hjúkrunarfræðingum. 

Viðmælandi B tekur í sama streng og segir að til að halda hjúkrunarfræðingum áfram í 

vinnu við hjúkrun verði að bæta aðbúnað hjúkrunarfræðinga til muna. 

Viðmælandi D gerir stéttaskiptingu á Landspítalanum að umræðuefni sínu. Hann 

segir: 

...mér fannst ekki gott að vinna á Landspítalanum að því leyti að mér fannst 
stéttaskipting þar. Og þá stéttaskipting á milli starfsstétta. Og ég hafði nú 
unnið lítið á spítölunum með námi og ekkert á undan, þannig að... ...mín 
vinnureynsla var annars staðar frá. Þar hafði maður bara vanist því að svona 
allir eru jafnir og allir... ...aðstoða hvern annan og taka tillit til og svona. Þetta 
fannst mér ekki vera ríkjandi á Landspítalanum. ...og þegar fólk upplifir svona 
misskiptingu að einhverju leyti að það var ekki jákvætt myndi ég segja. 

Hann bætir þó við að hann hafi unnið með góðu fólki og það hafi bætt starfsumhverfið 

til muna: 

...þetta stéttaskiptingardæmi sem ég kom inn á þarna áðan. Það var bara eins 
og ég segi, ég hafði ekki vitað af því og datt ekki í hug að þetta væri svona 
með eins áberandi hætti eins og ég upplifði það þarna á Landspítalanum 
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sérstaklega. Því að á landsbyggðinni er það ekki svoleiðis. Það eru náttúrulega 
minni einingar og fólk vinnur öðruvísi saman. Alltaf er þetta náttúrulega 
spurning um þá sem eru að vinna í kringum mann og ég bara lenti á góðum 
stöðum og með góðu fólki sem að bætti á það sem á vantaði og svona þannig 
að það hefur gengið mjög vel. 

Hann segir að kröfur um vinnuumhverfi hafi breyst með árunum og kröfur fólks séu 

allt aðrar en þær voru áður fyrr. Til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti að 

vinna við hjúkrun þurfi að stokka vinnuumhverfið upp og finna nýjar lausnir: 

En við erum að vinna í svo allt öðru vinnuumhverfi í dag. Og... ...kröfur fólks 
eru orðnar bara aðrar og starfsumhverfi, vinnuumhverfi og bara lífsstíll fólks 
er orðinn allt annar. ... Mér finnst að þetta vinnuumhverfi þurfi svolítið að laga 
að okkar tíma og þeim kröfum sem að fólk hefur en ekki það að fólkið þurfi að 
laga sig að kerfinu, heldur kerfið frekar að laga sig að fólkinu sem að þar 
vinnur. ...að halda í þá, það sé svona fyrst og fremst svona að vinnuaðstaða, 
stjórnun og vinnuumhverfi. 

Viðmælandi E fjallar um mikilvægi þess að starfsandi sé góður fyrir starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga. Hann upplifir starfsanda á Landspítalanum sem neikvæðan 

stofnanabrag og það hafi mikil og neikvæð áhrif á starfsfólk innan hans. Einnig nefnir 

hann sameiningu spítalanna sem þátt í því að skapa slæman starfsanda meðal 

starfsfólks: 

Það þarf að vera góður mórall á deild... ...eða sem sagt góður starfsandi og þá 
er ég að meina þennan góða vinnubrag. ...þessi stofnanabragur sem 
Landspítalinn, hann er alltaf svo neikvæður allir eru að kafna úr neikvæðni. 
Það er búið að vera hrikalega erfitt út af þessum sameiningum og það hefur 
verið skref aftur á bak. Af því að þessar sameiningar voru svolítið að setja 
þetta í eina hít... ...ef að þú vilt vera á spítala þá þarft þú bara að kyngja öllu 
bullinu sem er þar. 

Viðmælandi F hefur unnið lengi við hjúkrun á einu Norðurlandanna. Hann segir 

mikinn mun vera á samstarfi milli stétta á Íslandi miðað við það sem hann er vanur 

annars staðar frá: 

Læknarnir bera miklu meiri virðingu fyrir þeim [A.R. Á einu 
Norðurlandanna], miklu meira samstarf, það er bara eitt markmið, 
sjúklingnum á að batna, það skiptir ekki máli hvort það er þinn heiður eða 
minn. Hér eru allir að sparka í hvorn annan. Ég held að við vinnum meira ef 
að við vinnum saman. 
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Viðmælandi H fjallar einnig um vinuumhverfi sem þátt í því að hjúkrunarfræðingar 

hætta störfum og mikilvægi þess að hlúa að vinnuumhverfinu til að koma í veg fyrir 

að þeir hætti störfum. 

Viðmælanda J líkaði ekki að vinna í vinnuumhverfi spítala þar sem hann upplifði 

mikla innilokun á deildum, að hann hefði lítil áhrif á vinnuumhverfi sitt og að 

teymisvinnu væri ábótavant: 

Mér fannst innilokunin á deildunum líka alveg rosaleg. Og mér fannst líka 
þetta hvað ég í rauninni hafði lítil áhrif á vinnuumhverfi mitt. Mér fannst líka 
samstarfið á milli stétta líka svolítið sérstakt. Að mér fannst aldrei þessi 
raunverulega teymisvinna... 

...starf inni á deild, þú mætir inn á deild og þú ert inni á deild þína átta tíma. 
Og ég man oft sko að þegar hurðin lokaðist á eftir mér á morgnana... ...þá leit 
ég stundum við og mér fannst þetta bara púff. ...þarna var bara mitt líf næstu 
átta tíma. 

Eitt af því sem hefði getað komið í veg fyrir að hann hætti störfum við hjúkrun er 

frjórra starfsumhverfi: 

Ég held náttúrulega að mörgu leyti kannski frjórra starfsumhverfi. Það hefði 
alveg getað haldið mér lengur á staðnum. ...það eru að opnast miklu fleiri 
leiðir í því umhverfi sem ég er í dag heldur en þegar ég var í hjúkrun. Ég held 
að það geti hamlað mörgum hjúkrunarfræðingum... ...þannig að ég held að 
þetta lokaða umhverfi hljóti að hafa áhrif. 

 

5.4. Vinnufyrirkomulag 

5.4.1. Vaktavinna 

Starfsemi sjúkrahúsa fer fram á öllum tímum sólarhrings og er vaktavinna því mjög 

algeng meðal hjúkrunarfræðinga. Viðmælendur fjalla allir um vaktavinnu í 

viðtölunum. Sumir telja hana hafa neikvæð áhrif á heimilislíf, aðrir telja hana 

frumástæðu þess að þeir hættu störfum en flestir þeirra tala um mikilvægi þess að 

bjóða upp á sveigjanleika. 

Viðmælandi A segir eftirfarandi vera líklega ástæðu fyrir því að hjúkrunarfræðingar 

hætta störfum: 

Ég held að það sé mjög mismunandi. Ég held að það sé vaktavinnan hjá 
mörgum... ...og það fyrirkomulag sem fólki er búið inni á spítölunum. Til 
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dæmis það að þurfa að vinna 12 tíma vaktir þriðju hvoru helgi það er bara 
mjög fráhrindandi. Það er allt í lagi að vinna átta tíma þriðju hverja helgi og 
mér finnst lítill vilji vera hjá fólki að breyta einhverju svona. 

Hann segir að það sem hægt sé að gera til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar 

hætti að vinna við hjúkrun sé að gera vinnufyrirkomulag inni á sjúkrahúsum meira 

aðlaðandi fyrir þá og nota megi bætt fyrirkomulag og meiri sveigjanleika til að laða 

fleiri hjúkrunarfræðinga til starfa. “Já, ég bara endurtek það sem ég er búin að vera að 

segja. Ég segi alltaf meiri sveigjanleiki, meiri sveigjanleiki...“ 

Algengt er að hjúkrunarfræðingar telji að vinnuskyldu eigi að stytta þegar um 

vaktavinnu er að ræða. Víða á Norðurlöndunum er vinnuvikan styttri en 40 stundir 

eins og hún er hér á Íslandi. Viðmælandi B telur að 100% vaktavinna sé of mikil vinna 

og telur að hann komi hugsanlega aftur til starfa við hjúkrun ef hann þurfi ekki að 

vinna fullt starf: 

Og sérstaklega kannski ef ég þarf ekki að vinna fulla vinnu, þessi 100% vinna 
er algjörlega út úr korti líka. Að ég þurfi ekki endilega að vinna aukavaktir og 
ekki vinna um helgar þannig að maður geti bara unnið í dagvinnu. ... Þannig 
að það spilar líka inn í þetta með vinnutímann. Já það spilar inn í þetta með að 
geta ekki unnið dagvinnu. 

Viðmælandi C hætti að vinna við hjúkrun vegna vaktavinnu, lítils sveigjanleika í 

vinnutíma og erfiðleika við að samhæfa einkalíf og vinnu. Hann lýsir ástæðum þess að 

hann hætti á eftirfarandi hátt: 

Ég eignaðist barn, eða síðasta barn mitt 1995 og var svo bjartsýn að ég ætlaði 
að fara aftur að vinna ´96 um haustið og gafst upp eftir fjóra mánuði. Ég þurfti 
að mæta með strákinn klukkan sjö á morgnana í pössun áður, náði ekki að 
koma honum í háttinn, þá er hann eins og hálfs árs, það bara gekk ekki upp. 
Ég sá ekki fram á að vinna úti, klífa þann pakka. 

En það sem hefði getað komið í veg fyrir að viðmælandi C hefði hætt er: „Ef ég hefði 

getað aðlagað vinnutímann kannski meira að mínum þörfum. Kannski vera hálfa vakt 

einhverja daga eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það yrði ekki svona langur tími.“ Að 

gefnum forsendum getur hann hugsað sér að hefja störf við hjúkrun á ný, það er ef 

hann þarf ekki að vinna þrískiptar vaktir. Viðmælandi C telur að hægt sé að laða 

hjúkrunarfræðinga til starfa með því að bjóða þeim sveigjanlegan vinnutíma auk hærri 

launa. Ástæður fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætta almennt eru að hans mati: 
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Ég held að það sé bara þetta vaktaskema og það sé ekki hlustað á... ...fólkið 
hvernig það mundi vilja hafa vinnutímann. Bæði með lengd vinnutíma og 
hversu oft og hvernig vaktir það vilji helst. Og þetta vinnuálag að það er svo 
undirmannað að ég held að ef ekkert er gert í þessu, þá bara hættir fólk. 

Viðmælandi D tekur í sama streng um mikilvægi sveigjanleika í vaktavinnu: 

Mér skilst að þetta sé orðið sveigjanlegra núna og ég hef heyrt um staði... 
...þar sem fólk skrifar sína vinnuskýrslu sjálft og slíkt og mér finnst það mjög 
af hinu góða. Það er nákvæmlega þetta sem að ég er að tala um. Að þetta sé 
svona að það sé hægt að einstaklingsmiða þetta svona eins og hægt er. Og 
reyna þá bara að leita leiða til að koma til móts við fólk eins og hægt er. Að 
það sé virkilega vilji til þess. 

Vinnutíminn var ein helsta ástæðan fyrir því að viðmælandi F hætti að starfa við 

hjúkrun: 

Það var nú eiginlega fyrst og fremst vinnutíminn... Ég sem sagt var auðvitað 
búin að vinna úti [A.R. Í útlöndum] í 12 ár og líkaði rosalega vel og var með 
góð laun og góðan vinnutíma. Þar vinnur þú fulla vinnu með 35,5 tíma, 100% 
vinnu, og kem svo heim og fer að vinna niðri á Landspítala á ...deildinni [A.R. 
Nafni deildar sleppt vegna trúnaðar] og var þar í þrjá mánuði og ég bara gafst 
upp. ...mér fannst lítið fólk miðað við hvað var mikið af sjúklingum og mér 
fannst ómögulegt að vinna 12 tíma vaktir þriðju hvoru helgi.  

Og mér finnst ofsalega gaman að vinna við hjúkrun. Mér finnst alveg 
yndislegt, ég var að vinna í 12 ár á ...deild [A.R. Nafni deildar sleppt vegna 
trúnaðar], mér finnst það meiriháttar og sé ofboðslega eftir þeirri vinnu. En 
þetta að fara að vinna sem sölumaður þú veist að það hefur sína galla en það 
hefur fleiri kosti en galla. Þú auðvitað ræður þér miklu meira sjálfur. Það er 
miklu meiri sveigjanleiki. Og mun fjölskylduvænna starf heldur en hjúkrun. 
Því miður. 

Til að halda í þá hjúkrunarfræðinga sem fyrir eru þarf að leysa manneklu og tryggja 

sveigjanleika í vinnutíma að mati viðmælanda F: 

Að það finni fyrir því. Að það eigi frí þegar það á frí og að það sé 
sveigjanlegur vinnutími. Og að það sé nóg af fólki á vöktunum. Þannig að þú 
hafir tíma til að borða og þú hafir tíma til að fara á klósettið og sé pláss fyrir 
sjúklingana og þú hafir tíma fyrir sjúklingana. 

Ekki eru allir viðmælendur andsnúnir því að vinna vaktavinu því eins og viðmælandi 

H lýsir þá hentar það vinnufyrirkomulag mörgum að minnsta kosti á einhverjum 

tímapunkti ævinnar: 

Þannig að það var ekkert endilega að vaktavinna væri að pirra mig. Ég var 
lengi bara á næturvöktum, það hentaði mér vel þegar... ...börnin voru lítil. 
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Þannig að ég hætti bara í mjög góðu og þykir rosalega vænt um Landspítalann 
og ...deildina [A.R. Nafni deildar sleppt vegna trúnaðar]. En mjög gaman að 
prófa eitthvað allt annað.... ...eiginlega þá geri ég mér ekki alveg grein fyrir af 
hverju ég fór að breyta til. Kannski var það vaktirnar. Þó að þær hafi hentað 
sér bara mjög vel á sínum tíma. 

Líkurnar á því að hann hefji störf við hjúkrun á ný eru talsverðar en ekki endilega í 

vaktavinnu: 

...ég sé það alveg fyrir mér en ekki endilega í vaktavinnu. Eða nei, ég sé það 
eiginlega ekki fyrir mér, eins og þegar ég var tvö ár bara á næturvöktum. Ég 
held að ég fari ekki í það aftur. Þannig að það er mjög líklegt að ég mundi fara 
á deild sem er svona dagdeild. Ég veit það ekki. En mér finnst það alveg svona 
kostur. 

Aðalástæðar þess að hjúkrunarfræðingar hætta störfum að mati viðmælanda H er 

nauðsyn þess að vinna vaktavinnu vegna þess að launin eru ekki nægilega há til að 

hjúkrunarfræðingar geti framfleytt sér með því að vinna dagvinnu. Hann telur að 

sveigjanleiki og umbun séu mikilvægustu þættirnir sem geta komið í veg fyrir að 

hjúkrunarfræðingar hætta í starfi: 

Auðvitað er vaktavinnan. Það hentar ekki öllum. Það er pottþétt það. Þó að 
það sé náttúrulega hægt að fá dagvinnu en þá eru það launin. Þá eru þau 
náttúrulega ekki nógu há. ... Auðvitað er einhver ástæða fyrir því að ég hætti á 
sínum tíma þó að ég geri mér ekki grein fyrir því. Það er náttúrulega pottþétt 
eins og... ...þessi mannekla og stöðuga álag. Auðvitað hljóta að vera þeir hlutir 
sem skipta verulegu máli. Sem að veldur því að... ...manni finnst ekki 
spennandi að fara aftur til baka. 

Eitt atriði sem hann bætir við inn í umræðuna er að vaktavinna hafi einnig ákveðna 

kosti. Hann orðar það á eftirfarandi hátt: 

Það er eitt atriði sem ég var að hugsa um núna. Það er varðandi ákveðinn kost 
þess að vera í vaktavinnu. ...það er möguleiki á að vera í hlutavinnu sem er t.d. 
ekki möguleiki í þeirri vinnu sem ég er í núna. ...það eru kostir og gallar við 
allt.... 

Mikilvægur þáttur til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti að starfa við 

hjúkrun að mati viðmælanda I er að veita þeim svigrúm til að ráða vinnutíma sínum 

sjálfir með því að óska sér vakta: „Það er verið að reyna að koma til móts við hérna að 

fólk má óska sér vakta. Þannig að það er alveg verið að reyna að vinna í þessu.“ 

Viðmælandi J leggur áherslu á mikilvægi sveigjanleika í starfi: 
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Mér finnst betra að ráða mínum vinnutíma sjálf. Mér finnst ofboðslega erfitt 
þegar aðrir segja mér hvenær ég á að mæta og hvenær ég á ekki að mæta, 
þannig að það myndi kannski á endanum aftra mér frá því að fara í starfið. Af 
því að ég þyrfti þennan sveigjanleika. ...fyrir sjálfa mig þá finnst mér... 
...einhver höft þarna inni... En ég held að þetta einhvern veginn að þú getir 
kynt undir, fólk sé ekki svona djöfulli niðurnjörfað. 

Viðmælandi J hefur ýmislegt að athuga við hugsunarhátt annarra hjúkrunarfræðinga 

hvað varðar það að taka að sér aukin verkefni og að einstaklingum innan 

spítalakerfisins sé ekki umbunað fyrir að leggja sig fram við að framkvæma hluti sem 

tengjast vinnunni. Þá er ekki einungis átt við umbun í formi launa heldur til dæmis 

með því að hliðra til: 

...það er spurning um hvernig maður getur komið þeim hugsunarhætti út. Það 
fer alveg brjálæðislega í taugarnar á mér. ...að þig langi til að gera hluti án 
þess að þú fáir endilega greitt fyrir, því að það gerir líka eitthvað fyrir þig. En 
það verður þá að hliðra til, kannski á einhvern annan máta, að fólk þurfi ekki 
endilega að taka á sig alltaf meiri og meiri vinnuskyldu. 

 

5.4.2. Mannekla 

Mannekla er einn þeirra þátta sem viðmælendur nefna í viðtölunum og áhrif hennar á 

starf hjúkrunarfræðinga. Ef mannekla hefði ekki verið til staðar hefði verið hægt að 

koma í veg fyrir að viðmælandi E hætti að vinna við hjúkrun. Hann telur að hækkun á 

launum sé ein leið til að minnka manneklu: 

Lausn á manneklu? Það er bara þetta að vera með mannsæmandi laun númer 
eitt, tvö og þrjú og geta sagt: Mér finnst fínt að vera í vaktavinnu. Ég er ekki 
svona anti vaktavinnukona. Heldur í rauninni að vera með mannsæmandi laun. 
Og þá virkilega að fá bara mannsæmandi laun samkvæmt okkar menntun... 

Viðmælandi E telur að vandinn á manneklu hjúkrunarfræðinga liggi hjá stjórnvöldum: 

Stjórnvöld, stjórnvöld, heilbrigðisráðherra og stjórnvöld það er bara þannig. 
Þetta er ríkisrekið batterí og okkur ber að veita þessa heilbrigðisþjónustu sem 
stjórnvöld lofa okkur sem neytendum... ...þú og ég, við erum bara neytendur. 
Þeim ber skylda til að halda úti þessu batteríi sem heitir heilbrigðisþjónusta, 
eða hvaða heilbrigðisstofnun sem er. Og til þess þurfa þeir að veita fjármagni 
... ...og þurfa að veita mannsæmandi laun og þurfa að skaffa mönnun í allt. 
Hvort sem það eru hjúkrunarfræðingar eða læknar. Þannig að fyrir mína parta 
er engum blöðum um það að fletta. 

Til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti að vinna við hjúkrun telur hann 

eftirfarandi vera lausnina: 
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Það er að nýta þessa ánægju með starfið. Þessa gleði sem að hjúkrun veitir. 
Eða sem sagt sem að þú veist að hjúkrunarfræðingar upplifa er að njóta þess 
að vinna. Og hafa vinnufrið. ...ef það væri mönnun þá er líka vinnufriður og þá 
er friður til að gera eitthvað umbótastarf og umbótastarf skilar sér alltaf í betri 
útkomu. Eða það hefði maður haldið. Að detta ekki alltaf í þetta að það er 
alltaf þessi ofboðslegi vilji til að gera eitthvað og svo allar hendur bara 
bundnar. 

Viðmælandi F telur að vandinn liggi meðal hjúkrunarfræðinga: 

Ég vil meina það að mér finnst að hann liggi hjá okkur. Við höfum samið illa, 
gerum of litlar kröfur. Ég sá það bara úti þar sem ég var að vinna. 
Hjúkrunarfélagið var miklu, miklu sterkara. Og það er allt of lítið af 
hjúkrunarfræðingum á deildum. Of fá stöðugildi. Deildarnar fá ekkert hérna að 
þróast. Við fáum ekki að vinna... ...svona faglega vinnu samhliða við það að 
vera að vinna með sjúklinginn... Það er bara alltaf verið að gera það 
nauðsynlegasta, ná endum. Eða það er alla vega mín upplifun af Lansanum. 

 

5.4.3. Vinnuálag 

Viðmælendur telja allir að vinnuálag sé viðvarandi meðal hjúkrunarstéttarinnar sem sé 

meðal annars tilkomið vegna manneklu. Vinnuálag er ein af aðalástæðum þess að 

viðmælendur hættu að starfa við hjúkrun. Viðmælandi A segir: „Og eftir því sem mér 

skilst þá er álagið að verða mun meira og meira, það eru að verða sex ár síðan ég vann 

sem hjúkrunarfræðingur síðast og ég held að það sé fráhrindandi fyrir 

hjúkrunarfræðinga.“ Viðmælandi B telur að núverandi vinnuálag á hjúkrunarfræðinga 

ekki vera í lagi: „...vinnuálagið það er ekki mannlegt. ...þetta er það krefjandi starf og 

það ætti að vera smá svona takmörkun á þessu öllu.“ 

Ein leið að hans mati til að laða hjúkrunarfræðinga til starfa er að minnka álag. Einnig 

bendir hann á að mikil krafa sé sett á hjúkrunarfræðinga að taka aukavaktir jafnvel á 

deildum þar sem þeir þekkja ekki starfsemi né starfsumhverfi. Hann segir: 

Ég fæ símhringingar frá einhverjum deildum sem ég hef aldrei nokkurn 
tímann stigið fæti mínum inn á og veit varla hvar þær eru staddar í bænum. Ég 
er ekki viss um að rata þangað, hvað þá heldur að vinna þar sem 
hjúkrunarfræðingur. Það er ekki boðlegt fyrir hvorki starfsmenn né sjúklinga. 
Þá er í raun náttúrulega engin mannauðsstjórnun, það er reynt að blóðmjólka 
fólk eins lengi og hægt er og henda svo þeim út í horn helst. Fólk er mjólkað 
þangað til það er steingelt... 

Viðmælandi D ræðir um undirmönnun og kröfuna um að vinna aukavaktir sem 

áhrifaþátt í því að hann hætti að vinna við hjúkrun: 
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...spítalafæribandið er harður húsbóndi þegar illa er mannað. ...það olli þreytu 
þegar á leið. ..ætli það sé ekki bara það að maður eigi erfitt með að segja nei 
þegar endalaust er verið að hringja í mann og biðja mann um aukavaktir 
heldur líka bara það bara að samviskubitið nagaði og maður vissi... ...að þá 
lenti það á öðrum. Og það olli svona voðalegri starfsþreytu sem kom 
náttúrulega bara þá ofan á svo það bara álag sem er að vinna við mikið veikt 
fólk og í kringum aðstandendur og allt það. 

Á sama hátt telur hann eftirfarandi vera ástæður fyrir því að fleiri hætta: 

...ég hugsa að það sé þessi þreyta. Álagið, þetta stöðuga álag... ... ég hef nú 
aldrei talið mig nú svona sérhlífna í vinnu að mér finnst gaman að vinna undir 
álagi og slíku. En þegar álagið er orðið stöðugt og það er svona staðlað ástand, 
að þá er það orðið slítandi. Og mér finnst betra að... ...ef maður getur stjórnað 
álaginu að það komi í einhverjum köstum eða einhverjum svona toppum og 
svo er svona eðlilegt ástand á milli og slíkt þannig að fólk nái bara að það nái 
að anda og ná áttum. 

En hann bendir einnig á að hjúkrunarstarfið hafi marga kosti: „Það er hægt að koma 

inn, það er hægt að koma inn á ákveðnum tímabilum. Vera í lítilli prósentu sem maður 

getur ekki yfirleitt á einkamarkaðnum.“ 

Vinnuálag var stór hluti af þeirri ástæðu að viðmælandi E hætti að vinna við hjúkrun. 

Hann segir: 

Þá var svona pressa heimilisins. Vegna þess að ég var að vinna eins og svo 
margir hjúkrunarfræðingar á ...deild... [A.R. Nafni deildar sleppt vegna 
trúnaðar] ...þar sem ég var og þá var svo mikil mannekla að við vorum þarna 
lengi tvær í níu stöðugildum en engu að síður vorum við bara tvær. Ef hún var 
ekki þá var ég eða öfugt og... ...ef einhver var lasinn þá var maður með 
nagandi samviskubit heima... ... Það var þessi pressa, þessi pressa á kvöld- og 
helgarvinnu og þetta líka að vera aldrei í fríi, að vinna stanslaust... Alveg sama 
hvað við unnum mikið, við náðum aldrei að dekka allar vaktir það bara var 
ekki hægt. 

Ástæðan fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætta að starfa við hjúkrun er vinnuálag að 

mati viðmælanda E og segist hann þekkja marga hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt 

störfum: 

Já. Ég þekki marga. Og það sem ég hef heyrt sjálf og rætt við marga að það 
er... ...alltaf það sama, þetta álag með vaktir... Þessar þrískiptu, vaktakerfi það 
eru sem sagt morgun-, kvöld- og næturvaktir. Og þetta er þessi óréttláta 
skipting og þetta gífurlega álag... Ég hef heyrt svolítið að þetta sé það sé það 
sem fælir frá. Það er álag, þetta mikla álag. 
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Það er gaman að vera hjúkrunarfræðingur, spennandi og alltaf eitthvað nýtt og 
gaman, gaman, gaman, en það kemur þetta álag, þetta suð og rell... Það er 
alveg sama hvað þú vinnur mikið, þú ert aldrei búinn. 

Viðmælandi F ber saman það vinnufyrirkomulag sem hann vann eftir á einu 

Norðurlandanna við það fyrirkomulag sem ríkir á Íslandi. Þar reiknast vinnuvikan 

35,5 tímar en ekki 40 tímar eins og hér á landi. Hann segir eftirfarandi hafa getað 

komið í veg fyrir að hann hætti að vinna við hjúkrun: 

Og svo að það hefði verið sem sagt meiri mönnun. Að það hefðu verið fleiri 
hjúkrunarfræðingar á vakt. ...mér fannst þetta allt of mikið álag. Maður var svo 
þreyttur þegar maður kom heim að maður átti ekkert eftir. Maður var 
gjörsamlega búinn. Og svo þetta, það var endalaust verið að biðja mann um að 
taka aukavaktir. Fyrir utan það að við vinnum auðvitað 40 tíma fyrir fulla 
vinnu. Það munar um þessa tíma, sko 4,5 tíma á viku það er að segja tveir 
heilir dagar og meira. 

Viðmælandi F tekur í sama streng varðandi vinnuálag og kröfu um aukavinnu meðal 

hjúkrunarfræðinga þegar hann er spurður um ástæðu þess að hann hætti að vinna við 

hjúkrun: 

Bara vinnuálagið og léleg laun. Bara ósköp einfalt. Sko ég vann á ...deild 
[A.R. Nafni deildar sleppt vegna trúnaðar] og í hvert einasta skipti sem ég átti 
frí þá var hringt í mann. Maður er til í þetta fyrst eftir útskrift og svo bara ekki 
meir. Bara maður getur ekki staðið í þessu. 

Og það hefði verið hægt að koma í veg fyrir að hann hætti störfum með því að tryggja 

að hann hefði getað unnið sína vinnu og ekki söguna meir. Hann leggur áherslu á 

neikvæð áhrif þess að of mikil vinnukrafa er á hjúkrunarfræðinga: 

Ég held að ef ég hefði bara geta fengið að vinna mína vinnu og ekkert meir. 
...held að það hafi haft mikil áhrif. Og ég held bara að þegar fólk er farið að 
vinna 120% þá bara brenna menn út. Það er bara ósköp einfalt. 

Hann telur einnig að þrátt fyrir að krafan sé mikil frá spítalanum um að vinna meira þá 

sé kerfið sem slíkt ekki styðjandi við það og kvartanir heyrist frá launadeild yfir því að 

hjúkrunarfræðingar vinni of mikið: 

Ég held bara að það sem maður heyrir er fyrst og fremst bara það er ofsalegt 
álag... ... Það eru skítalaun... ...og það er alltaf verið að reyna að fá á 
aukavaktir og ég held að fólk, það er endalaust hægt að bæta á þig aukavinnu 
og svo á sama tíma er kvartað yfir því inni á launaskrifstofu. Þetta er svona 
það sem maður heyrir. 
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Og það sem hægt er að gera til að halda í þá sem fyrir eru sé í fyrsta lagi að minnka 

vinnuálag auk þess að hækka launin. 

Viðmælandi I tekur undir umræðu annarra viðmælenda um vaktavinnu, kröfuna um að 

vinna aukavaktir og álagið sem því fylgir sér í lagi fyrir einstakling sem er með 

fjölskyldu. Hann segir þetta um ástæðu þess að hann hætti að starfa við hjúkrun: 

...ég var orðin svolítið þreytt, þú veist maður var búinn að vera að vinna mjög 
mikið, og var að vinna aðra hvora helgi, 50% næturvaktir, með þrjú börn og... 
...vann mjög mikið bara aukalega. Og þegar maður var í fríi þá var mikið 
hringt. Þannig að bæði sko starfsmannastefna eða framkoma spítalans... ...og 
mikið vinnuálag er eiginlega aðal ástæðan. Maður verður svo þreyttur. 

Hann segir að megin ástæður fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætti almennt séu 

eftirfarandi: 

Vinnutíminn. Náttúrlega vaktavinna og vaktaálagið. Og launin og sérstaklega 
náttúrulega ef að þú ert einn með börn... ...þú getur í rauninni ekki unnið inni á 
spítala í vaktavinnu nema að leggja gífurlega mikið á þá sem eru í kring, 
þannig að ég hugsa að það sé vaktaálagið og vaktavinnan... 

 

5.5. Stjórnun 

5.5.1. Stjórnendur, ábyrgð í starfi og virðing fyrir hjúkrunarfræðingum 

Eitt af því sem viðmælendur gera að umfjöllunarefni er sú virðing sem 

hjúkrunarfræðingar upplifa frá stjórnendum sjúkrahúsa, almenningi og ekki síst frá 

öðrum hjúkrunarfræðingum. Mörgum þeirra finnst mikið vanta upp á að 

hjúkrunarstarfið og hjúkrunarstéttin sem slík fái þá virðingu sem þeir telja hana 

verðskulda. Viðmælandi A telur að hjúkrunarfræðingar kunni ekki alltaf að meta 

hvern annan „og stjórnendur spítalans horfa ekki alltaf í mannauðinn sem við höfum 

til að nýta sér hann betur.“ Hann segir enn fremur: 

...svo ég fari aftur út í af hverju ég er ekki í þessu lengur, þá fannst mér ég 
ekki fá respect frá, bæði frá stjórnendum og almennt... ...mér fannst ég vera 
hlekkur í rosalega langri keðju sem er líka mjög gaman, en mér fannst mér 
ekki fá respect, ekki fá feedback frá fólkinu í kringum mig og mér fannst ég 
ekki alltaf stolt af því að segja að ég væri hjúkrunarfræðingur. 

Hann telur samstöðu hjúkrunarfræðinga duga skammt ef stjórnendur standa ekki með 

hjúkrunarfræðingum þegar á hólminn er komið. 
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Viðmælandi G telur að til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar hætti störfum við 

hjúkrun þurfi að bera meiri virðingu fyrir þeim og störfum þeirra: 

Bara fyrst og fremst að það sé borin meiri virðing fyrir... Og ég held að á 
meðan það er ekki að þá er það alveg klárt... númer eitt, tvö og þrjú bara að 
bera meiri virðingu og viðurkenna hvað hjúkrunarfræðingar skipta miklu máli. 
Það er bara það sem er. 

Viðmælandi A er einn viðmælenda sem ræðir um að hjúkrunarfræðingar beri ekki 

nægilega mikla ábyrgð í vinnu sinni eða séu jafnvel ekki tilbúnir til að taka á sig 

ábyrgð í starfi: 

Nei, því að mér finnst að það sem mætti gera fyrir þær er að láta þær hafa 
meiri ábyrgð. ...það eru ótrúlega margir hjúkrunarfræðingar sem vilja bara 
vera ekki með neina ábyrgð. ...ef þær hefðu meiri ábyrgð á sínum 
sjúklingum... ...og þessi ábyrgð myndi haldast í hendur við laun. Þó að launin 
séu ekkert allt þá held ég að ábyrgðin sem þeir fengju og kredit, það myndi 
gera mikið. 

Stuðningur þarf einnig að vera til staðar frá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga við þá 

hjúkrunarfræðinga sem kjósa að beina menntun sinni og starfskröftum að annars konar 

störfum heldur en þeim að vinna við beina umönnun sjúklinga. Viðmælandi A nefnir 

dæmi um sjálfan sig í þeim efnum: 

Já, að þær leiti meira... ...til þeirra sem eru að gera það gott. Og mér finnst það 
mjög sterkt frá hjúkrunarfélaginu að mér finnst ég ekkert vera velkomin þar. 
Mér finnst þær veita ekki stuðning. Mér finnst þetta lélegt hjá þeim því mér 
finnst ég vera fyrst og fremst að vinna sem hjúkrunarfræðing að vinna að 
heilbrigði manna þótt ég sé búin að bæta við mig mastersnámi sem er ekki 
bara hjúkrunarfræði. ...að sjá möguleikana í fólkinu að maður sé að gera aðra 
hluti eða öðruvísi hluti... Það er ekki eins og ég sé búin að vera í bisness eða 
vinna í banka. Ég er að fjárfesta í heilbrigði fólks, ég er að gera það á öðrum 
vettvangi. 

Hann fjallar um hjúkrunarstjórnendur á Landspítalanum og telur að margt væri hægt 

að gera til að breyta og bæta vinnuumhverfið þar: 

Og maður upplifði það að hjúkrunarstjórnendur... ...reyndu að knésetja 
hjúkrunarfræðingana en læknarnir þeir stóðu með manni. Og þetta finnst mér 
sorglegt fyrir þær. ...það virðist líka vera þarna inni á spítölunum, það er svona 
ákveðin klíka sem kemst áfram í stjórnunarstöðum þarna. 

Já, og þær eiga ekki að vera hræddar við fólk sem velur að fara aðrar leiðir. 
Þær eiga miklu frekar að taka það með. Því þær þurfa á því að halda. .... ...ég 
held að þær ættu að geta nýtt sér fullt af fólki betur í staðinn fyrir að útskúfa 
því. 
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Viðmælandi B telur að vandi vegna manneklu meðal hjúkrunarfræðinga liggi hjá 

yfirvöldum og stjórn spítalans eða eins og hann orðar það: 

Ég held að hann liggi náttúrlega bæði hjá yfirvöldum og stjórn spítalans. Ég 
held í rauninni að það þurfi að breyta hugarfari stjórnenda og held að 
deildarstjórar til dæmis séu valdalaust verkfæri eins og strúktúrinn er, þeir 
hafa ekkert að gera heldur en að reyna að redda einhverjum aukavöktum og þá 
er ekki hægt að gera neitt spennandi fyrir deildina. Þetta er svona sem ég held 
að þurfi að byrja á að taka í gegn. 

Hann heldur því fram að stjórnendur spítalans sem standa næstir hinum almenna 

hjúkrunarfræðingi hafi lítil völd. „Þeir eru bara eins og einhverjir ljósastaurar úti í bæ, 

geta ekkert gert. Alltof, alltof mikil svona hierarchy dæmi. Og silkihúfur hvor yfir 

annarri. Það verður spennandi að vita hvað gerist í haust með nýjum forstjóra.“ 

Viðmælandi C tekur í sama streng og telur mikilvægt fyrir stjórnendur að hlusta á 

fólkið sem er í störfum innan heilbrigðiskerfisins: „Hlusta. Hlusta á fólkið, hvað vill 

það. Hvað er að og reyna af fremsta megni að bæta úr því. Já.“ Og telur hann enn 

fremur að vandinn liggi: „Hjá þeim sem stjórna hvort það er ríkið eða spítalinn sjálfur. 

Nema hvort tveggja sé. Það hlýtur að vera.“ 

Viðmælandi D telur að stjórnendur verði að veita hjúkrunarfræðingum meiri ábyrgð í 

störfum sínum: 

Mér fannst ég stundum upplifa, manni var treyst fyrir einhverju og... ...bara 
orðinn svona eitthvað fær í því og svo allt í einu var manni ekki treyst fyrir því 
lengur þannig að það vantar svolítið að gefa manni meiri ábyrgð. Og leyfa 
manni að standa undir henni. ...þetta er bara svona stjórnunaratriði. 

Hann bendir einnig á að stjórnendur hafi lítið svigrúm til að umbuna starfsfólki sínu: 

...þessi hjúkrunarstjórn á spítölum er áhrifalítil nema bara hvað það svona 
faglega hluti varðar. Það er að segja hjúkrunardeildarstjórar hafa svona faglega 
stjórnun á sinni deild en þeir hafa afskaplega lítið svigrúm til að gera neitt 
annað, það er að segja umbuna starfsmönnum hvorki svona aðstöðulega séð 
eða peningalega séð eða í fríum eða neitt svoleiðis nema bara að mjög 
takmörkuðu leyti. 

Hann telur að hjúkrunarstjórnendur verði að horfa lengra og hvetja hinn almenna 

hjúkrunarfræðing til dáða og gefa honum tækifæri á að taka þátt í öðru og meiru en 

starfinu inni á sjúkradeildinni. Hjúkrunarfræðingar verði að fá tækifæri til að vera 

virkir þátttakendur í stjórnun spítalans: 



73 

Og svona að... ...gera þá þátttakendur í þessari starfsemi. Hafa bara hinn 
almenna hjúkrunarfræðing með í þessu. Þegar maður starfar sem 
hjúkrunarfræðingur þá auðvitað er maður stóran hluta að sinna bara 
sjúklingnum og því verksviði sem maður hefur. En það er bara voða gaman að 
taka þátt í stóru myndinni líka og vita hvað verið er að gera og hvað hægt er að 
gera og eiga þátt í því líka. 

Viðmælandi E telur stjórnun spítalans hafi mikið að segja um það að hann taki þá 

ákvörðun að hefja aftur störf við hjúkrun: 

...af hverju mundi ég vilja fara til baka. Eygi ég von um betri tíð skilurðu mig? 
Svona mig langar að fara að vinna við hjúkrun, labba ég á hundrað veggi og 
segi bara hvað var ég að hugsa? Þannig að það er hversu velkominn býður 
kerfið mig. 

Viðmælandi G tekur undir þau orð að stjórnendur spítalans geti haft mun meira að 

segja um það að hjúkrunarfræðingar snúi aftur til starfa meðal annars með því að meta 

menntun og starfsreynslu þeirra sem starfa þar: 

Svo líka annað að þegar ég segi upp á Lansanum... ...að það er enginn sem 
heldur í mig. Með alla þessa menntun, mér er ekki boðið neitt. Í rauninni þá 
voru þeir bara fegnir að losna við mig vegna þess að maður var óróaseggur þú 
veist, kemur inn með svona óróleika inn á deildina. Það er sko ekki málfrelsi á 
þessum spítala skal ég segja þér. Mér finnst alveg rosalega skrítið viðhorf að 
vera svona að þú megir ekki segja það sem þér finnst. 

Ástæða fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætta að vinna við hjúkrun er að mati 

viðmælanda F sú að þeir hafi ekki möguleikann á að vinna sjálfstætt og umbun 

stjórnenda sé ábótavant. „...aðstandendur sýna manni auðvitað þakklæti. En stofnunin 

sem slík heldur ekki utan um starfsfólkið.“ 

Hann áréttar það einnig hversu miklu sterkt stéttarfélag gæti áorkað: „Ég held að við 

hjúkrunarfræðingarnir ef að við hefðum, hefðum þorað að standa svolítið og vera 

stoltar af okkar starfi og staðið saman og hafa sterkt félag að þá værum við ekki þar 

sem við erum.“ 

Stjórnendur gætu stuðlað að sjálfstæði hjúkrunarfræðinga í starfi og komið þannig í 

veg fyrir að þeir hætti störfum við hjúkrun eða eins og viðmælandi F segir: 

Ég held að það sem að þyrfti að gera til að halda í hjúkkurnar sem eru niðri á 
Lansa eða á spítölunum það er fyrst og fremst að leyfa þeim að vinna meira 
sjálfstætt. En ég held fyrst og fremst er þetta að við fáum að vinna meira 
sjálfstætt og það sé borin virðing fyrir okkur. Að við fáum að vera líka 
faglegar og að við höfum heila, við getum tekið sjálfstæðar ákvarðanir. 
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Aðlaðandi vinnuumhverfi fyrir hjúkrunarfræðinga er að mati viðmælanda F það 

umhverfi þar sem góð stjórnun er við lýði: 

Ja, ég held að hjúkrunarfræðingar sæki inn á þær deildar þar sem þær vita að 
það er góð fagleg vinna í gangi. Og góð stjórnun. Og þegar er ég tala um góða 
stjórnun að þá vil ég hafa stjórnendur sem þora að segja nei. En sé samt 
sanngjörn og búi yfir sveigjanleika. Þannig það sé komið á móts við þig líka. 
Að við séum ekki bara einhver grá vinnudýr fyrir þennan kolkrabba. Af því að 
ég held að það sem gerir okkur mest glaðar í vinnu alveg sama hvort þú ert 
læknir, hjúkrunarfræðingur eða sjúkraliði að ef þú ferð að vinna og þú finnur 
að þú ert fagleg það er umbun. 

Viðmælandi H segir að stjórn spítalans hugsi ekki nógu langt þegar 

hjúkrunarfræðingar með mikla og dýrmæta starfsreynslu ákveða að hætta störfum: 

...auðvitað hefði verið flott ef að spítalinn, af því að ég veit alveg að ég stóð 
mig vel sem hjúkrunarfræðingur, ef hann hefði getað boðið mér... ...við viljum 
ekki missa þig þá ætla ég í staðinn að bjóða þér þetta og þetta og þetta. Það var 
ekkert svoleiðis. ...ef það væri möguleiki að reyna að halda í gott fólk. Ég 
meina að hjúkrunarfræðingur með sjö ára reynslu á sömu deild er náttúrulega 
svolítið dýrmætur. 

Til að halda í þá sem fyrir eru þarf að mati viðmælanda H að: 

Það er náttúrulega að hlúa að þeim einhvern veginn. ... Alltaf koma launin, 
það er pottþétt. En ég er samt viss um það að launin ein og sér leysa ekki allt. 
...það þarf bara að ef það er hægt með einhverju móti... ...að hlúa að 
hjúkrunarfræðingum sem stétt. ...að þessi stétt að hún sé metin að verðleikum 
og einhvern veginn, njóti virðingar og fólki líði vel í vinnunni. En ég held að 
það skipti rosalegu máli að hjúkrunarfræðingar séu metnir og þeirra starf sé 
virt. Virðing skiptir máli. 

Viðmælandi I gagnrýnir harkalega ákvörðun stjórnenda spítalans að ráða danska 

hjúkrunarfræðinga til að leysa manneklu á sínum tíma. Honum þykir framkoma í garð 

starfsfólks ekki vera nægilega góða innan Landspítalans og af því leiðir að hollusta 

hjúkrunarfræðinga sé ekki mikil við hann þannig að lítil hindrun sé fyrir því að 

hjúkrunarfræðingar hætti að vinna við hjúkrun: 

...þá hafði spítalinn ákveðið í hjúkrunarfræðingaskorti að flytja inn danska 
hjúkrunarfræðinga sem að var mikið hitamál... ...og í framhaldi af þessu sagði 
ég upp. En maður hefur rosalega tryggð við sjúklingana sína og deildina sína 
en enga við spítalann... ...yfirmenn fyrir utan deildarstjórann sýndu engan 
áhuga. Ef maður hefði kannski fundið að þetta skipti einhverju máli þá hefði 
ég dokað og hugsað. En þetta skipti engu máli. Maður er alveg metinn af 
samstarfsfólkinu en það er ekkert á bak við það uppi [A.R. Viðmælandi talar 
hér um stjórnendur spítalans sem þá sem eru uppi]. 
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Mikilvægt er að hans mati að hjúkrunarfræðingar finni að þeir skipti máli og að 

stjórnendur, aðrir en deildarstjórar, meti starfsfólk og séu sýnilegir almennum 

hjúkrunarfræðingum. Þannig væri hægt að halda í þá sem fyrir eru í starfi: 

...þú þarft líka aðeins að finna að... ...þú skiptir máli. Og ekki bara hjá þeim 
sem þú ert að vinna með dags daglegu verkin. Heldur líka... ...þetta er kannski 
svolítið barnalegt en bara það ef að sviðsstjórinn kemur og labbar inn og segir 
heyrðu já þetta er búið að vera flott hjá þessari deild. Þið eruð að vinna góð 
verk og svona. Ég held að þetta skipti mjög miklu máli. ...það eru margir litlir 
hlutir sem að skipta máli. Og hafa bara áhrif í rauninni á það sem er að gerast. 
Og vera hluti af stóru myndinni. 

Viðmælandi I telur að mikilvægt hlutverk stjórnenda spítalans sé að ýta undir og 

hvetja hinn almenna hjúkrunarfræðing til að taka þátt í að móta sýn starfseminnar, til 

dæmis sýn deildarinnar sem hann vinnur á: 

En sko, ég held að það gæti verið svolítið smart... ...að það væri meira ýtt á 
fólk að gera eitthvað annað heldur en bara vinna við hjúkrun. Einhver svona 
gæðaverkefni, eða umbótaverkefni. ... Fyrir deildina, til dæmis. ...einhver 
frekari involvering fyrir starfsmenn í sýn, þó það væri fyrir deild. Ekki 
endilega fyrir sjúkrahúsið í heild heldur fyrir einhverja deild. Mér finnst 
ömurlega leiðinlegt að mæta í vinnuna á hverjum degi og klára bara frá a til ö. 
Og svo hvað? Ég meina, ekkert annað í gangi. 

Til að halda í þá sem fyrir eru þarf að mati viðmælanda J að hvetja starfsfólk. „Það má 

pínu ýta undir. Að það sé kveikt í fólki meira, hugmyndir að endurbótum. Ég held að 

það ætti að koma þeim í skilning um að það er einstaklingnum sjálfum fyrir 

langbestu.“ 

 

5.6. Hversu líklegt er að viðmælendur hefji störf á ný við hjúkrun? 

Jafnvel þótt sumir viðmælendanna hafi hætt að starfa við hjúkrun segjast þeir hafa 

áhuga á að snúa aftur til starfa. Mis miklar líkur eru þó á því að þeir hefji störf á ný. 

Einn viðmælendanna segir alls ekki líklegt að hann muni hefja störf á ný, nema ef um 

atvinnuleysi væri að ræða. Tveimur þykir mjög ólíklegt að þeir hefji störf, annar þeirra 

segir að sú ákvörðun muni standa á meðan launin hækka ekki en hinn segir að 

ákvörðunin geti breyst ef allt annað bregst. Engir viðmælendanna völdu 

valmöguleikana „frekar ólíklegt“ eða „veit ekki“. Þrír sögðu frekar líklegt að þeir 

myndu hefja störf á ný, einn þeirra þó með þeim varnagla að það yrði einungis á 

einhverjum tímapunktum í lífinu ef annað bregst. Þrír telja mjög líklegt að hefja störf 
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á ný við hjúkrun en einn þeirra nefndi að það yrði þó einungis ef sveigjanleiki yrði í 

vaktafyrirkomulagi, til dæmis ef hann gæti unnið hálfar vaktir og ekki næturvaktir. 

Einungis einn af tíu viðmælendum taldi öruggt að hann myndi hefja störf á ný við 

hjúkrun. Af framangreindu má sjá að fæstir viðmælendanna svöruðu þessari spurningu 

afdráttarlaust og nokkrir þeirra telja hjúkrunarstarfið vera varaskeifu ef allt annað 

bregst í atvinnulífinu. Viðmælendur bæta því nokkrir við að þeir hafi ekki hug á að 

koma inn á nýjan leik nema með breyttum formerkjum, að því gefnu að launin væru 

hærri, vaktirnar öðruvísi eða færu í annars konar störf innan spítalans. 

Viðmælandi A orðar það svo: 

Maður á náttúrulega aldrei að segja aldrei, en svona eins og ég hugsa núna þá 
mundi ég segja alls ekki. En þú veist, maður veit aldrei. Ef það er atvinnuleysi 
eða eitthvað þá fer maður í eitthvað til að hafa í sig og á. En ekki eins og 
staðan er í dag. 

En það er alls ekki ólíklegt að ég fari og þá helst ef ég get fengið vinnu þar 
sem ég get... ...fengið kannski að vera hálfar vaktir og ekki svona lengi um 
helgar. ... Þá hættir þessi hringlandi mikið. Og þessi miklu viðbrigði fyrir alla. 
(Viðmælandi C). 

Viðmælandi D segir: 

...í fyrsta lagi sko segi ég ekkert að ég sé hætt í hjúkrun því maður veit aldrei 
hvað maður fer að gera einhvern tímann. Ég hef gripið í hjúkrunina eftir að ég 
hætti á spítala og það finnst mér einn af stóru kostunum að hafa þessa 
menntun að mér finnst hún svona öryggisnet af því að þegar maður er í vinnu 
á.... ...öðrum vettvangi eins og í einkafyrirtækjum og annað þá er 
vinnuöryggið ekki svo mikið eins og á spítölunum . Þá hugsar maður alltaf til 
þess að það er gott hvernig sem allt fer að geta alltaf gripið í hitt og það hefur 
maður alveg gert. ...en það er samt sorglegt að þetta sé samt einhver svona 
hækja. Eitthvað svona vara. Því að já, fagið á það ekki skilið. Þetta sé eitthvað 
svona til að grípa í þegar eitthvað annað klikkar. 

Ég hef gripið inn í þetta svona stundum og ég hugsa að ég muni alveg gera 
það eitthvað áfram, hvort ég fari að fastráða mig og svoleiðis einhvern tímann 
seinna, það getur vel verið. ...mér finnst það frekar líklegra heldur en ekki. 
Svona á einhverjum tímabilum í manns lífi. Þegar maður er svona, ef maður 
hnýtur um eitthvað eða aðstæður eru þannig að maður sjái það sem kost... 

Greinilegt er á svörum viðmælenda F og G að þá langar að hefja störf við hjúkrun á 

ný: 

...ég bara eiginlega veit það ekki. Bara veit það að ég er búin að taka þá 
ákvörðun að vera hérna alla vega næstu tvö árin og ég sakna hjúkrunar og mig 
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langar aftur en mér finnst frekar líklegt að ég fari aftur inn á sjúkrahús. Sem 
sagt frekar líklegt. (Viðmælandi F) 

Viðmælandi G segir: „Frekar líklegt. Ég er mikill hjúkrunarfræðingur í mér. Mér 

finnst bara æðislegt að vinna með fólk og ég sé mig alveg fyrir mér að koma aftur til 

starfa.“ 

Viðmælandi I telur að hann muni fara að vinna á öðru sviði ef hann hefur störf á nýjan 

leik. „Ég held að það sé mjög líklegt í framtíðinni. Þá veit ég ekki hvort ég fer inn á 

sama sviðið eða jafnvel á ...sviðið [A.R. Nafni sleppt vegna trúnaðar], ég er 

náttúrulega búin að læra heilmikið um það og mér finnst það mjög spennandi.“ 

 

5.7. Þekkirðu marga sem hafa hætt? 

Viðmælendur eru all flestir sammála um að þeir þekki marga hjúkrunarfræðinga sem 

hafa gert breytingar á starfsvettvangi sínum. Einungis einn viðmælenda segist ekki 

þekkja marga hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt að starfa við hjúkrun en bætir þó við 

að hann hafi reyndar ekki fylgst nægilega vel með þeim sem hann var með í námi á 

sínum tíma til að svara því með fullri vissu. Þess má geta að hann hefur ekki starfað á 

starfsvettvangi sem tengist hjúkrun á nokkurn hátt í langan tíma. Einn viðmælenda 

bendir þó á að sumir hjúkrunarfræðingar sem hafa hætt að vinna við hjúkrun séu í 

rauninni enn að vinna við störf skyld hjúkrun svo sem ljósmóðurstörf. Því megi segja 

að þeir séu að bæta við sig ákveðinni sérmenntun með því að bæta við sig 

ljósmóðurnáminu. 

 

5.8. Ímynd hjúkrunarfræðinga 

Eitt af því sem kom fram í viðtölum við viðmælendur og ekki var ráðgert að fjalla um 

af hendi rannsakanda er umræða um ímynd hjúkrunarfræðinga. Fyrir nokkru stóð 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga fyrir herferð í fjölmiðlum í þeim tilgangi að gera 

hjúkrunarstarfið sýnilegra almenningi. Viðmælandi A gagnrýnir ímyndarvinnu 

félagsins þar sem honum finnst ekki nægileg áhersla lögð á hversu starf 

hjúkrunarfræðinga er fjölbreytt. Hann segir: 

Þannig að mér finnst þetta vera sorglegt fyrir hjúkrunarfélagið að þær skuli 
ekki vera víðsýnni en þetta. ...því mér finnst þær ekki hafa verið að sýna í 
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þessari ímyndarvinnu hvað möguleikarnir eru ótal margir. Þær eru að gera 
þetta að rosalega þröngu, sýna konur í skurðstofubúningum, í einhverjum 
hjúkkubúningum, það á að sýna fólki á vettvangi. 

Ég meina, það er fullt af flottu fólki að vinna í heilsugæslunni, fullt af flottu 
fólki að vinna hér og þar í forvörnum, og alla vega... ...það er mikið af fólki að 
vinna erlendis og ég held að þær ættu frekar að reyna að tjalda því sem til er... 
...vegna þess að að ef þær sýna fram á það hvað þetta hefur marga... 
...möguleika, það skilar sér inn í hjúkrun. ...mér finnst að ímyndarvinna þeirra 
sé allt í lagi, allt í lagi að vekja athyglina, en mér fannst þetta ekkert vera neitt 
geysilega sexý hjá þeim ef ég má segja sem svo. 

Viðmælandi H bendir á að almenningur viti lítið um starf hjúkrunarfræðinga og telur 

mikilvægt að það komi almenningi fyrir sjónir: 

Því auðvitað eru hjúkrunarfræðingar að gera frábæra hluti og vinna mjög 
sjálfstætt og það gleymist stundum þannig að almenningur gerir sér ekkert 
grein fyrir hlutverki hjúkrunarfræðinga. Þannig að einhvern veginn þarf starf 
hjúkrunarfræðinga að vera sýnilegt. ...þetta er flott starf... Það þarf einhvern 
veginn að koma því að. ... Það er voða stutt í að það sé alltaf verið að tala um 
það sem er slæmt. ...ef að viljum að aðrir séu með jákvæða ímynd gagnvart 
okkur þá verðum svolítið að tala betur um okkur. 

 

5.9. Er eitthvað við starfið sem var öðruvísi en þú áttir von á? 

Eitt af því sem fræðimenn fjalla um sem ástæðu þess að hjúkrunarfræðingar hætta að 

vinna við hjúkrun er að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar hafi ákveðnar væntingar til 

starfsins sem standist ekki þegar þeir hefja störf. Til að kanna hvort sú staðreynd eigi 

við um íslenska hjúkrunarfræðinga voru viðmælendur inntir eftir því hvort eitthvað 

hafi verið öðruvísi við starf þeirra heldur en þeir áttu von á í upphafi. Viðmælendur 

töldu svo ekki vera. Margir þeirra taka fram að þeir höfðu unnið töluvert á 

nematímabili sínu og þess vegna hafi starfið ekki komið þeim neitt sérlega á óvart. 

Viðmælandi A segir: 

...ég held ég hafi nú kannski ekki gert mér grein fyrir því og var ekki með 
neinar væntingar þegar ég fór af stað þannig lagað, nei, það var ekkert 
öðruvísi, en þetta er náttúrulega geysilega mikil ábyrgð en mér óx ábyrgðin 
aldrei í augum... ...en þetta var mjög erilsamt starf og maður lenti í mjög 
mörgu, og mjög fjölbreytt og mér finnst kannski þegar ég hugsa til baka þetta 
vera mjög skemmtilegur tími. Það kom mér ekkert sérstaklega á óvart. 

Viðmælandi B tekur í sama streng: 
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Ég var búin að vinna svo mikið með náminu. ...ekki nema bara náttúrulega 
maður var allt í einu einn á vöktum. Með 30 sjúklinga, það hafði ég kannski 
ekki verið sem nemi, reyndar var ég búin að vinna það lengi þar á undan að 
það var sem sagt ekkert sem kom mér á óvart þannig séð. 

Viðmælandi H fjallar um hversu honum þykir hjúkrunarnámið hafa verið gott 

veganesti út í lífið fyrir hann: 

Já, það er nú svo langt síðan að maður hefur leitt hugann að þessu. Bara 
rosalega fjölbreytt og skemmtilegt en líka oft erfitt. ...þetta var rosalega 
lærdómsríkt... ...hjúkrunarnámið og hjúkrunarstarfið, þetta er rosalega gott 
veganesti út í lífið. Þú veist maður býr rosalega vel að því. ...mér finnst svo 
flott við hjúkrun að það gefur manni svo gott veganesti, bara í alls konar störf. 
...það kannski kom manni á óvart hvað þetta var gott veganesti út í lífið. 

Viðmælandi I nefnir mikil samskipti við ættingja: 

Nei í rauninni ekki. Maður náttúrlega vann mikið með náminu síðustu tvö árin 
og fór inn á mjög sterka deild. Og hérna, maður var náttúrulega alltaf að læra 
eitthvað nýtt. ... Það var kannski þessi rosalegu miklu samskipti við ættingja 
sem kom aðeins á óvart. ...og svo útskriftarerfiðleikarnir. Það að útskrifa fólk. 

Viðmælandi D er sá eini sem vekur máls á því að alltaf sé eitthvað sem kemur á óvart 

þegar einstaklingar koma úr námi og hefja störf: 

Ég veit ekki hvort það hafði með hjúkrun að gera eða hvort þetta er yfirleitt 
þegar maður kemur út úr háskólanámi. ...það er allt svo æðislegt og fagið er 
svo frábært og við náttúrulega getum allt og vitum allt og svo komum við út á 
vinnumarkaðinn, og það er alltaf svona ákveðið sjokk. Það er að segja að 
raunveruleikinn er ekkert svona alveg eins og maður heldur að hann sé. 
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6. Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslenskir hjúkrunarfræðingar telja að laun séu 

aðalástæðan að baki ákvörðun hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við hjúkrun. 

Einnig tilgreina þeir manneklu og álag í starfi sem mikla áhrifavalda ásamt því að eiga 

í erfiðleikum með að samræma vaktavinnu og einkalíf. Ef laun hjúkrunarfræðinga 

verða hækkuð verulega telja þeir að hægt sé að leysa manneklu og álag í starfi þeirra 

þar sem fleiri myndu hefja störf við hjúkrun. Jafnframt eru margir viðmælenda 

óánægðir með stjórnunarhætti á íslenskum heilbrigðisstofnunum, telja sig hafa lítil 

áhrif á það hvernig stjórnun er háttað og þykja stjórnendur ekki sýna 

hjúkrunarfræðingum tilhlýðilega virðingu fyrir störfum þeirra. 

 

6.1. Laun 

Laun eru einn þeirra þátta sem hjúkrunarfræðingar hafa nefnt sem ástæðu að baki 

ákvörðunar að hætta störfum við hjúkrun samkvæmt skrifum erlendra fræðimanna. 

Jafnframt eru laun ein ástæða þess að þeir eru ekki ánægðir í starfi (Cangelosi, o.fl., 

1998; Mottaz, 1998; Jamal og Baba, 1992). Viðmælendur ræða um laun, ýmist sem 

aðalástæðu fyrir því að þeir ákváðu að breyta um starfsvettvang eða þeim þykja laun 

íslenskra hjúkrunarfræðinga allt of lág. Einn nefndi að launin hefðu alfarið ráðið því 

að hann hætti að starfa við hjúkrun. Þess má geta að viðtölin eru tekin í aðdraganda að 

gerð nýrra kjarasamninga og mikil umræða í gangi meðal hjúkrunarfræðinga um þessi 

málefni og má vera að það hafi haft einhver áhrif á umræðuna. 

 

6.2. Framþróun í starfi 

Framþróun í starfi og of fá tækifæri til endurmenntunar hafa verið nefnd sem hvatar að 

ákvörðun hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við hjúkrun (Cowin, 2004; Curran, 

2003). Fjórir af tíu viðmælendum gera tækifæri til endur- og símenntunar að 
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umfjöllunarefni sínu sem þátt í því að hjúkrunarfræðingar hætta störfum og sem 

mögulegan hvata í að þeir hefji störf við hjúkrun á ný. 

 

6.3. Starfsánægja 

Skortur á hjúkrunarfræðingum er algengur um allan heim og ljóst er að 

hjúkrunarfræðingar kjósa í auknum mæli að hætta að starfa við hjúkrun og breyta um 

starfsvettvang. Ástæður fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætta störfum eru 

margvíslegar. Rannsóknir benda til þess að óánægja í starfi sé helsta einstaka ástæða 

þess að hjúkrunarfræðingar hætta störfum (Newman, o.fl., 2002). Starfsánægja 

hjúkrunarfræðinga byggist meðal annars á þáttum eins og launum, sveigjanlegum 

vinnutíma, vinnuálagi og mönnun (Mottaz, 1988; Jamal og Baba, 1992). Samkvæmt 

íslenskum rannsóknum eru laun, vinnutími, álag í vinnu og of fá tækifæri til 

starfsþróunar áberandi þættir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 1999). Viðmælendur 

þessarar rannsóknar eru yfirleitt ánægðir með starfið sjálft en álag í vinnu, lág laun, 

miklar kröfur um að hjúkrunarfræðingar vinni aukavaktir og mannekla eru helstu 

þættirnir sem þeir telja að dragi verulega úr starfsánægju þeirra. 

 

6.4. Starfsumhverfi 

Ýmsir þættir í vinnuumhverfi svo sem of mikill fjöldi sjúklinga á hvern 

hjúkrunarfræðing (Spetz og Adams, 2006), vinnuaðstæður og sveigjanleiki í 

vinnutíma (Fletcher, 2001; Spetz og Adams, 2006; Halfer og Graf, 2006) eru meðal 

þeirra þátta sem hafa áhrif á ákvörðun hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við 

hjúkrun. Samskipti milli starfsstétta gegna þar einnig stóru hlutverki (Pinkerton, 

2005). Viðmælendur eru ekki sammála þegar fjallað er um starfsumhverfi. Einn 

viðmælandi bendir á að starfsumhverfi sjúkrahúsanna sé eitt það skemmtilegasta sem 

hann hafi kynnst á meðan annar upplifði starfsumhverfið sem neikvætt og fann fyrir 

mikilli innilokun. Margir viðmælenda gera samskipti milli starfsstétta að umræðuefni 

og telja þau oft á tíðum vera neikvæð og erfið. Nokkrir þeirra fjalla um að samskiptum 

og virðingu sé ábótavant á vinnustöðum hjúkrunarfræðinga og ástandið sé síður en svo 

til fyrirmyndar innan þeirra eigin stéttar. 
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6.5. Vinnutími 

Starfsemi sjúkrahúsa fer fram á öllum tímum sólarhrings og er vaktavinna því mjög 

algeng meðal hjúkrunarfræðinga. Ósveigjanleiki í vaktavinnu er jafnframt einn þeirra 

þátta sem skapar óánægju í starfi. Í rannsókn Holtom og O´Neill frá árinu 2004 kemur 

fram að aukinn sveigjanleiki er einn helsti þáttur í því að hjúkrunarfræðingar kjósa að 

halda áfram í starfi. Viðmælendur fjalla allir um vaktavinnu í viðtölunum, sumir telja 

hana hafa neikvæð áhrif á heimilislíf og aðrir telja hana hafa ýtt verulega undir 

ákvörðun þeirra að hætta að starfa við hjúkrun. Flestir viðmælenda ræða þó um 

mikilvægi þess að bjóða upp á sveigjanleika í gerð vaktaáætlunar. 

 

6.6. Álag í vinnu og mannekla 

Álag í vinnu hefur verið tengt við minnkandi tryggð hjúkrunarfræðinga og að þeir 

ákveði að hætta að starfa við hjúkrun (Mark, o.fl., 2003; Laschinger og Finegan, 

2005). Viðmælendur nefna nær allir álag í starfi sem áhrifavald að baki ákvörðun 

þeirra sjálfra eða annarra hjúkrunarfræðinga sem þeir þekkja að hætta störfum í 

starfsgreininni. Þeir telja að mannekla sé algengt og viðvarandi vandamál á stóru 

sjúkrahúsunum á höfðuborgarsvæðinu. Sífelld krafa um að hjúkrunarfræðingar vinni 

aukavaktir og yfirvinnu er lýjandi, veldur óánægju í starfi og átti stóran þátt í því að 

nokkri þeirra hættu störfum við hjúkrun. Mannekla er einn þeirra þátta sem 

viðmælendur nefna í viðtölunum og hefur víðtæk áhrif á starf hjúkrunarfræðinga. 

 

6.7. Samræming starfs og einkalífs 

Kelloway, o.fl. (1999) telja að samræming starfs og einkalífs sé einn af tíu mestu 

streituvöldum í vinnuumhverfinu og hafa fræðimenn fjallað um misræmi milli starfs 

og einkalífs hjúkrunarfræðinga sem þátt í ákvörðun þeirra að hætta störfum við 

hjúkrun (Morrell, 2005; Simon, o.fl., 2004; Reineck og Furino, 2005). Einn 

viðmælandi telur ástæðu þess að hann hætti störfum eingöngu vera ósamræmi á milli 

starfs og einkalífs en aðrir viðmælendur nefna að það hafi átt þátt í ákvörðun þeirra. 

Flestir viðmælenda eru þó sammála um að erfitt geti verið að samræma vaktavinnu og 

heimilislíf. 
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6.8. Stjórnendur 

Niðurstöður erlendra rannsókna gefa til kynna að stjórnendur hafi mikil áhrif á það 

hvort hjúkrunarfræðingar halda áfram að starfa við hjúkrun eða ákveða að skipta um 

starfsvettvang. Styðjandi og nærandi stjórnunarstíll er hvati að áframhaldandi starfi 

(Fletcher, 2001; Foley o.fl., 2002). Samkvæmt Upenieks (2003) er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar upplifi jákvæða endurgjöf frá stjórnendum og að þeim sé veitt 

umboð til athafna. Viðmælendur fjalla margir um stjórnendur og stjórnunarhætti og 

telja sumir þeirra að þrátt fyrir að þeirra næstu stjórnendur hafi verið styðjandi hafi 

þeir ekki fundið fyrir stuðningi frá æðri stjórnendum. Tveir viðmælendur benda á að 

stokka megi upp í hópi stjórnenda Landspítalans til að frekari framþróun geti orðið í 

starfseminni. Einn viðmælandi telur að stjórnun spítalans haldi framþróun í starfsemi 

beinlínis niðri með því að almennir hjúkrunarfræðingar hafi ekki málfrelsi um málefni 

deilda og spítalans. Jafnframt benda fleiri viðmælendur á að almennir 

hjúkrunarfræðingar hafi lítið að segja þegar kemur að heildarmyndinni, það er að þeir 

séu ekki hafðir með í ráðum um skipulagningu og sýn Landspítalans, sviða og deilda 

innan hans. 

 

6.9. Misræmi milli náms og starfs 

Erlendar rannsóknir benda á að misræmi í væntingum hjúkrunarfræðinga og 

atvinnurekenda (sálfræðilegi samningurinn) sé einn af áhrifavöldum þess að 

hjúkrunarfræðingar hætta störfum (Pinkerton, 2005; Crow og Hartman, 2005; Forsyth 

og McKenzie, 2006). Annar áhrifavaldur er misræmi á milli náms hjúkrunarfræðinga 

og þess sem tekur við þegar þeir hefja störf (Yung, 1996; Taylor, o.fl., 2001). 

Viðmælendur telja allir að hjúkrunarnám hafi undirbúið þá vel fyrir störf við hjúkrun 

og þá sér í lagi undir störf á sjúkrahúsum og gagnrýna margir þeirra að undirbúningi 

fyrir annars konar störf innan heilbrigðiskerfisins sé ábótavant. Einnig benda nokkrir 

þeirra á að námið sé góður grunnur fyrir mörg önnur störf. Aðeins einn viðmælandi 

fjallar um misræmi á milli væntinga hjúkrunarfræðinga til starfs og þess sem hann 

upplifði í raun og veru þegar hann hóf störf. Er það töluvert á skjön við það sem 

erlendir fræðimenn hafa nefnt sem eina algengustu ástæðu þess að hjúkrunarfræðingar 

hætta störfum við hjúkrun, sér í lagi á fyrstu starfsárunum. 
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6.10. Gildi niðurstaðna og lærdómur 

Ætla má að niðurstöður rannsóknar af þessu tagi megi nýta í margvíslegum tilgangi. 

Fyrst og fremst má tilgreina nánar ástæður þess að svo margir kjósa að starfa ekki við 

það fag sem þeir hafa menntað sig til og kusu á sínum tíma að gera að ævistarfi sínu. 

Upplýsingar sem þessar geta nýst heilbrigðisstofnun eins og Landspítalanum til að 

laða hjúkrunarfræðinga til starfa, auka starfsánægju þeirra sem fyrir eru og auka líkur 

á að þeir haldi áfram störfum. Einnig til að auka líkur á að þeir sem hafa hætt komi 

aftur til starfa innan heilbrigðiskerfisins. Þannig má jafnframt nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar sem kveikju að úrbótaverkefnum innan heilbrigðiskerfisins. 

Niðurstöður verkefnisins geta einnig nýst stéttarfélagi hjúkrunarfræðinga, Félagi 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, meðal annars í kjara- og réttindamálum. 

Hjúkrunarfræðideildir háskólanna gætu einnig notið góðs af niðurstöðum 

rannsóknarinnar á þann hátt að hægt verði að undirbúa verðandi hjúkrunarfræðinga 

vel undir framtíðarstörf þeirra á hvaða vettvangi sem þau eru. 

 

6.11. Frekari rannsóknir 

Rannsókn sem þessi er á engan hátt tæmandi um ástæður þess að hjúkrunarfræðingar 

hætta störfum við hjúkrun. Hún er hins vegar mikilvægt innlegg í umræðu um ástæður 

þess að hjúkrunarfræðingar hætta að starfa við sitt fag og gefur góðar vísbendingar um 

hvernig megi halda í þá hjúkrunarfræðinga sem enn eru við störf. 

Ljóst er að frekari rannsókna er þörf á þessu sviði til að koma í veg fyrir enn frekari 

skort á hjúkrunarfræðingum og til að halda íslenska heilbrigðiskerfinu starfandi. Eins 

og fram hefur komið er þessi rannsókn gerð í aðdraganda kjarasamninga. Forvitnilegt 

væri að framkvæma álíka rannsókn á vormánuðum ársins 2009 þegar kjarasamningar 

hjúkrunarfræðinga verða lausir á ný og áhrif nýgerðra kjarasamninga verða metin. 

Einnig ber að hafa í huga að niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að margir 

samverkandi þættir liggja að baki ákvörðun hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við 

hjúkrun. Því væri gagnlegt að framkvæma nánari rannsóknir sem beina sjónum sínum 

að afmörkuðum þáttum í ákvörðunarferli hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við 

hjúkrun.  
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7. Lokaorð 

Í upphafi var farið af stað með tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri var af hverju hætta 

hjúkrunarfræðingar störfum við hjúkrun. Seinni rannsóknarspurningin var hvaða 

lausnir sjá hjúkrunarfræðingar sjálfir á því hvað hægt er að gera til að 

hjúkrunarfræðingar kjósi að starfa við hjúkrun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helstu þættir að baki ákvörðun 

hjúkrunarfræðinga að hætta störfum við hjúkrun felist í launum, vinnutíma, álagi í 

starfi, manneklu og vaktavinnu. Lausnir sem hjúkrunarfræðingar sjá sjálfir til úrbóta 

svo að þeir kjósi að starfa við hjúkrun tengjast jafnframt þessum sömu þáttum. Með 

því að hækka laun hjúkrunarfræðinga verulega og þá sér í lagi grunnlaun þeirra væri 

hægt að laða fleiri hjúkrunarfræðinga til starfa. Þannig myndi vandi vegna manneklu 

leysast og um leið myndi álag sem hlýst af yfirvinnu og aukavöktum minnka. Að mati 

viðmælenda er sveigjanleiki í vinnutíma og aðkoma hjúkrunarfræðinga sjálfra að gerð 

einstaklingsmiðaðra vaktaáætlana einnig stór þáttur í því að hjúkrunarfræðingar haldi 

áfram í starfi. 

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að bæta megi stjórnun sjúkrahúsanna og að 

hjúkrunarfræðingar telja að stjórnvöld eigi stóran þátt í þeim vanda sem íslenska 

heilbrigðiskerfið á við að etja hvað manneklu hjúkrunarfræðinga varðar. 

Á undanförnum árum hefur umræða um íslenska heilbrigðiskerfið að mestu beinst að 

þeim kostnaði sem heilbrigðiskerfinu fylgir. Í þeirri umræðu hefur farið hvað mest 

fyrir umfjöllun um biðlista sjúklinga eftir margs konar aðgerðum og skort á 

hjúkrunarrýmum. Í lögum er tilgreint að hver og einn einstaklingur eigi rétt á þeirri 

bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hverju sinni. Ljóst er að ef íslenska 

ríkið ætlar að uppfylla skyldur sínar við þegna landsins hvað heilbrigðisþjónustu 

varðar þá mun það ætíð hafa kostnað í för með sér. Í umræðunni hefur of lítið verið 

rætt um vinnuálag, lág laun og vinnuaðstæður heilbrigðisstétta, svo sem 
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hjúkrunarfræðinga, en þeir þættir hafa samt sem áður gríðarlega mikil áhrif á rekstur 

íslenska heilbrigðiskerfisins og þann árangur sem því er ætlað að ná. 

Að mati rannsakanda var vinna við rannsókn þessa bæði ákaflega skemmtileg og 

krefjandi. Það sem helst kom á óvart við framkvæmd rannsóknarinnar var það hversu 

sammála viðmælendur voru í svörum sínum um hversu miklu máli laun skipta í starfi 

hjúkrunarfræðinga. Þeir líta á hækkun launa sem upphaf að keðjuverkandi lausn á 

vandamálum sem tengjast manneklu og álagi í starfi. Má vera að stétt sem hefur búið 

við langvarandi manneklu og mikið og viðvarandi álag í starfi hafi aðra forgangsröðun 

en aðrar stéttir þar sem margar rannsóknir meðal annarra starfsstétta sýna að laun eru 

ekki í fyrsta sæti hvað varðar óánægju í starfi. 

Mikilvægt er að stjórnvöld og stjórnendur innan heilbrigðiskerfisins taki höndum 

saman og standi vörð um hjúkrunarstéttina hvað varðar laun og allan aðbúnað í starfi. 

Með samstilltu átaki ætti að vera hægt að tryggja íslenska heilbrigðiskerfinu nægilegt 

framboð hæfra og reyndra hjúkrunarfræðinga til að halda kerfinu starfandi. Það verður 

hins vegar engan veginn gert með því að fjölga nemum sem hefja hjúkrunarnám og 

ljúka því þar sem slíkt tryggir ekki að hjúkrunarfræðingar skili sér inn á þá vinnustaði 

þar sem þörfin fyrir þá er hvað mest, það er í heilbrigðiskerfinu. 

Mikil samsvörun kom fram meðal viðmælenda varðandi það hersu mikilvægt er að 

hlúa að íslenskum hjúkrunarræðingum á vinnustöðum þeirra svo koma megi í veg 

fyrir að þeir leiti á önnur mið utan beinnar hjúkrunar. Það er hins vegar aðeins eitt 

skref af mörgum sem nauðsynlegt er að taka sem fyrst. Markið á að sjálfsögðu að setja 

mun hærra, það er að stefna að stöðugum umbótum í íslenska heilbrigðiskerfinu og 

hafa fagstéttir og skjólstæðinga þess í fyrirrúmi.  
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Viðaukar 

 

Viðauki A - Forviðtöl: Viðtöl við hjúkrunardeildarstjóra 

 

Bakgrunnsspurningar 

 Segðu mér frá sjálfum þér, aldur og menntun 

 Hversu lengi hefur þú verið stjórnandi? 

 Hver er staða þín í skipuriti spítalans? 

 Hversu margir hjúkrunarfræðingar eru í vinnu á þinni deild/undir þinni stjórn? 

 

1. Af hverju hætta hjúkrunarfræðingar? 
2. Hvað hefur áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga? 
3. Hvaða lausnir sjá hjúkrunarfræðingar sjálfir á þessum vanda? 
4. Hvaða þáttum þarf að breyta í starfi hjúkrunarfræðinga til að auka 

starfsánægju? 
5. Hvað er hægt að gera til að laða hjúkrunarfræðinga til starfa við spítalann? 
6. Hvað er hægt að gera til að halda hjúkrunarfræðingum í starfi á spítalanum 

sem eru þar fyrir? 
7. Hvaða tæki hefur þú sem stjórnandi til þess? 
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Viðauki B - Viðtöl við hjúkrunarfræðinga 

 

Bakgrunnsspurningar 

1. Hver er aldur þinn 
2. Hvenær útskrifaðist þú sem hjúkrunarfræðingur? 
3. Hefur þú viðbótarmenntun? Annað nám en hjúkrunarfræði? 
4. Hversu lengi vannst þú við hjúkrun? 
5. Hver er starfsvettvangur þinn í dag? 

 

6. Hvað varð til þess að þú hættir? 
 

7. Hvað hefði getað komið í veg fyrir að þú hefðir hætt? 
8. Var eitthvað við starfið sem var öðruvísi en þú áttir von á? 
9. Undirbjó hjúkrunarnámið þig fyrir hjúkrunarstarfið? 

 
10. Hefur þú viðhaldið þekkingu þinni í hjúkrun? 

 
11. Hversu líklegt er að þú hefjir störf við hjúkrun á ný? 

Alls ekki – mjög ólíklegt - frekar ólíklegt -veit ekki- frekar líklegt, mjög 
líklegt, öruggt 

12. Ef ekki líklegt að hefji störf á ný þá: Hvað þyrfti að breytast til að þú myndir 
hefja störf á ný við hjúkrun? 
 

13. Þekkir þú marga hjúkrunarfræðinga sem hafa hætt að vinna við hjúkrun? 
14. Hvað telur þú vera líklegar ástæður fyrir því að hjúkrunarfræðingar hætta 

störfum? 
 

15. Hvað telur þú vera hægt að gera til að koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar 
hætti að vinna við hjúkrun? 

16. Hvernig er hægt að laða hjúkrunarfræðinga til starfa? 
17. Hvað er hægt að gera til að halda í þá sem fyrir eru? 

 


