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Útdráttur 

Bakgrunnur rannsóknar. Hjúkrunarfræðingar taka á sig auka vinnu og aukna ábyrgð sem 

tengist ekki beinni hjúkrun sjúklinga, ásamt því að sinna hefðbundinni hjúkrunarvinnu. 

Viðbótarvinnuálag eða complexity compression er hugtak sem vísar til þessa aukna álags 

sem hjúkrunarfræðingar finna fyrir og veldur þeim óánægju í vinnu og eykur brotthvarf úr 

faginu. 

Tilgangur. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað veldur hjúkrunarfræðingum á 

íslenskum bráðasjúkrahúsum viðbótarvinnuálagi. Einnig er tilgangurinn að kanna hvort 

tengja megi viðbótarvinnuálag við bakgrunnsbreytur og lýðfræðilegar upplýsingar. 

Aðferð. Notuð var lýsandi megindleg rannsóknaraðferð. Hentugleikaúrtak var valið meðal 

hjúkrunarfæðinga FSA og LSH og lagður var fyrir þá bandarískur spurningalisti sem þýddur 

hafði verið á íslensku. Gögn voru greind í SPSS og niðurstöður fengnar með tíðnidreif og 

fylgniprófum. 

Niðurstöður. Þeir stjórnunarþættir sem flestir voru sammála um að ollu þeim 

viðbótarvinnuálagi voru mönnun (59,1%) og skráning (51,1%). Þeir hjúkrunarþættir sem 

ollu flestum viðbótarvinnuálagi voru vinnuumhverfi (74,6%), kennsla/leiðsögn (54,3%), 

tími (50,5%) og framandi verkefni (50,5%). Einstaklingsþátturinn sem olli flestum 

viðbótarvinnuálagi var líkamleg/andleg örmögnun (60,6%). Þeir þættir sem oftast ollu 

viðbótarvinnuálagi voru skráning (52,1%) og vinnuumhverfi (65,7%). Gerð voru fylgnipróf 

til að skoða tengsl bakgrunnsbreyta við viðbótarvinnuálag. Marktæk fylgni (p<0,05) var 

milli viðbótarvinnuálags og lífaldurs, árafjölda á deild, árafjölda með hjúkrunarleyfi, fjölda 

vinnustunda á viku, kílómetrafjölda til og frá vinnu og starfsánægju. Enginn munur var á 

viðbótarvinnuálagi milli FSA og LSH. 
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Ályktun. Hjúkrunarfræðingar á sjúkrahúsum á Íslandi finna fyrir viðbótarvinnuálagi vegna 

ákveðinna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta. Niðurstöður nýtast til frekari 

greiningar og úrbóta á viðbótarvinnuálagi á hjúkrunarfræðinga á Íslandi. 

Lykilorð: Heilbrigt vinnuumhverfi, hjúkrun, margbreytileiki í vinnu, viðbótarvinnuálag, 

vinnuálag. 
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Abstract 

Research background. Nurses take on responsibilities and increased workload that not 

related directly to the care of patients, in addition to traditional nursing tasks. Complexity 

compression is a concept that refers to this increased workload that nurses express and 

causes less job satisfaction which leads to increased turnover. 

Goal. The main objective was to assess complexity compression experienced by nurses in 

acute hospitals in Iceland.  

Research method. The research method consisted of a descriptive quantitative approach. 

The sample was a convenience sample among nurses from Akureyri Hospital and 

Landspitali University Hospital and were the nurses asked to answer a questionnaire from 

USA that had been translated to Icelandic. The data was processed by SPSS and results 

obtained by frequency distribution and correlation tests. 

Results. The managerial factors, nursing factors and personal factors that caused 

complexity compression were staffing system (59.1%), documentation (51.1%), work 

environment (74.6%), precepting/mentoring (54.3%), time (50.5%), floating/cross 

training/unfamiliar tasks (50.5%) and physical/mental exhaustion (60.6%). The factors that 

caused complexity compression most frequently were documentation (52.1%) and work 

environment (65.7%). Statistically significant correlation (p<0.05) was detected between 

complexity compression and the demographic and background information age, work 

experience on ward, years since received a nursing licence, hours of work per week, distance 

from home to work and job satisfaction.  

Conclusion. Managerial factors, nursing factors and personal factors that lead to complexity 

compression among nurses in Iceland are staffing system, documentation, work environment, 
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precepting/mentoring, time, floating/cross training/unfamiliar tasks and physical/mental 

exhaustion. Documentation and work environment are the factors that nurses identified most 

often as complexity compression. 

Keywords: complexity compression, workload, work complexity, healthy work 

environment og nursing. 
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Inngangur 

Óánægja meðal hjúkrunarfræðinga í Minnesota í Bandaríkjum Norður-Ameríku 

(BNA) og brotthvarf úr faginu, varð til þess að ákveðið var að rannsaka ástæður þessarar 

óánægju og reyna að sporna við þessari þróun. Ein helsta orsökin var meðal annars talin vera 

mikið álag í vinnu (Cohen, Stuenkel og Nguyen, 2009; Simoens, Villeneuve og Hurst, 

2005). Rannsóknarteymi sem samanstóð af hjúkrunarfræðingum úr Félagi 

hjúkrunarfræðinga í Minnesota og Hjúkrunarfræðideild við Háskólann í Minnesota, 

rannsakaði hvað olli hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi. Rannsakendurnir hönnuðu 

spurningalista til að mæla viðbótarvinnuálag. Út frá rannsóknum þeirra þróaði teymið, með 

hjúkrunarrannsakandann Kathleen E. Krichbaum í fararbroddi, hugtakið complexity 

compression (CC). Complexity compression er hugtak yfir ,,það sem hjúkrunarfræðingar 

upplifa þegar ætlast er til þess að þeir axli ófyrirséða viðbótarábyrgð, jafnframt því að sinna 

fjölbreyttum skyldustörfum sínum innan þéttskipulagðra tímamarka“ (Krichbaum, Diemert, 

Jacox, Jones, Koenig, Mueller o.fl., 2007; Sveinfríður Sigurpálsdóttir, 2010). Talið er að um 

40% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga sem vinna í klínísku umhverfi fari í annað en að sinna 

sjúklingum (Krichbaum o.fl., 2007). Á íslensku er fyrirbærið nefnt viðbótarvinnuálag og 

munum við styðjast við það hér á eftir. 

 Fjárframlög ríkisins til heilbrigðiskerfisins fara minnkandi og frá árinu 2003 hafa 

fjárframlög ríkisins til Landspítalans minnkað jafnt og þétt (Anna Lilja Gunnarsdóttir, 

2009). Þetta hefur haft í för með sér hagræðingu í rekstri og fækkun starfsfólks. Eðlilega 

hefur þessi niðurskurður haft áhrif á vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga og upplifun þeirra á 

því. Árið 2009 var Landspítalanum erfitt vegna minnkaðra fjárveitinga og gengishruns 

íslensku krónunnar en flest aðföng spítalans eru keypt erlendis frá. Fjöldi innlagna jókst 

örlítið frá árinu áður, eða um 33 innlagnir, en legudögum fækkaði töluvert, eða úr 232.570 

árið 2008 í 211.917 árið 2009 (Landspítali, fjármálasvið, 2009). Frá árinu 2000 hefur 
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bráðleiki sjúklinga á LSH vaxið og meðallegutími styst. Það má því segja að sjúklingar á 

LSH séu nú veikari og hafi þörf fyrir fleiri hjúkrunarklukkustundir á sólarhring en 

meðalsjúklingur þurfti áður (Elísabet Guðmundsdóttir, Kristlaug H. Jónasdóttir og Helga H. 

Bjarnadóttir, 2007). 

 Ákveðið var í samstarfi við rannsóknarteymið í Minnesota að meta hvað olli 

hjúkrunarfræðingum á LSH viðbótarvinnuálagi. Sambærileg rannsókn var gerð á FSA árið 

2009 en fjallað var um niðurstöður hennar í meistararitgerð Sveinfríðar Sigurpálsdóttur 

(2010). Í þessu verkefni eru notuð gögn frá FSA sem safnað var í lok árs 2009 ásamt 

gögnum frá LSH sem safnað var í byrjun árs 2010 þannig að þau mynda eitt gagnasafn. 

 

Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvað veldur hjúkrunarfræðingum á íslenskum 

bráðasjúkrahúsum viðbótarvinnuálagi. Einnig er tilgangurinn að kanna hvort tengja megi 

viðbótarvinnuálag við bakgrunnsbreytur og lýðfræðilegar upplýsingar. 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvað veldur íslenskum hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi? 

2. Hversu oft finna íslenskir hjúkrunarfræðingar fyrir viðbótarvinnuálagi? 

3. Tengist viðbótarvinnuálag a) aldri hjúkrunarfræðinga, b) árafjölda á núverandi deild, 

c) árafjölda með hjúkrunarleyfi d) deild hjúkrunarfræðinga, e) fjölda vinnustunda 

hjúkrunarfræðinga, f) fjarlægðar til og frá vinnu, g) lengd svefns, h) starfsánægju? 
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Skilgreining hugtaka 

Árafjöldi í núverandi vinnu: sá árafjöldi sem hjúkrunarfræðingur hefur unnið á núverandi 

deild. 

Árafjöldi með hjúkrunarleyfi: sá árafjöldi sem hjúkrunarfræðingur hefur haft hjúkrunarleyfi. 

Fjarlægð til og frá vinnu: sú vegalengd í kílómetrum sem hjúkrunarfræðingur þarf að ferðast 

til og frá vinnu samtals daglega. 

Hjúkrunarfræðingur: sá sem fengið hefur tilskilin leyfi Landlæknis til að vinna við hjúkrun. 

Lengd svefns: fjöldi klukkustunda sem hjúkrunarfræðingur sefur að meðaltali á sólarhring. 

Lífaldur: aldur í árum.  

Starfsánægja: ánægja í starfi mæld á kvarða 1-7 þar sem 1 er engin ánægja en 7 er mikil 

ánægja. 

Unnar vinnustundir á viku: fjöldi klukkustunda sem hjúkrunarfræðingur vinnur að meðaltali 

í hverri viku.  

Viðbótarvinnuálag: ,,það sem hjúkrunarfræðingar upplifa þegar ætlast er til þess að þeir axli 

ófyrirséða viðbótarábyrgð, jafnframt því að sinna fjölbreyttum skyldustörfum sínum innan 

þéttskipulagðra tímamarka“ (Krichbaum ofl., 2007; Sveinfríður Sigurpálsdóttir, 2010). 

Deild: sú deild sem hjúkrunarfræðingur vinnur á. 
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Gildi rannsóknar 

Rannsóknin mun auka þekkingu á því hvaða ögrunum klínískir hjúkrunarfræðingar 

mæta í vinnu sinni og hvernig bregðast megi við þeim. Rannsóknin hefur þekkingarfræðilegt 

og hagnýtt gildi. Þeir sem gætu nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar eru stjórnendur, 

kennarar, rannsakendur og klínískir hjúkrunarfræðingar. Með niðurstöðum rannsóknarinnar 

er hægt að leggja grunn að bættu vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum á Íslandi 

og vinna að úrbótum þar sem þörf er og styrkja jákvæða þætti í vinnuumhverfinu. Með því 

að komast að því hvað veldur hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsum á Íslandi 

viðbótarvinnuálagi er hægt að opna umræðuna um þá þætti og nýta niðurstöðurnar til að 

vinna með yfirstjórnendum stofnunarinnar að því markmiði að minnka þessa álagsþætti. 

Þannig væri hægt að stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum á 

Íslandi, minnka starfsmannaveltu og auka starfsánægju. 

 

Samantekt 

Óánægja meðal hjúkrunarfræðinga í Minnesota og brotthvarf úr stéttinni vakti 

áhyggjur hjúkrunarfræðinga þar og var mikið vinnuálag talin vera orsökin. Var þetta 

rannsakað og í kjölfarið var sett fram hugtakið complexity compression eða 

viðbótarvinnuálag. Mikilvægt er að kanna viðbótarvinnuálag hjúkrunarfræðinga á Íslandi, 

sérstaklega í kjölfar efnahagshruns sem veldur samdrætti og hagræðingu á starfsemi 

sjúkrahúsa. Með því að kanna hvað veldur viðbótarvinnuálagi er hægt að nota niðurstöður 

rannsóknarinnar til að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi á sjúkrahúsum á Íslandi, minnka 

þannig starfsmannaveltu og auka starfsánægju. 
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Fræðileg samantekt 

 

Heimildaleit 

Öflun heimilda var framkvæmd með því að nota rafrænu gagnasöfnin Scopus og 

Pubmed. Einnig fengust heimildir frá leiðbeinanda en þar má nefna ritrýndar greinar tengdar 

viðfangsefninu og meistararitgerð Sveinfríðar Sigurpálsdóttur (2010) um viðbótarvinnuálag 

á klíníska hjúkrunarfræðinga á FSA. Leitin í gagnasöfnum var takmörkuð sérstaklega við 

hjúkrun til að kanna stöðu þekkingar á viðbótarvinnuálagi innan hjúkrunarfræðistéttarinnar. 

Einnig var leitin takmörkuð við heimildir á ensku og við ártalið 2005 og yfir. Í viðauka 1 má 

sjá yfirlit yfir helstu rannsóknir um vinnu og vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Helstu 

leitarorðin sem notuð voru við heimildaleit í rafrænu gagnasöfnunum voru: complexity 

compression, workload, work complexity, healthy work environment.  

 

Heilbrigt vinnuumhverfi 

Tilgangur þess að stuðla að betra vinnuumhverfi í heilbrigðisþjónustu er að bæta 

þjónustu við sjúklinga og auka festu hjúkrunarfræðinga í vinnu (Calarco, 2011). 

Hjúkrunarfræðingar vinna í flóknu vinnuumhverfi og hjúkrun sjúklinga er viðameiri um leið 

og innlagnartímabil sjúklinga er styttra en ástæðan fyrir styttri legutíma er meðal annars 

takmarkað fjármagn. Þessi atriði auka vinnubyrði á hjúkrunarfræðinga, sem leiðir af sér 

meira álag og hefur áhrif á hvernig þeir standa sig í starfi við umönnun sjúklinga 

(Poghosyan, Clarke, Finlayson og Aiken, 2010). Heilbrigt vinnuumhverfi hefur bein áhrif á 

þjónustu við sjúklinga og sýnt hefur verið fram á að á sjúkrahúsum þar sem er fullnægjandi 

mönnun eru færri dauðsföll en þar sem skortur er á hjúkrunarfræðingum (Ritter, 2010). 

Heilbrigt vinnuumhverfi er nauðsynlegt til að tryggja öryggi sjúklinga, stuðla að festu 

starfsfólks á deildum og að nýju starfsfólki þyki vinnustaðurinn aðlaðandi (Brady, 2010; 

Cohen o.fl., 2009; Vollers, Hill, Roberts, Dambaugh og Brenner, 2009). 
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Mikill kostnaður fylgir því að þjálfa nýtt starfsfólk og því er mikilvægt að 

stjórnendur finni leiðir til að minnka starfsmannaveltu í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigt 

vinnuumhverfi hefur áhrif á ánægju hjúkrunarfræðinga í vinnu og hefur það bein áhrif á 

festu þeirra í vinnu (Cohen o.fl., 2009). Heilbrigt vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga felur í 

sér ákveðna menningu sem einkennist af samvinnu, góðum samskiptum, trausti milli 

starfsfólks og fullnægjandi mönnun. Sérhæfð, hæf, trúverðug og sýnileg forysta verður að 

vera til staðar, sameiginleg ákvarðanataka á öllum stigum og hvatning til að vinna eftir 

gagnreyndri þekkingu og áframhaldandi vexti og þróun í starfi. Í heilbrigðu vinnuumhverfi 

er framlag hjúkrunarfræðinga metið að verðleikum en það hefur í för með sér betri 

starfshætti og aukna starfsánægju. Slíkt leiðir af sér góð áhrif á mönnun, með aukinni festu 

hjúkrunarfræðinga í vinnu (Ritter, 2010). 

Vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga spáir fyrir um starfsárangur þeirra og ef áhersla er 

lögð á góð samskipti milli hjúkrunarfræðinga, stjórnenda og lækna og fullnægjandi mönnun 

er viðhöfð er hægt að auka starfsánægju hjúkrunarfræðinga og auka líkur á festu þeirra í 

vinnu (Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009). Hjúkrunarstjórnendur í 

heilbrigðu vinnuumhverfi bera ábyrgð á að tryggja viðeigandi mönnun en þá upplifa 

hjúkrunarfræðingar aukinn stuðning í vinnu sinni (Maiden, 2010). Í styðjandi vinnuumhverfi 

eru starfsmenn metnir að verðleikum, studdir og hvattir af öðrum til að vaxa og dafna til að 

ná þeim möguleikum sem þeir hafa burði til í starfi (Kuehn, 2010). Styðjandi vinnuumhverfi 

er mikilvægt til að tryggja gæði í vinnu hjúkrunarfræðinga og jafnframt bætir það afdrif 

sjúklinga (Gunnarsdóttir o.fl., 2009). 

 The institution of Medicine (IOM) telur að ef stofnanir geta minnkað 

starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga og fundið árangursríkar leiðir svo hjúkrunarfræðingar 

geti varið meiri tíma í umönnun og beina hjúkrun til sjúklinganna muni kostnaður 

heilbrigðisþjónustu minnka og bæði hjúkrunarfræðingar og sjúklingar verði ánægðari með 
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þjónustuna. Einnig myndi þetta fækka mistökum í starfi og stuðla að betri starfsháttum 

(Calarco, 2011). Ófullnægjandi vinnuaðstæður eru ein af meginástæðum mikillar 

starfsmannaveltu meðal hjúkrunarfræðinga (Kuehn, 2010; Sveinsdóttir, Biering og Ramel, 

2006). Skilningur á vinnuumhverfi veitir tækifæri til bættrar vinnuaðstöðu og laðar að nýja 

hjúkrunarfræðinga (Parker, Tuckett, Eley og Hegney, 2010). 

 Sýnt hefur verið fram á að óheilbrigt vinnuumhverfi skapar ýmsar hættur fyrir 

sjúklingana. Í skýrslu IOM kom fram að 98 þúsund sjúklingar deyja á ári hverju vegna 

mistaka en þau mátti rekja til vangetu stjórnenda við að fylgja eftir þeim stjórnunarháttum 

sem hannaðir voru til að tryggja öryggi sjúklinga. Einnig mátti rekja mistök til ónógrar 

mönnunar, fræðslu sem var ábótavant, óöruggs og illa hannaðs vinnuumhverfis (Ritter, 

2010). Hjúkrunarfræðideildir bera ábyrgð á, í samvinnu við hjúkrunarstjórnendur, að stuðla 

að heilbrigðu og lærdómsríku vinnuumhverfi fyrir stjórnendur hjúkrunar, hjúkrunarfræðinga 

og jafnframt hjúkrunarfræðinema (Kuehn, 2010). Þættir óheilbrigs vinnuumhverfis eru  

meðal annars slæm samskipti, ógnandi hegðun, vanvirðing, viðnám gegn breytingum, 

skortur á hugsjón eða forystu, vantraust og mismunandi gildi (Ritter, 2010). 

 Hjúkrunarfræðingar sinna mismunandi hjúkrunarverkefnum eftir því hver 

vinnustaðurinn er, vinnuaðstæður eru mismunandi og streita mismikil eftir vinnustöðum. 

Einnig er vinnutími hjúkrunarfræðinga breytilegur eftir því hvar þeir starfa. Vinnuaðstæður 

á sjúkrahúsum eru erfiðari en á starfsvettvangi hjúkrunar utan sjúkrahúsa. 

Hjúkrunarfræðingar á sjúkrahúsum vinna fleiri klukkutíma á viku samanborið við 

hjúkrunarfræðinga sem vinna á öðrum starfsvettvangi og meiri tími hjúkrunarfræðinga á 

sjúkrahúsum fer í bein samskipti við sjúklinga. Algengara er að hjúkrunarfræðingar á 

sjúkrahúsum hafi ekki tíma til að borða hádegismat miðað við hjúkrunarfræðinga á öðrum 

starfsvettvangi. Meirihluti hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum eða 62,1% og 36,4% 



8 
 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á öðrum vettvangi telja að það þyrfti tvo eða fleiri 

hjúkrunarfræðinga í hvert starf til að fylla upp í mönnunarþörfina (Sveinsdóttir o.fl., 2006). 

 Streita í vinnuumhverfi er algeng meðal hjúkrunarfræðinga og nýir 

hjúkrunarfræðingar  upplifa gjarnan mikla streitu. Reyndari hjúkrunarfræðingar upplifa 

streitu en þó ekki alla daga þar sem þeir eru líklegri til að nota fyrirbyggjandi aðgerðir til að 

sporna við streitunni. Því meiri færni og reynslu sem hjúkrunarfræðingar öðlast því 

auðveldara eiga þeir með skipulagningu, auk þess að takast á við truflanir á áhrifaríkari hátt, 

sinna þörfum sjúklinga, samþætta margvísleg hlutverk í vinnu og eiga árangursríkari 

samskipti (Burger, Parker, Cason, Hauck, Kaetzel, O'Nan o.fl., 2010).  

 

Mönnun, mannekla og starfsaldur 

 Almennur skortur er á hjúkrunarfræðingum um allan heim (Alameddine, 

Baumann, Onate og Deber, 2011; Morrell, 2005; Simoens o.fl., 2005). Starfsmannavelta á 

sjúkrahúsum stjórnast af ýmsum þáttum, meðal annars þáttum sem draga úr starfsánægju. 

Þar má nefna aukið vinnuálag, ófullnægjandi mönnun og óaðlaðandi vinnuaðstæður 

(Simoens o.fl., 2005). Með hækkandi lífaldri þjóðarinnar hefur þörfin fyrir 

hjúkrunarfræðinga aukist (Birch, O'Brien-Pallas, Alksnis, Murphy og Thomson, 2003). 

Einnig eru gerðar auknar kröfur til vinnu hjúkrunarfræðinga, þar sem betri þjónustu er vænst 

frá skjólstæðingum. Nú fá veikari sjúklingar þjónustu frá færri hjúkrunarfræðingum en áður 

og í kjölfarið eykst vinnuálag á hjúkrunarfræðinga. (Birch o.fl., 2003; Krichbaum o.fl., 

2007). 

Vinnuaðstæður hjúkrunarfræðinga eru breytilegar og streita breytileg milli 

starfsvettvangs. Hjúkrunarfræðingar, læknar og stjórnendur sjúkrahúsa í Bandaríkjunum 

hafa lýst yfir miklum áhyggjum af skorti á starfandi hjúkrunarfræðingum (Buerhaus, 

Donelan, Ulrich, Norman, DesRoches og Dittus, 2007). Hjúkrunarfræðingar þurfa að fá 
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nægan tíma til að sinna vinnu sinni og tryggja gæði umönnunar. Jafnvægi þarf að ríkja milli 

tiltæks starfsfólks, kunnáttu þess, skipulagningar vinnu og vinnuálags til að auka megi 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga (Dunn, Wilson og Esterman, 2005). Buerhaus ofl. (2007) 

gerðu rannsókn með úrtaki hjúkrunarfræðinga, lækna og stjórnenda á sjúkrahúsum í BNA en 

þar kom fram að verulegur hluti þeirra skynjar neikvæð áhrif skorts á starfsfólki þegar litið 

er til umönnunar sjúklinga, hjúkrunarstarfsins og getu sjúkrahúsa til að veita viðunandi 

þjónustu.  

Mismunandi álit og skoðanir voru meðal fagfólks um áhrif manneklu á öryggi 

sjúklinga. Þessi álitamunur gæti haft þau áhrif að flóknara en ella verði að leysa úr 

fyrirliggjandi manneklu en það myndi bæta gæði hjúkrunar og auka öryggi sjúklinga. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna tengsl á milli undirmönnunar 

hjúkrunarfræðinga og alvarlegra atvika sem ógna heilsu og jafnvel lífi sjúklinga. Þessar 

rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á betri afdrif sjúklinga þar sem skortur á 

hjúkrunarfræðingum er ekki til staðar (Aiken, Clarke, Cheung, Sloane og Silber, 2003; 

Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski og Silber, 2002; Cho,  Ketefian, Barkauskas og Smith, 

2003; Lankshear, Sheldon og Maynard, 2005; Rafferty, Clarke, Coles, Ball, James, McKee 

o.fl., 2007; Yang, 2003).  

Jákvæð tengsl eru á milli vinnuálags og tilfinningalegrar örmögnunar, sem þýðir að 

því meira vinnuálag sem hjúkrunarfræðingar finna fyrir, því meiri tilfinningaleg örmögnun 

er meðal þeirra (Kowalski, Ommen, Driller, Ernstmann, Wirtz, Köhler, T. o.fl., 2010). 

Skortur á hjúkrunarfræðingum hefur í för með sér aukið álag á sjúkrahús. Fjölmörg 

sjúkrahús kljást við skort á hjúkrunarfræðingum sem er kominn til vegna nokkurra 

samverkandi þátta. Þar er um að ræða auknar kröfur til starfsfólks, rýrar og hægfara 

launahækkanir, lýðfræðilegar breytingar sem draga úr framboði vinnuafls, ásamt 

streituvaldandi vinnuumhverfi (Buerhaus o.fl., 2007). 
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Brotthvarf úr hjúkrunarfaginu hefur aukist og þá sérstaklega meðal yngri 

hjúkrunarfræðinga (Flinkman,  Laine,  Leino-Kilpi, Hasselhorn og Salanterä, 2008; 

Kuokkanen, Leino-Kilpi og Katajisto, 2003). Starfsmannavelta er kostnaðarsöm og 

mikilvægt er fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir orsökum hennar svo hægt sé að 

bregðast við þeim (Morrell, 2005). Rannsókn í Finnlandi (n=460), sem skoðaði brotthvarf 

hjúkrunarfræðinga úr faginu, leiddi í ljós að algengast væri brotthvarf hjá 

hjúkrunarfræðingum á aldrinum 21 til 40 ára (Kuokkanen o.fl., 2003). Þetta aukna brotthvarf 

má tengja við kulnun hjúkrunarfræðinga í starfi og óánægju þeirra (Flinkman o.fl., 2008; 

Kuokkanen o.fl., 2003). Mesta óánægja í vinnu er meðal yngri hjúkrunarfræðinga, 21-35 ára 

(Dunn o.fl., 2005). Lítil tækifæri eru fyrir þróun í vinnu, lág laun og lítil launaþróun, skortur 

er á faglegri skuldbindingu, lítil starfsánægja, árekstrar milli fjölskyldu og vinnu og aukið 

magn vinnu en allir þessir þættir hvetja til aukins brotthvarfs hjúkrunarfræðinga úr vinnu. 

Helstu ástæður fyrir brotthvarfi eru óánægja með laun, auknar kröfur í hjúkrunarvinnunni og 

óþægindi sem tengjast vaktavinnu, óreglulegum vinnutíma og óvissu um vinnuástand 

(Flinkman o.fl., 2008). 

Hjúkrunarstjórnendur bera ábyrgð á að þróa og bæta gæði umönnunar, auk þess að 

skoða öll þau úrræði sem standa til boða. Einnig vinna þeir við að þróa stefnumótandi 

áætlanir til að ná settum markmiðum sjúkrahúsa. Þegar hjúkrunarstjórnendur ná að uppfylla 

þessi markmið einkennist starfsvettvangurinn af viðurkenningu vandamála, góðum 

samskiptum og góðu samstarfi. Vandamál eru leyst á árangursríkan hátt og þar með aukast 

líkur á að sjúkrahús veiti skilvirkari þjónustu (Buerhaus o.fl., 2007). Þegar 

hjúkrunarfræðingar finna fyrir tímaskorti og óviðeigandi kröfur eru gerðar til þeirra fá 

sjúklingar ófullnægjandi umönnun og getur það valdið hjúkrunarfræðingum óánægju í starfi 

ásamt streitu, lækkuðu sjálfsáliti, þunglyndi, gremju, vanmáttartilfinningu, sjálfsefasemdum 

og örmögnunar meðal stéttarinnar (Dunn o.fl., 2005). 
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Í eigindlegri rannsókn Burger ofl. (2010) er rannsakað hvernig nýir 

hjúkrunarfræðingar og reyndir hjúkrunarfræðingar forgangsraða verkefnum við umönnun 

sjúklinga og hver munurinn er á færni þeirra. Þegar skoðuð er færni til forgangsröðunar og 

endurforgangsröðunar kemur í ljós að nýir hjúkrunarfræðingar geta annast öll venjubundin 

og fyrirsjáanleg vandamál en þegar kemur að einhverju óvenjubundnu og ófyrirsjáanlegu 

vandamáli leita þeir gjarnan til reyndari hjúkrunarfræðinga til að leita lausna. Reyndari 

hjúkrunarfræðingarnir eiga auðveldara með að ljúka verkefnum og álíta færri hluti trufla 

vinnu þeirra eða þá að þeir geta sinnt verkefnum sínum þrátt fyrir truflanir. Reyndari 

hjúkrunarfræðingar líta heildrænt á sjúklinga og einbeita sér að heildarmyndinni frekar en 

einstökum verkefnum. Þeir eiga einnig auðveldara með að útdeila verkefnum og geta gert 

marga hluti í einu, t.d. metið sjúklinga, gefið lyf og sinnt þörfum þeirra. Reyndir 

hjúkrunarfræðingar eiga auðveldara með að skipuleggja verk sín með það í huga hvers væri 

að vænta, þ.e. geta spáð fyrir um næstu skref. 

 Kulnun hjúkrunarfræðinga í starfi (e. burnout) hefur verið þónokkuð rannsökuð. 

Sambandið á milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í starfi og gæði umönnunar sjúklinga hefur 

verið rannsakað. Rannsókn Poghosyan o.fl. (2010) leiddi í ljós að með því að koma í veg 

fyrir að hjúkrunarfræðingar finni fyrir kulnun í starfi má þannig auka gæði umönnunar 

sjúklinga. Tengsl voru sterk á milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í starfi og gæða þeirrar 

umönnunar sem þeir veittu sjúklingum. Í rannsókn Gunnarsdóttir o.fl. (2009) á LSH á 

þáttum í vinnuumhverfi sem stuðla að festu hjúkrunarfræðinga kom að fram styðjandi 

stjórnun, faglegt sjálfræði, góð samskipti milli fagfólks, faglegt sjálfræði, góð samskipti 

milli fagfólks, aukin starfsánægja, minni kulnun í vinnu og bætt gæði umönnunar stuðlar að 

festu hjúkrunarfræðinga í vinnu. Streita er mikil í störfum hjúkrunarfræðinga og vinnuandi 

stéttarinnar er talinn fara versnandi. Ófullnægjandi mönnun er á vinnustöðum 

hjúkrunarfræðinga og röðun á vaktir í samræmi við færni er ábótavant. Meirihluti 
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hjúkrunarfræðinga nær ekki að ljúka vinnu sinni á þann hátt að þeir séu sjálfir sáttir við 

árangurinn innan þess skamma tíma sem þeim er ætlaður til starfans (Parker o.fl., 2010).  

 

Viðbótarvinnuálag 

Síðustu tvo áratugi hefur starfsemi sjúkrahúsa aukist, legutími sjúklinga er orðinn 

styttri en jafnframt hefur bráðveikum sjúklingum fjölgað. Mönnun 

hjúkrunarfræðistéttarinnar hefur hins vegar ekki fylgt þessari þróun (Hegney, Plank og 

Parker, 2003). Álag á hjúkrunarfræðinga hefur aukist og krafa er um meira vinnuframlag 

innan sama tímaramma.  Rannsóknir sýna að vinna hjúkrunarfræðinga verður flóknari vegna 

minni tíma til beinna samskipta við sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar verða oftar fyrir 

truflunum þegar þeir eru að sinna sjúklingum, fleiri sjúklingar með bráð og alvarleg veikindi 

eru inniliggjandi og um leið er legutími sjúklinga styttri (Potter, Wolf, Boxermam, Grayson, 

Sledge, Dunagan o.fl., 2005). 

Viðbótarvinnuálag vísar til þess sem „hjúkrunarfræðingar upplifa þegar ætlast er til 

þess að þeir axli ófyrirséða viðbótarábyrgð, jafnframt því að sinna fjölbreyttum 

skyldustörfum sínum innan þéttskipulagðra tímamarka“ (Sveinfríður Sigurpálsdóttir, 2010; 

Krichbaum ofl., 2010). Hugtakið var fyrst sett fram af rannsóknarteymi í Minnesota í BNA 

en þar voru tekin viðtöl við hjúkrunarfræðinga og greind voru 147 atriði sem telja mátti til 

viðbótarvinnuálags. Atriðin voru flokkuð niður í sex grundvallarþætti. Hér var um að ræða 

einstaklingsþætti, umhverfisþætti, starfsþætti, stjórnunarþætti, kerfisþætti og þætti sem 

tengdust sjálfræði í starfi (Krichbaum o.fl., 2007). 

Aðalþemun eru: a) Einstaklingsþættir: breytur sem hafa áhrif á hjúkrunarfræðinginn 

sem einstakling; b) Umhverfisþættir: breytur sem hafa áhrif á vinnuumhverfi starfsfólks; c) 

Starfsþættir: breytur sem hafa áhrif á störf hjúkrunarfræðinga sem tengist umönnun 

sjúklinga; d) Stjórnunarþættir: breytur sem hafa áhrif á það hvernig stuðning 
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hjúkrunarfræðingar hljóta frá deildarstjórum og öðrum yfirmönnum til að vinna störf sín, e) 

Kerfisþættir: breytur sem lúta að þáttum sem stofnunin setur fram við þjónustu við 

sjúklingana; f) Sjálfræði/stjórnun: breytur sem hafa áhrif á möguleika hjúkrunarfræðinga til 

ákvarðanatöku um umönnun og úrlausnir fyrir sjúklinga. Nánar verður fjallað um þessa sex 

grundvallarþætti sem telja má til viðbótarvinnuálags hér í undirköflum um 

viðbótarvinnuálag. Spurningalisti sem byggir á niðurstöðum rannsóknar Krichbaum ofl. 

(2007) um viðbótarvinnuálag á hjúkrunarfræðinga var síðan hannaður og prófaður. 

 Spurningalisti Krichbaum, Peden-McAlpine, Diemert, Koenig, Mueller og Savic 

(2010) var sendur til hentugleikaúrtaks skráðra hjúkrunarfræðinga sem störfuðu í Minnesota. 

1200 spurningalistar voru sendir út en 199 (16,5%) þátttakendur svöruðu. Meðalaldur 

hjúkrunarfræðinganna var 46 ár, meðalstarfsaldur var 20 ár og þátttakendur unnu að jafnaði 

35 klukkustundir á viku. Í spurningalistanum var bæði spurt um það hvað veldur 

hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi og hversu oft hjúkrunarfræðingar fyndu fyrir 

viðbótarvinnuálagi. Hjúkrunarfræðingarnir svöruðu spurningum um það hversu sammála 

eða ósammála þeir væru því að ákveðin atriði ollu þeim viðbótarvinnuálagi. Þátttakendur 

voru nokkuð sammála um að breyturnar ollu þeim viðbótarvinnuálagi.  

Þegar tíðni breytunnar var rannsökuð kom í ljós að þátttakendur upplifa 

viðbótarvinnuálag en þó ekki endilega dags daglega. Það sem þátttakendum fannst helst 

valda sér viðbótarvinnuálagi er: a) einstaklingsþættir: þreyta, líkamlegum þörfum ekki sinnt, 

b) starfsþættir: erfiðleikar við að framkvæma og forgangsraða verkefnum innan þröngs 

tímaramma og erfiðleikar með að velja á milli jafnmikilvægra verkefna, c) stjórnunarþættir: 

skortur á skilningi á hjúkrunarstarfinu, d) kerfisþættir: ónóg mönnun og ný, of mörg eða 

breytileg eyðublöð (Krichbaum o.fl., 2010). Allar niðurstöður rannsóknarinnar voru teknar 

saman og breyturnar flokkaðar eftir tíðni og mikilvægi. Þáttunum var síðan skipað niður í 
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þrjá meginflokka, þ.e. hjúkrunarþætti, stjórnunarþætti og einstaklingsþætti og innan þeirra 

voru ýmsar breytur sem taldar voru líklegar til að stuðla að viðbótarvinnuálagi, complexity 

compression (CC). 

Breyturnar sem valda viðbótarvinnuálagi og heyra undir stjórnunarþætti eru: 

mönnun, tækni, skipulagsgalli, reglur/lög, skortur á skilningi á hjúkrun, skráning, fjármál, 

áhrifaleysi í ákvarðanatöku og breytingar á yfirstjórn. Innan hjúkrunarþátta eru þeir þættir 

sem gerast óvænt á vinnustaðnum og hafa bein áhrif á færni hjúkrunarfræðingsins til að 

sinna vinnu sinni. Þær breytur innan hjúkrunarþátta sem taldar eru valda 

hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi í vinnu sinni eru: umhverfi, framandi verkefni, 

kennsla/leiðsögn, tími, að vera í þjónustuhlutverki, ekkert öryggisnet, skyldur utan 

hjúkrunar, sálfélagsleg atburðarrás, skortur á öryggisneti, siðferðilegur vandi, 

ábyrgðarárekstrar, mál er varða sjúkling/fjölskyldu, vinnustaðamenning, verkefnastýring, 

minni möguleikar á að nota klíníska dómgreind og siðvenjur sjúklinga og starfsfólks. Innan 

stjórnunarþátta eru allir þeir ófyrirsjáanlegu þættir í vinnuumhverfinu sem eiga sér rætur frá 

stofnuninni eða stjórnendum og hafa áhrif á færni hjúkrunarfræðinga til að sinna 

ábyrgðarskyldum sínum innan ákveðinna tímatakmarkana. Breyturnar sem valda 

viðbótarvinnuálagi og tilheyra einstaklingsþáttum eru: Líkamleg/andleg örmögnun, 

fjölskyldu/einstaklingsbundin vandkvæði og líkamlegir kvillar tengdir vinnu (Krichbaum 

o.fl., 2010). 

 

Einstaklingsþættir 

Einstaklingsþættir eru þættir sem koma frá einstaklingnum sjálfum eða tengjast hans 

einkalífi en þessir þættir eru óvæntir og hafa áhrif á störf hjúkrunarfræðinga og hæfni þeirra 

til að sinna skyldum sínum á ákveðnum tíma. Þessir þættir tengjast vinnu hjúkrunarfræðinga 

ekki beint en geta haft áhrif á hæfni þeirra til að sinna verkefnum sínum (Krichbaum o.fl., 
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2007, 2010). Um 15-45% hjúkrunarfræðinga þjást af kulnun í starfi en það einkennist af 

tilfinningalegri síþreytu og minnkaðri frammistöðu í vinnu (Kowalski o.fl., 2010). Ýmsir 

áhættuþættir eru til staðar en eru þeir mismunandi eftir löndum. Konur sýndu meiri merki 

um kulnun í starfi en karlar í Mexíkó en ekki var munur á kynjunum á Ítalíu og Ástralíu. 

Aldur reyndist vera áhættuþáttur í Frakklandi, Ástralíu og Tyrklandi en ekki á Ítalíu eða 

Austurríki (Kowalski o.fl., 2010). 

Almennt virðist vera að yngri konur upplifi meiri kulnun í starfi en eldri konur og 

karlmenn virðast ekki vera eins útsettir fyrir áhættuþáttum kulnunar í starfi (Glasberg, 

Eriksson og Norberg, 2007). Streita sem fylgir krefjandi starfi og áhrif þessarar streitu á 

heimilislíf virðist vera áhættuþáttur varðandi kulnun í starfi (Glasberg o.fl., 2007). Í 

rannsókn sem gerð var í Japan árið 2007 kom í ljós að meðalsvefntími hjúkrunarfræðinga 

var 5,6 klukkustundir +/- 1 klukkustund (Shimizutani, Odagiri, Ohya, Shimomitsu, 

Kristensen, Maruta o.fl., 2008) en talið er að fullorðið fólk þurfi 6-8 klukkustunda svefn á 

sólarhring. Samkvæmt nýlegri rannsókn kom fram að 18% hjúkrunarfræðinga þjáist af 

svefntruflunum (Sulehri, Qasim og Qureshi, 2010) en talið er að 50% hjúkrunarfræðinga í 

vaktavinnu þjáist af svefntruflunum. Slæmur svefn eykur líkur á mistökum í starfi, t.d. 

lyfjamistökum og meiðslum. (Shao, Chou, Yeh og Tzeng, 2010). 

Stoðkerfisverkir hrjá 23% hjúkrunarfræðinga (Sulehri o.fl., 2010) en aukin hætta er á 

hjarta- og æðasjúkdómum, krabbameini og meltingarfærasjúkdómum þegar unnin er 

vaktavinna (Shao ofl., 2010). Með því að minnka vinnuálag á hjúkrunarfræðinga eða gefa 

þeim meiri tíma til að sinna sjúklingum sínum er hægt að koma í veg fyrir ýmis heilsufarsleg 

vandamál sem tengjast starfi hjúkrunarfræðinga. Líkamlegt álag í vinnu ætti að lágmarka 

með stoð- og léttitækjum (Gelsema, Van Der Doef, Maes, Janssen, Akerboom og 

Verhoeven, 2006). 
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Umhverfisþættir 

Undir umhverfisþætti falla atriði tengd efnislegu umhverfi, þ.e. það hlutlæga 

umhverfi sem hjúkrunarfræðingar vinna í. Dæmi um slíkt umhverfi er hljóðáreiti, ös og 

kliður, skortur á vinnuaðstöðu, þrengsli, margmenni í litlu rými, truflanir og fleira sem 

skerðir einbeitingu hjúkrunarfræðinga við störf sín (Krichbaum o.fl., 2007). 

Hjúkrunarfræðingar takast á við fjölmargar daglegar truflanir sem valda þeim gjarnan miklu 

andlegu álagi og skerða athygli þeirra, um leið og þeir sinna sjúklingum (Potter ofl., 2005). 

Samkvæmt rannsókn Potter o.fl. (2005) upplifðu hjúkrunarfræðingar oft truflun meðan þeir 

voru að sinna ákveðinni vinnu sem krafðist fullrar athygli og einbeitingar, þar af voru 47% 

truflana á meðan þeir voru að sinna sjúklingum. Truflanirnar eru því þrjár til sex á 

klukkustund að meðaltali. Af öllum truflunum gerðust 22% þeirra á meðan 

hjúkrunarfræðingarnir voru að taka til lyfin. 

Truflanir valda því að hjúkrunarfræðingar ná ekki að sinna þeirri vinnu sem ætlast er 

til af þeim eða framkvæma hana á rangan hátt (Tucker, 2004). Líkur eru einnig á að 

hjúkrunarfræðingar gleymi að sinna verkefnum vegna mikilla truflana. Þau verkefni sem 

gjarnan gleymast eða seinka þegar hjúkrunarfræðingar finna fyrir truflunum og álagi í vinnu 

sinni eru: hreyfing sjúklings, að snúa sjúklingi, færa sjúklingi mat, fræðsla til sjúklings og 

aðstandenda, vinna að útskriftaráætlun, veita andlegan stuðning, hreinlæti, skráning á 

inntöku og útskilnaði og eftirlit með sjúklingi (Kalisch, 2006).  

 Ýmsar hindranir í vinnuumhverfinu eru til staðar sem hafa áhrif á vinnu 

hjúkrunarfræðinga. Í rannsókn Tucker og Spear (2006) kom fram að þessar hindranir gætu 

meðal annars verið tengdar fyrirmælum lækna og skortur á búnaði, birgðum, tækjum og 

mannafla. Einnig kom fram að meðaltími sem hjúkrunarfræðingur var að vinna stök verkefni 

var 3,1 mínúta en þeir urðu fyrir truflunum í miðri vinnu að meðaltali 8 sinnum vakt. 
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Sálfélagslegir umhverfisþættir eru hið ósnertanlega umhverfi sem getur valdið álagi. 

Þar má nefna ef hjúkrunarfræðingar upplifa skammir eða neikvæð skilaboð frá 

samstarfsmönnum, verða fyrir andlegu ofbeldi eða ef núningur er til staðar á milli 

vinnufélaga eða starfsstétta. Menningarlegir umhverfisþættir eru siðferðislegir þættir sem 

geta valdið hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi en einnig er það álagsvaldur ef 

andrúmsloft deildar er ófagmannlegt eða skortur er á samábyrgð. Afleiðingarnar gætu verið 

minnkuð tryggð við stofnunina meðal starfsfólks og minni samloðun á deildinni. Skortur 

getur orðið á trausti og virðingu meðal samstarfsfólks. Mönnunar- og umhverfisþættir hafa 

mikil áhrif á afdrif sjúklinga. Starfsöryggi, starfsánægja, sjálfræði í vinnu, yfirvinna, 

breytilegar vaktir og nægileg mönnun eru áhrifaþættir þegar kemur að frammistöðu 

hjúkrunarfræðinga í vinnu. Styðjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt til að tryggja gæði 

hjúkrunar (Meyer, Wang, Li, Thomson og O'Brien-Pallas, 2009). 

 

Starfsþættir 

Vinna hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum er margbreytileg og flókin. Mikill 

þrýstingur er á hjúkrunarfræðinga að framkvæma margar flóknar hjúkrunarmeðferðir á sama 

tíma, framkvæma vinnu sem krefst einbeitingar og varðar öryggi sjúklings þrátt fyrir 

ítrekaðar truflanir (Potter o.fl., 2005). Tæknin á sjúkrahúsum er orðin meiri og betri og 

meðferð sjúklinga oft flóknari. Áhersla á skráningu er orðin mikil og samskipti við ýmsar 

starfstéttir eru mikill hluti af vinnunni. Ýmsir þættir sem eru innan vinnu hjúkrunarfræðinga 

geta haft áhrif á viðbótarvinnuálag. Þættirnir hafa áhrif á getu hjúkrunarfræðinga til að 

annast sjúklinga. Úthlutun verkefna fylgir mikil ábyrgð en öll verkefni sem 

hjúkrunarfræðingar þurfa að úthluta og hafa yfirsýn yfir þarf að meta og skipuleggja með 

tilliti til mönnunar deildarinnar á hverjum tímapunkti. Ef forgangsröðun skarast, t.d. ef það 

koma upp tvö mál sem eru jafn mikilvæg og þarf að sinna á sama tíma. veldur það álagi á 
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hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar eru hreyfanlegir um deildina og framkvæma margar 

athafnir í hverri ferð. Þeir eru því með hugann við nokkur verkefni í einu (Potter o.fl., 2005). 

Rannsakað hefur verið að það sem veldur því að hjúkrunarfræðingar upplifa sig 

tilfinningalega úrvinda eru kröfur um mikla vinnu á of litlum tíma. Of mikið líkamlegt álag 

er einnig áhrifaþáttur á þetta sem og þegar kröfur eru auknar á hjúkrunarfræðinga um meira 

vinnuframlag á sama tímaramma og áður (Gelsema o.fl., 2006). Ónóg þjálfun eða aðlögun er 

þáttur sem veldur óöryggi meðal hjúkrunarfræðinga. Sem dæmi má nefna þegar þeir eru 

beðnir um að framkvæma hjúkrunarmeðferð eða setja sig í hlutverk sem þeir þekkja ekki vel 

eða eru ekki undirbúnir fyrir. Tími er álagsþáttur í vinnu hjúkrunarfræðinga en margir 

upplifa erfiðleika við að klára margvísleg verk sem fyrir liggja innan þess þrönga 

tímaramma sem þeim er gefinn til þess. Í rannsókn Potter o.fl. (2005) var sjö 

hjúkrunarfræðingum fylgt eftir á vöktum og meðal annars kortlagt hvernig tíma þeirra var 

varið á vöktum. Rannsóknarniðurstöður sýndu að samskipti við sjúklinga tóku 25% af 

tímanum. Samráð við aðrar starfstéttir (e. consultation) tók um 26% tímans, skráning tók 

23% tímans og lyfjatiltekt og gjöf tók 16% tímans. Leit að hlutum eða fólki og hlé tóku 

hvort sín 5% af tíma hjúkrunarfræðinga. 

Margir hjúkrunarfræðingar tjá skort á stuðningi sem álagsvald. Einnig geta atriði 

tengd sjúklingi eða fjölskyldu verið álagsvekjandi en hjúkrunarfræðingar þurfa að vera til 

staðar til að sinna tilfinningalegum, líkamlegum, sálrænum og trúarlegum þörfum sjúklinga 

sinna og aðstandenda. Menningarlegur mismunur milli sjúklinga og starfsfólks er álagsþáttur 

tengdur vinnunni en nauðsynlegt getur verið að verja miklum auka tíma og athygli til að 

mæta menningarlegum þörfum sjúklinga og fjölskyldu þeirra í því fjölmenningarlega 

samfélagi sem við búum í. Einnig getur bakgrunnur starfsfólks verið mismunandi og þarf að 

taka tillit til þess. Vinnu hjúkrunarfræðinga fylgir kennsluskylda en hún getur verið 

álagsvekjandi þar sem aukin ábyrgð fylgir því að hafa umsjón með og fylgjast með 



19 
 

umönnun sjúklinga sem eru á ábyrgð nema eða hjúkrunarfræðinga í aðlögun (Krichbaum 

o.fl., 2007). 

Vinna hjúkrunarfræðinga í bráðaumhverfi inniheldur flóknar verklegar og huglægar 

athafnir. Að forgangsraða, skipuleggja og taka ákvarðanir eru dæmi um vitsmunalegan hluta 

starfsins eða hinu ósýnilega hlutverki hjúkrunarfræðinga. Þetta hlutverk er lykillinn að góðu 

vinnuflæði og stuðlar að góðri og réttri hjúkrun sjúklinga. Nauðsynlegt er að vitsmunalegt 

hlutverk starfs hjúkrunarfræðinga sé veitt athygli. Í heilbrigðu vinnuumhverfi aukast gæði 

þjónustunnar og þar með öryggi sjúklinga, ásamt því að hjúkrunarfræðingar haldast betur í 

vinnu (Ebright, 2010). Hjúkrunarfræðingar í klínísku umhverfi veita hjúkrun í samræmi við 

breytilegt ástand sjúklinga og forgangsraða verkefnum eftir hjúkrunarþörfum þeirra og 

fyrirmælum lækna. Hjúkrunarfræðingar þurfa sífellt að endurforgangsraða vinnu sinni eftir 

ástandi deildar svo umönnun sjúklinga sé fullnægjandi. Mikilvægt er að skilja að 

hjúkrunarfræðingar vinna í flóknu huglægu umhverfi þar sem þeir þurfa að vera vel vakandi 

fyrir umhverfisaðstæðum sem geta aukið líkur á að mistök eigi sér stað við hjúkrun 

sjúklinga (Potter o.fl., 2005). 

 

Kerfisþættir 

Viðbótarvinnuálagsþættir sem tengjast kerfum eru þættir sem hafa áhrif á það 

fyrirkomulag sem stofnanir eða stjórnir hafa sett fram til að veita almenningi fullnægjandi 

heilbrigðisþjónustu. Kerfisvillur geta orðið og valdið álagi en þá koma fram bilanir eða 

villur í kerfi tengdu heilbrigðisþjónustunni (Krichbaum o.fl., 2007). Rannsókn Tucker 

(2004) sýndi að hjúkrunarfræðingar þurftu oft að vinna í kringum kerfið á spítalanum sem 

þeir störfuðu á til að geta sinnt sjúklingunum eftir bestu getu vegna ýmissa kerfisvillna. 

Margar breytingar sem gerðar eru samtímis innan heilbrigðisþjónustunnar getur valdið 

viðbótarvinnuálagi. Skortur á varakerfi veldur óöryggi meðal hjúkrunarfræðinga en ef kerfi 
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bilar þá er ekkert annað kerfi sem grípur inn í, t.d. ef Sögukerfið (rafræn sjúkraskrá) á LSH 

myndi bila. 

Skráning er álagsþáttur að því leyti að of mikil áhersla á skráningu er mjög tímafrek. 

Of mörg, breytt eða ný eyðublöð og ólík skráningakerfi krefjast þess að hjúkrunarfræðingar 

þurfa að læra á nýtt kerfi og í kjölfarið upplifir starfsfólk mikið óöryggi en breytingar á 

ýmsum kerfum og verklagsreglum á sjúkrahúsum krefjast oft breytinga á vinnuskipulagi 

hjúkrunarfræðinga og ætlast er til að þeir temji sér nýjar venjur. Hjúkrunarfræðingar upplifa 

þær kröfur í kjölfar breytinga að þeir hafi lítinn aðlögunartíma og að þeir eigi að læra á nýja 

tækni fyrirvaralaust og án allra vandkvæða (Krichbaum o.fl., 2007). Breytingar í 

vinnuumhverfi hafa bein áhrif á ánægju hjúkrunarfræðinga í starfi en tíðar breytingar valda 

oft álagi og minnka starfsánægju. Einnig hafa þessar tíðu breytingar áhrif á andlega heilsu 

hjúkrunarfræðinga og valda því að þeir upplifa sig tilfinningalega úrvinda (Gelsema o.fl., 

2006). 

Kröfur um að minnka kostnað við þjónustu sjúklinga hefur áhrif á vinnu 

hjúkrunarfræðinga en þeir eru meðvitaðir um kostnað heilbrigðisþjónustunnar og eru sífellt 

minntir á þá kröfu stjórnvalda að skera niður. Ófullnægjandi starfsmannakerfi á deild eða 

sjúkrahúsi veldur vandkvæðum á vöktum og er álagsvekjandi. Hjúkrunarfræðingar eru háðir 

tækni og tækninýjungum til að geta sinnt vinnu sinni eftir því sem best verður á kosið en 

skortur á tækjum og birgðum, truflanir, bið eftir nauðsynlegum úrræðum, misræmi í 

samskiptum og tímaskortur gerir hjúkrunarfræðingum erfitt fyrir í vinnu sinni (Ebright, 

Patterson, Chalko og Render, 2003). 

 

Stjórnunarþættir 

Stjórnunarþættir viðbótarvinnuálags eru þeir þættir sem hafa áhrif á það hvernig 

vinna hjúkrunarfræðinga er studd af stjórnsýslunni eða yfirmönnum. Stjórnendur bera 
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ábyrgð á mönnun, að sjúklingar fái þá þjónustu sem þeir þurfa og eiga rétt á. Rannsókn 

Potter ofl. (2005) sýndi að hlutfall hjúkrunarfræðinga og sjúklinga var oftast einn 

hjúkrunarfræðingur með sjö sjúklinga. Hjúkrunarathafnir sem þurfti að framkvæma fyrir 

þessa sjö sjúklinga voru að meðaltali 86 á vakt, eða ein athöfn á hverjum sex til sjö 

mínútum. Til samanburðar við önnur Norðurlönd eru fleiri sjúklingar á hvern 

hjúkrunarfræðing á Íslandi (Sveinsdóttir o.fl., 2006). 

Nýlegar rannsóknir varpa ljósi á óframkvæmda hjúkrun. Þegar leitað var eftir 

útskýringum á hjúkrun, sem var framkvæmd seint eða alls ekki, gáfu hjúkrunarfræðingar 

þær útskýringar að mönnun væri of lítil, tímaskortur væri vegna annarra mikilvægari 

verkefna í hjúkrun og úthlutun verkefna væri ófullnægjandi. Einnig var vani, afneitun og að 

verkefnin tilheyrðu ekki þeirra starfslýsingu gefnar sem útskýringar (Kalisch, 2006). 

Stjórnendur sem hafa ekki skilning á hjúkrunarfræði og vinnu hjúkrunarfræðinga geta valdið 

hjúkrunarfræðingum í klínísku vinnuumhverfi erfiðleikum. Rannsókn sem gerð var í 

Queensland í Ástralíu sýndi að 50% hjúkrunarfræðinga sem unnu við hjúkrun aldraðra 

upplifðu vinnu sína þannig að erfitt var að mæta þörfum sjúklinga vegna undirmönnunar. 

Svipað mátti segja um 32% hjúkrunarfræðinga á ríkisstofnunum og 30% þeirra sem unnu á 

bráðadeildum á einkasjúkrahúsum (Hegney o.fl., 2003). Skortur á skilningi á hversu flókin 

störf hjúkrunarfræðinga eru veldur aukinni streitu og óánægju meðal hjúkrunarfræðinga og 

minnkar líkur á að þeir haldist lengi í vinnu ásamt því að minnka öryggi sjúklinga (Ebright, 

2010). 

Bráðaumhverfið veldur hjúkrunarfræðingum ýmsum erfiðleikum við að veita 

síbreytilegum þörfum og ástandi sjúklinga athygli. Eftir því sem hjúkrunarfræðingar sinna 

fleiri sjúklingum í einu verður ákvarðanatakan flóknari. Til að sjúklingunum farnist sem best 

verða hjúkrunarfræðingar að sjá fyrir atburði, bregðast við, hliðra til, aðlagast og stjórna 

flóknu og breytilegu vinnuumhverfi í klínískri vinnu (Ebright o.fl., 2003). Mönnunar- og 
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umhverfisþættir hafa mikil áhrif á afdrif sjúklinga. Starfsöryggi, starfsánægja, sjálfræði í 

vinnu, yfirvinna, breytilegar vaktir og nægileg mönnun eru áhrifaþættir þegar kemur að 

frammistöðu hjúkrunarfræðinga í vinnu. Styðjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt til að 

tryggja gæði hjúkrunar (Meyer o.fl, 2009). 

Breytingar í yfirstjórn hafa áhrif á hjúkrunarfræðinga í klínískri vinnu og eru þessi 

áhrif meðal þess sem valdið getur viðbótarvinnuálagi á hjúkrunarfræðinga. Tíðar og 

ófyrirséðar starfsmannabreytingar í forystu, stjórnunarstíl og stefnu og áhrif sem þessar 

breytingar hafa á stefnu og framkvæmd í vinnu hjúkrunarfræðinga eru meðal þessara þátta. 

Ein meginástæða þess að mikið vinnuálag er á hjúkrunarfræðinga er sparnaður en það hefur 

þau áhrif meðal annars að færri hjúkrunarfræðingar eru á vakt hverju sinni (Hegney o.fl., 

2003). 

 

Sjálfræði 

Sjálfræði í vinnu hefur jákvæð áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga, einnig 

stuðningur frá yfirmönnum og að finnast þeir vera verðlaunaðir að einhverju leyti fyrir 

framlag sitt (Gelsema o.fl., 2006). Sjálfræði í vinnu er mikilvægt til að hjúkrunarfræðingar 

geti tekið ábyrga ákvörðun um meðferð og úrræði fyrir sjúklinga sína en þeir hafa með námi 

sínu og vinnu aflað sér mikillar gagnreyndrar þekkingar og reynslan kennir þeim að nýta 

hana í þágu sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar sem vinna á bráðadeildum eru þeir 

heilbrigðisstarfsmenn sem bregðast fyrstir við þegar klínískt ástand sjúklinga breytist. Þeir 

ákveða hvort þurfi að hafa samband við lækni á vakt eða hvort íhlutun hjúkrunarfræðinga sé 

næg meðferð á þeim tímapunkti. Ákvarðanatökuferlið í hinu kíníska umhverfi krefst mikillar 

rökhugsunar svo útkoman verði sem best fyrir sjúklingana miðað við ástand þeirra og 

hjúkrunarþarfir (Potter o.fl., 2005). 
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Þekking hjúkrunarfræðinga hefur bein áhrif á ákvörðunartökuferlið í klínísku 

umhverfi og hverju þeir veita athygli, ásamt ýmsum þáttum sem við koma vinnustaðnum 

(Ebright o.fl., 2003). Ef ekki er falast eftir innsýn hjúkrunarfræðinga í tengslum við 

ákvarðanatöku varðandi störf þeirra hefur það neikvæð áhrif á vinnu þeirra síðar meir. 

Einnig hefur það neikvæð áhrif á sjálfræði hjúkrunarfræðinga ef falast er eftir skoðunum 

þeirra og ráðum en þau svo hunsuð. Tíðar og ófyrirséðar starfsmannabreytingar í forystu, 

stjórnunarstíl og stefnu og áhrif sem þessar breytingar hafa á stefnu og framkvæmd í vinnu 

hjúkrunarfræðinga hafa áhrif á sjálfræði hjúkrunarfræðinga í vinnu. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á vinnu hjúkrunarfræðinga vegna þeirra hlutverka sem þeir hafa í eftirliti og umsjón 

með heilsu sjúklinga en vinna hjúkrunarfræðinga í klínísku umhverfi felur meðal annars í sér 

tafarlausa ákvarðanatöku og íhlutanir þegar á þarf að halda í umönnun sjúklinga (Potter o.fl., 

2005). 

 

Samantekt 

Álag hjúkrunarfræðinga hefur aukist og krafa er sett fram um meira vinnuframlag 

þrátt fyrir að tímaramminn haldist óbreyttur. Vinnuálag hjúkrunarfræðinga er mikið og 

hæfni þeirra og reynsla sem faglærðir hjúkrunarfræðingar er ekki metin að verðleikum. 

Streita er mikil í störfum hjúkrunarfræðinga og meirihluti hjúkrunarfræðinga nær ekki að 

ljúka vinnu sinni á þann hátt að þeir séu sjálfir sáttir við árangurinn. Tilgangur þess að stuðla 

að betra vinnuumhverfi innan heilbrigðisþjónustu er að bæta þjónustu við sjúklinga og auka 

festu hjúkrunarfræðinga í starfi en heilbrigt vinnuumhverfi hefur bein áhrif á þjónustu við 

sjúklinga. Sýnt hefur verið fram á að færri dauðsföll eru innan þeirra sjúkrahúsa þar sem 

fullnægjandi mönnun er til staðar. Heilbrigt vinnumhverfi hefur áhrif á ánægju 

hjúkrunarfræðinga í starfi og þar af leiðandi bein áhrif á festu þeirra í vinnu en 
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kostnaðarsamt er að þjálfa nýtt starfsfólk og því mikilvægt að stjórnendur finni leið til að 

draga úr starfsmannaveltu í heilbrigðiskerfinu.  
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Aðferð 

Um megindlega þversniðsrannsókn er að ræða á viðbótarvinnuálagi á klíníska 

hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvað 

veldur hjúkrunarfræðingum á íslenskum bráðasjúkrahúsum viðbótarvinnuálagi. Einnig er 

tilgangurinn að kanna hvort tengja megi viðbótarvinnuálag við bakgrunnsbreytur og 

lýðfræðilega þætti. 

 

Rannsóknarsnið 

Notuð er lýsandi megindleg aðferðafræði (e. descriptive quantitative method). 

Rannsóknin er þversniðsrannsókn þar sem skriflegur spurningalisti er lagður fyrir 

þátttakendur einu sinni. 

 

Þýði og úrtak 

 Þýði rannsóknar eru klínískir hjúkrunarfræðingar á bráðasjúkrahúsum og var úrtakið 

allir fastráðnir hjúkrunarfræðingar á Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) og Landspítala (LSH), 

samtals tæplega 1400 hjúkrunarfræðingar. Um hentugleikaúrtak (e. convenience sample) var 

að ræða. Sendir voru út 165 spurningalistar til hjúkrunarfræðinga á FSA og svöruðu 68 en 

sex þeirra duttu út þar sem þeir slepptu fleiri en sem nemur 10% af spurningunum og því var 

fjöldinn 62 (37,6%). 1211 hjúkrunarfræðingum á LSH var sent boðsbréf um þátttöku í 

rannsókninni en 46 voru endursendir án þess að komast til viðtakenda, 292 svöruðu en af 

þeim svöruðu 42 ekki viðbótarvinnuálagshluta rannsóknarinnar eða slepptu því sem nemur 

meira en 10% spurninga, þannig að þátttakendur af LSH voru í raun 250 (20,6%). 

 Sótt var um leyfi sjúkrahúsanna til að fá upplýsingar um nöfn og heimilisföng allra 

fastráðinna hjúkrunarfræðinga sem störfuðu við klíníska hjúkrun í ágúst 2009. Þessum 
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hjúkrunarfræðingum var sent bréf með boði um þátttöku. Þátttaka var sjálfviljug og voru 

spurningalistar ekki merktir nafni eða þátttökunúmeri til að tryggja fulla nafnleynd. 

 

Mælitæki 

Notaður var spurningalisti sem Krichbaum o.fl. (2007) hönnuðu í Minnesota í BNA. 

Markmið spurningalistans er að mæla viðbótarvinnuálag á hjúkrunarfræðinga. 

Spurningalistinn var þýddur og staðfærður á íslensku og var verið að nota hann í fyrsta skipti 

hér á landi. Spurningalistinn var lagður fyrir hjúkrunarfræðinga á FSA á pappírsformi en 

hjúkrunarfræðingar á LSH svöruðu spurningalistanum á veraldarvefnum þar sem 

spurningalistinn var staðsettur á netþjóni í Bandaríkjunum. 

Spurningalistinn er í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum er aflað upplýsinga um 

lýðfræðilegan bakgrunn þátttakenda, svo sem lífaldur, starfsaldur, á hvaða sviði hjúkrunar 

þátttakandi starfar, fjölda vinnustunda á viku, hvort viðkomandi er í vaktavinnu, fjarlægð 

vinnu frá heimili, svefnstundir og starfsánægju. Í seinni hluta spurningalistans eru staðlaðar 

spurningar um þætti sem valdið geta viðbótarvinnuálagi á hjúkrunarfræðinga. Spurt er um 

28 staðhæfingar um það sem getur valdið viðbótarvinnuálagi. Annars vegar er spurt um það 

hve sammála eða ósammála  þátttakandi er því að hvert atriði valdi viðbótarvinnuálagi og er 

merkt við svar á sexgildum kvarða frá mjög sammála (6) til mjög ósammála (1). Hins vegar 

er spurt um það hve oft á undangengnum mánuði sömu atriði ollu viðbótarvinnuálagi og er 

merkt við svar á fjórgildum kvarða frá sjaldan (1) til næstum alltaf/alltaf (4). Að lokum er 

þátttakanda boðið að bæta við athugasemdun í eigin orðum. Ekki var spurt um nein 

persónueinkenni og þátttakan jafngilti skriflegu upplýstu samþykki. 

Áreiðanleiki mælitækisins hefur verið mældur í Bandaríkjunum og hérlendis. Í 

rannsókn Krichbaum o.fl. (2010), sem 199 hjúkrunarfræðingar tóku þátt í, reyndist 

Cronbach’s alfa áreiðanleikastuðull fyrir stjórnunarþætti vera 0,87, fyrir hjúkrunarþætti 0,89 
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og fyrir einstaklingsþætti 0,75. Í rannsókn Sveinfríðar Sigurpálsdóttur (2010), sem 68 

hjúkrunarfræðingar tóku þátt í, reyndist Cronbach’s alfa áreiðanleikastuðullinn fyrir 

mælitækið á sexgildum kvarða í heild 0,95, fyrir stjórnunarþætti reyndist hann vera 0,84, 

fyrir hjúkrunarþætti 0,91 og fyrir einstaklingsþætti 0,77. Í þessari rannsókn reyndist 

Cronbach’s alfa áreiðanleikastuðullinn fyrir mælitækið á sexgildum kvarða í heild 0,92, fyrir 

stjórnunarþætti reyndist vera 0,78, fyrir hjúkrunarþætti 0,87 og fyrir einstaklingsþætti 0,72. 

Tafla 1 sýnir enn fremur áreiðanleika mælitækisins. Þess ber að geta að gögnin sem 

Sveinfríður Sigurpálsdóttir (2010) notaði eru hluti þess gagnasafns sem notað er í þessari 

rannsókn. 

 

Tafla 1. Áreiðanleiki mælitækis 

Áreiðanleiki viðbótarvinnuálags á sexgildum 

kvarða (mjög ósammála til mjög sammála) 
N 

Fjöldi 

staðhæfinga 
Meðaltal 

Cronbach's 

alfa 

1. Stjórnunarþættir 283 9 4,16 0,778 

2. Hjúkrunarþættir 267 16 4,08 0,867 

3. Einstaklingsþættir 305 3 4,26 0,723 

4. Heildarkvarði 244 28 4,13 0,919 

Áreiðanleiki tíðni viðbótarvinnuálags á 

fjórgildum kvarða (sjaldan til næstum 

alltaf/alltaf) 

 
Fjöldi 

staðhæfinga 
Meðaltal 

Cronbach's 

alfa 

5. Stjórnunarþættir 282 9 2,10 0,789 

6. Hjúkrunarþættir 267 16 1,89 0,796 

7. Einstaklingsþættir 306 3 1,70 0,493 

8. Heildarkvarði 248 28 1,94 0,887 
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Gagnasöfnun 

 Gagna var aflað með póstkönnun. Fenginn var nafnalisti með heimilisföngum yfir alla 

hjúkrunarfræðinga á FSA og LSH haustið 2009. Þeim var sent boðsbréf um þátttöku með 

upplýsingum um rannsóknina og í hverju þátttaka fælist. Til hjúkrunarfræðinga á FSA fylgdi 

skriflegur spurningalisti boðsbréfinu. Í boðsbréfi til hjúkrunarfræðinga á LSH voru 

upplýsingar um hvernig nálgast bæri spurningalistann á veraldarvefnum. Tveimur vikum 

eftir boð um þátttöku var sent ítrekunarbréf til allra. 

 

Gagnagreining 

Unnið var úr tölulegum gögnum í rannsókninni og niðurstöður fengust með 

tíðnidreif, samanburðarmælingum og fylgniprófum. Notað var tölfræðiforritið Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) útg. 19.0 og var lýsandi tölfræði (e. descriptive statistic) 

notuð til að lýsa gögnunum á árangursríkan hátt. Tafla 3 sýnir rannsóknarspurningarnar og 

þau tölfræðipróf sem notuð voru til að svara hverri rannsóknarspurningu. 
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Tafla 2. Rannsóknarspurningar, breytur og tölfræðipróf 

 

 

Siðferði rannsóknar 

 Rannsóknin var samþykkt af siðanefnd FSA (139. mál) og siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna á LSH (erindi 13/2009) og tilkynnt Persónuvernd (nr.4326). Í 

boðsbréfi, sem sent var til hjúkrunarfræðinga í úrtaki rannsóknarinnar, kom fram að engum 

persónuupplýsingum væri aflað um sjúklinga eða þátttakendur og hvergi kæmi fram hverjir 

þeir væru. Þátttaka í rannsókninni hefði enga áhættu í för með sér og fyllsta trúnaðar yrði 

gætt sem og þagnarskyldu. Nafnleyndar var gætt og gögnin var ekki hægt að rekja til þeirra 

sem tóku þátt. Þátttakendur fengu að vita að þátttaka þeirra í rannsókninni væri algerlega 

Rannsóknarspurning Breyta Stig breytu Tölfræðipróf 

1.    Hvað veldur íslenskum 

hjúkrunarfræðingum 

viðbótarvinnuálagi? Viðbótarvinnuálag Raðbreyta 

Lýsandi tölfræði, 

tíðnidreif, 

miðgildi og 

meðaltal. 

2.    Hversu oft finna 

hjúkrunarfræðingar fyrir 

viðbótarvinnuálagi? Viðbótarvinnuálag Raðbreyta 

Lýsandi tölfræði, 

tíðnidreif, 

miðgildi og 

meðaltal. 

3.    Tengist viðbótarvinnuálag:       

a) aldri hjúkrunarfræðinga? Lífaldur Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 

b) árafjölda á núverandi deild? 

Árafjöldi á núverandi 

deild Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 

c) árafjölda með hjúkrunarleyfi? 

Árafjöldi með 

hjúkrunarleyfi Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 

d) deild hjúkrunarfræðinga? Deild Nafnbreyta 

Tíðnidreif, 

meðaltal, 

sjónmat. 

e) fjölda vinnustunda 

hjúkrunarfræðinga? 

Unnar vinnustundir á 

viku Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 

f) fjarlægðar til og frá vinnu? 

Fjarlægð til og frá 

vinnu Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 

g) lengd svefns? Lengd svefns Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 

h) starfsánægju? Starfsánægja Jafnbilabreyta 

Spearman‘s rho 

fylgnistuðull 
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sjálfviljug og þeim væri frjálst að hafna þátttöku eða hætta hvenær sem er án útskýringa. 

Einnig væri þeim frjálst að sleppa þeim spurningum sem þeir vildu ekki svara. Litið var svo 

á að þátttaka í rannsókninni jafngilti skriflegu upplýstu samþykki. 

 

Samantekt 

Um lýsandi megindlega rannsókn er að ræða þar sem notaður var bandarískur 

spurningalisti til að mæla viðbótarvinnuálag á klínískum hjúkrunarfræðingum á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri og Landspítalanum. Spurningalistinn var þýddur og staðfærður á 

íslensku. Þýði rannsóknarinnar voru klínískir hjúkrunarfræðingar á bráðasjúkrahúsum og var 

um hentugleikaúrtak allra fastráðinna hjúkrunarfræðinga á FSA og LSH haustið 2009 að 

ræða. Svarhlutfall hjúkrunarfræðinga á FSA var 37,6% og 20,6% á LSH. Unnið var úr 

gögnunum með SPSS tölfræðiforritinu útg. 19.0. 
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Niðurstöður 

Nothæf svör voru alls 312. Hlutfall svarenda var 97,5% konur (n=347) og 2,5% 

karlar (n=9). 

 

Lýðfræðilegar upplýsingar 

Í töflu 3 eru birtar lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur. Aldursdreifing 

þátttakenda var á bilinu 25-69 ár, meðalaldur var 44,4 ár (SD=10,2). Meðalaldur kvenna var 

44,4 ár (SD=10,29) og meðalaldur karla var 42,2 ár (SD=11,25). Ekki var marktækur munur 

á aldursdreifingu kynjanna samkvæmt t-prófi óháðra úrtaka t(290)=0,621, p=0,548.  Hins 

vegar var marktækur munur, t(290)=3,005, p=0,002, á aldri þátttakenda eftir sjúkrahúsi. 

Meðalaldur FSA var 40,8 ár en á LSH var hann 45,3 ár. Flestir þátttakendur voru giftir eða 

77,2% (n=241) og áttu börn 83,7% (n=361) og var meðalbarnafjöldi 2,44 börn. Að meðaltali 

höfðu hjúkrunarfræðingarnir haft hjúkrunarleyfi í 17,82 ár (SD=11,80), stysti tíminn var 1 ár 

en lengsti 44 ár. Meðalstarfsaldur var 13,55 ár (SD=9,42), lægsti starfsaldur var 1 ár en 

lengsti 39 ár. Meðalvinnustundir á viku var 34,28 klst. (SD=8,25). Flestir unnu á 8 klst. 

vöktum eða 92,3% (n=288). Meirihluti þátttakenda vann á breytilegum vöktum eða 64,2% 

(n=197). Hjúkrunarfræðingarnir ferðuðust að meðaltali 14,38 kílómetra (SD=18,91) til og 

frá vinnu að meðaltali daglega. Meðalsvefntími á nóttu var 7,24 klst. (SD=0.71). 

Starfsánægja mæld á kvarðanum 1-7 var að meðaltali 5,45 (SD=1,08). Aðspurðir hvort þeir 

myndu velja hjúkrun aftur sem starfsgrein ef þeir hefðu tækifæri til svöruðu 71,8% játandi. 
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Tafla 3. Upplýsingar um þátttakendur 

Breyta                                   (N=312)     

Aldur Ár SD 

Lægsti aldur 25   

Hæsti aldur 69   

Meðalaldur 44,35 10,3 

Kyn n % 

Konur 299 95,8 

Karlar 9 2,9 

Hjúskaparstaða n % 

Einhleyp/ur 44 14,1 

Gift/ur 241 77,2 

Fráskilin/n 18 5,8 

Börn n % 

Á barn/börn 261 83,7 

Barnlaus 44 14,1 

Barnafjöldi n % 

1 barn 43 13,8 

2 börn 92 29,5 

3 börn 97 31,1 

4 börn 23 7,4 

5 börn 5 1,6 

  Fjöldi SD 

Meðalbarnafjöldi 2,44 0,93 

Sjúkrahús n % 

Sjúkrahúsið á Akureyri 62 19,9 

Landspítalinn 247 79,2 

Menntun n % 

Meistarapróf 34 10,9 

BS próf 200 64,1 

Próf frá Hjúkrunarskóla Íslands 59 18,9 

Próf frá Nýja hjúkrunarskólanum 16 5,1 

Með sérfræðingsleyfi í hjúkrun n % 

Já 106 36,2 

Nei 187 63,8 

Tegund sérfræðingsleyfis n % 

Skurðhjúkrunarfræðingur 12 3,8 

Ljósmóðir 6 1,9 

Klínískur sérfræðingur í hjúkrun 20 6,4 

Svæfingarhjúkrunarfræðingur 9 2,9 
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Tafla 3. Frh. 

Árafjöldi með hjúkrunarleyfi Ár SD 

Lægsti árafjöldi 1   

Hæsti árafjöldi 44   

Meðalárafjöldi 17,82 11,8 

Árafjöldi á núverandi deild Ár SD 

Lægsti árafjöldi 1   

Hæsti árafjöldi 39   

Meðalárafjöldi 13,55 9,42 

Unnar klukkustundir á viku Klst. SD 

Fæstar klukkustundir 12   

Flestar klukkustundir 90   

Meðalfjöldi 34,28 8,25 

Lengd hverrar vaktar n % 

8 klukkustundir 288 92,3 

10 klukkustundir 12 3,8 

Tegundir vakta n % 

Eingöngu dagvaktir 98 31,9 

Eingöngu næturvaktir 7 2,3 

Eingöngu kvöldvaktir 5 1,6 

Breytilegar vaktir 197 64,2 

Deild n % 

Lyflækningadeild 63 20,2 

Skurðstofa/vöknun 26 8,3 

Gjörgæsludeild 20 6,4 

Slysadeild/bráðamóttaka 33 10,6 

Skurðlækningadeild 35 11,2 

Endurhæfingadeild 15 4,8 

Barnadeild 17 5,4 

Geðdeild 31 9,9 

Göngudeild 39 12,5 

Dagdeild skurðlækninga 8 2,6 

Heimahlynning 5 1,6 

Fæðingardeild/Kvenlækningardeild 4 1,3 

Annað 37 11,9 

Aðalstarf n % 

Hjúkrun sjúklinga 211 85,8 

Stjórnun 31 12,6 

Fræðsla til starfsfólks 4 1,6 
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Tafla 3. Frh. 

Kílómetrafjöldi til og frá vinnu 

daglega Km SD 

Stysta vegalengdin 1   

Lengsta vegalengdin 190   

Meðalvegalengdin 14,38 18,91 

Svefntími að meðaltali á sólarhring Klst. SD 

Stysti svefninn 5   

Lengsti svefninn 9   

Meðallengd svefns 7,24 0,71 

Starfsánægja á skalanum 1-7 Stig SD 

Lægsta starfsánægja 1   

Hæsta starfsánægja 7   

Meðalstarfsánægja 5,45 1,08 

Myndi velja hjúkrun aftur n % 

Já 224 71,8 

Nei 80 25,6 

 

 

Rannsóknarspurning 1. Hvað veldur íslenskum hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi? 

Niðurstöðurnar taka mið af 28 staðhæfingum um viðbótarvinnuálag. Kvarðinn sem 

þátttakendur notuðu til að svara gaf til kynna hversu sammála þeir voru því að staðhæfingin 

ylli þeim viðbótarvinnuálagi, 6 = mjög sammála, 5 = sammála, 4 = frekar sammála, 3 = 

frekar ósammála, 2 = ósammála, 1 = mjög ósammála. Staðhæfingarnar 28 voru flokkaðar í 

þrjá þætti, stjórnunarþætti (9), hjúkrunarþætti (16) og einstaklingsþætti (3), líkt og gert var í 

fyrri rannsóknum með sama mælitækinu (Krichbaum o.fl. (2007, 2010; Sveinfríður 

Sigurpálsdóttir, 2010).  

Reiknuð voru meðalstig viðbótarvinnuálags fyrir hvern þátt fyrir sig. Meðalstig 

viðbótarvinnuálags af völdum einstaklingsþátta var hæst eða 4,26 stig. Næst hæst var 

meðalstig stjórnunarþátta með 4,16 stig að meðaltali. Meðalstig hjúkrunarþátta var lægst eða 

4,08 stig. Heildarmeðalstig fyrir viðbótarvinnuálag var 4,13 stig. Tafla 4 sýnir meðaltal 

viðbótarvinnuálags. 
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Tafla 4. Meðaltal viðbótarvinnuálagsstiga 

Viðbótarvinnuálag 

sammála/ósammála 

N=312 

Fjöldi 

fullyrðinga 
Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnunarþættir 9 4,16 0,81 

Hjúkrunarþættir 16 4,08 0,80 

Einstaklingsþættir 3 4,26 1,15 

Heildarviðbótar-

vinnuálag 
28 4,13 0,77 

 

Stjórnunarþættir 

Tafla 5 sýnir stjórnunarþætti sem valda hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi. 

Stjórnunarþættirnir eru níu talsins. Þeir þættir sem ollu flestum viðbótarvinnuálagi voru 

mönnun (#1) (59,1%) og skráning (#2) (51,1%). Þetta kom fram þegar reiknuð voru hlutföll 

þeirra sem voru sammála eða mjög sammála staðhæfingunum. 
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Tafla 5. Stjórnunarþættir sem valda hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi 

N=312 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 
Ósammála 

Mjög 

ósammála 

Stjórnunarþættir n          % n          % n          % n          % n          % n          % 

1. Mönnun: Mönnunarkerfið sem 

stofnunin hefur sett á fót er 

ófullnægjandi. 

110    35,7 72    23,4 61    19,8 41    13,3 19      6,2 5     1,6 

2. Skráning: Ný, óhófleg eða breytt 

eyðublöð og skráningarkefi sem 

stofnunin krefst. 

83    26,7 76    24,4 85     27,3 36     11,6 24    7,7 7    2,3 

3. Fjármál: Fjárhagslegir eða 

peningalegir þættir sem hafa áhrif á 

framkvæmd umönnunar. 

74    23,8 65    20,9 96     30,9 46    14,8 23    7,4 7    2,3 

4. Áhrifaleysi í ákvarðanatöku: Ekki er 

óskað eftir áliti hjúkrunarfræðinga 

þegar ákvarðanir eru teknar sem 

varða hjúkrun á einstaka deildum 

eða stofnuninni allri. 

69    22,4 61    19,8 82     26,6 51    16,6 37    12,0 8     2,6 

5. Skortur á skilningi á hjúkrun: Ónóg 

þekking stjórnenda og yfirmanna á 

þeirri vinnu sem hjúkrunarfræðingar 

sinna. 

60    19,4 65    21,0 101   32,6 45    14,5 33    10,6 6    1,9 

6. Breytingar hjá yfirstjórn: Hinar 

mörgu og ófyrirséðu 

mannabreytingar í æðstu 

stjórnunarstöðum, breytingar á 

stjórnunarstíl og hugmyndafræði, 

ásamt þeim áhrifum sem þessar 

breytingar hafa á þá stefnu og 

vinnutilhögun sem liggja til 

grundvallar hjúkrun. 

58    18,6 47    15,1 93    29,8 62    19,9 40    12,8 12    3,8 

7. Tækni: Hjúkrunarfræðingurinn er 

háður tækni sem stofnunin hefur 

innleitt. 

48    15,6 80     26,1 73    23,8 56    18,2 34    11,1 16     5,2 

8. Skipulagsgalli: Óvirkni eða vangeta 

hvers þess skipulags sem stofnunin 

hefur sett á fót til þess að tryggja að 

hjúkrun sé sinnt. 

39    13,1 56    18,8 101   33,9 61    20,5 37    12,4 4    1,3 

9. Reglur/lög: Reglur eða lög sem sett 

eru af ríkisvaldi og hafa áhrif á 

veitingu heilbrigðisþjónustu. 

42    13,7 60    19,6 67    21,9 63    20,6 64    20,9 10    3,3 

 

Hjúkrunarþættir 

Tafla 6 sýnir hjúkrunarþætti sem valda hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi. 

Hjúkrunarþættirnir sem spurt var um eru 16 talsins. Þeir þættir sem ollu flestum 

viðbótarvinnuálagi voru vinnuumhverfi (#1) (74,6%), kennsla/leiðsögn (#2) (54,3%), tími 

(#3) (50,5%) og framandi verkefni (#5) (50,5%). Þetta kom fram þegar reiknuð voru hlutföll 

þeirra sem voru sammála eða mjög sammála staðhæfingunum. 
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Tafla 6. Hjúkrunarþættir sem valda hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi 

N=312 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 
Ósammála 

Mjög 

ósammála 

Hjúkrunarþættir n          % n          % n          % n          % n          % n          % 

1.  Umhverfi: Raunverulegt 

vinnuumhverfi sem 

hjúkrunarfræðingar starfa í. 

Dæmi eru hin fjölmörgu áreiti 

sem hafa áhrif á einbeitingu 

eða skortur á hvers kyns hljóðu 

rými eða skortur á rými að 

vinna í - smá og þröng rými 

sem hýsa fjölda fólks. 

153    49,0  80      25,6 40    12,8 20    6,4 9    2,9 10    3,2 

2.  Kennsla/leiðsögn: 

Viðbótarábyrgð vegna 

leiðsagnar í og eftirlits með 

hjúkrun sem framkvæmd er 

annað hvort af 

hjúkrunarfræðinema eða 

nýjum hjúkrunarfræðingi. 

77    24,9 91      29,4 79    25,6 27    8,7 27    8,7 8    2,6 

3. Tími: Erfiðleikar við að 

framkvæma eða forgangsraða 

fjölda 

verkefna/starfa/hlutverka innan 

tiltekinna tímamarka. 

78    25,1 79      25,4 99    31,8 36    11,6 16    5,1 3    1,0 

4. Sálfélagslegt: Atburðarás þar 

sem hjúkrunarfræðingur hefur 

upplifað munnlegar ávirðingar, 

líkamlegt ofbeldi og/eða deilur 

eða ágreining við 

samstarfsfólk, einkum við 

lækna. 

76    24,6 51      16,5 40    12,9 44    14,2 45    14,6 53    17,2 

5. Framandi verkefni: Óöryggið 

sem skapast þegar 

hjúkrunarfræðingi er gert að 

framkvæma 

hjúkrunarverkefni/-verk/-

hlutverk eða vinna starf á sviði 

sem er honum framandi eða 

hann er óundirbúinn fyrir. 

75      24,3 81      26,2 74    23,9 37    12,0 32    10,4 10    3,2 

6. Vinnustaðamenning: Þættir 

sem skapa andrúmsloft sem er 

samstarfsletjandi og ófaglegt. 

Dæmi væru: þverrandi virðing 

starfsmanna fyrir stofnun; 

þverrandi eining í samstarfi; 

þverrandi traust og gagnkvæm 

virðing; stimpilklukkuskylda; 

vöntun á starfsaðbúnaði til 

jafns við lækna, t.d. sértekin 

aðstaða fyrir 

74    23,8 73      23,5 88    28,3 43    13,8 28    9,0 5    1,6 
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hjúkrunarfræðinga. 

7. Skyldur utan hjúkrunar: 

Skyldur sem trufla beina 

hjúkrun; dæmi eru bústjórn 

eins og að losa ruslafötur, 

koma birgðum fyrir, önnur 

verk óskyld hjúkrun sjúklinga. 

68    21,9 67      21,5 61    19,6 54    17,4 43    13,8 18    5,8 

8. Að vera í þjónustuhlutverki / 

þjóna kröfum margra: Vandi 

sem hjúkrunarfræðingur lendir 

í þegar hann þarf að svara 

kröfum annarra sem hann er 

ábyrgur gagnvart (s.s. 

sjúklingum, læknum, 

yfirmönnum). 

67     21,9 73      23,9 92    30,1 39    12,7 30    9,8 5    1,6 

9. Ekkert öryggisnet: Skortur á 

aðstoð og stuðningi til þess að 

bregðast við eða jafna sig eftir 

óvæntan atburð. 

66     21,6 64       20,9 67    21,9 44    14,4 44    14,4 21    6,9 

10. Siðferðilegur vandi: Grunur 

eða vitneskja um að 

grundvallar siðferðilegt gildi 

hafi verið brotið eða því ógnað 

í sambandi við umönnun 

sjúklinga. 

59     19,2 58     18,8 61    19,8 45    14,6 53    17,2 32    10,4 

11. Ábyrgðarárekstrar: Erfiðleikar 

við að uppfylla samtímis ólíkar 

kröfur/skyldur í starfi sem hafa 

sama forgang/mikilvægi. 

56     18,2 80     26,0 100    32,5 47    15,3 24    7,8 1     0,3 

12. Mál er varða sjúkling/ 

fjölskyldu: Þarfir eða árekstrar 

sprottnir af tilfinningalegum, 

líkamlegum eða andlegum 

áhyggjuþáttum sjúklings eða 

fjölskyldumeðlima. 

54     17,5 85     27,6 88    28,6 42    13,6 30     9,7 9     2,9 

13. Skortur á öryggisneti: Skortur 

á aðstoð vegna kerfisbilunar. 
44     14,5 59     19,4 74    24,3 53    17,4 48    15,8 26    8,6 

14. Siðvenjur - sjúklingar og 

starfsfólk: Sá viðbótartími og 

viðbótarathygli sem sprettur af 

þörf á að sinna 

menningarbundnum atriðum 

sjúklinga, fjölskyldna og af 

fjölbreytilegum bakgrunni 

samstarfsmanna. 

32     10,5 56     18,3 93   30,4 73    23,9 43    14,1 9     2,9 

15. Minni möguleikar á að nota 

klíníska dómgreind: Reglur 

stofnunar, verklagsreglur og 

regluverk sem trufla 

möguleika 

hjúkrunarfræðingsins á að nota 

faglega klíníska dómgreind. 

21        6,8 39     12,7 54    17,6 92    30,0 74    24,1 27    8,8 

16. Verkefnastýring: Einhver sú 

ábyrgð hjúkrunarfræðingsins á 
19     6,3 52     17,3 92    30,6 71    23,6 55    18,3 12    4,0 
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Einstaklingsþættir 

Einstaklingsþættirnir voru þrír talsins. Sá þáttur sem flestir voru sammála eða mjög 

sammála um að ylli þeim viðbótarvinnuálagi var líkamleg/andleg örmögnun (#1) (60,6%). 

Tafla 7 sýnir þá einstaklingsþætti sem valda hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi. 

  

Tafla 7. Einstaklingsþættir sem valda hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi 

 

Rannsóknarspurning 2. Hversu oft finna hjúkrunarfræðingar fyrir viðbótarvinnuálagi? 

Niðurstöðurnar taka mið af 28 staðhæfingum sem þátttakendur svöruðu á kvarðanum 

1-4 eftir því hversu oft þeir fundu fyrir viðbótarvinnuálagi síðasta mánuðinn. Kvarðinn gaf 

til kynna tíðni viðbótarvinnuálags, 4 = næstum alltaf/alltaf, 3 = oft, 2 = stundum, 1 = sjaldan. 

Staðhæfingarnar 28 voru flokkaðar í þrjá þætti, stjórnunarþætti (9), hjúkrunarþætti (16) og 

einstaklingsþætti (3), líkt og gert var í fyrri rannsóknum með sama mælitæki (Krichbaum 

ofl., 2007, 2010; Sveinfríður Sigurpálsdóttir, 2010). 

umsjón, úthlutun og 

samhæfingu þeirra verkefna 

sem falin eru öðru 

hjúkrunarstarfsfólki. 

N=312 
Mjög 

sammála 
Sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 
Ósammála 

Mjög 

ósammála 

Einstaklingsþættir 
n          

% 

n          

% 

n          

% 
n          % n          % n          % 

1. Líkamleg/andleg örmögnun: Lúi, 

þreyta, líkamlegum þörfum 

hjúkrunarfræðingsins ekki mætt. 

98    

31,6 
90   20,0 

60    

19,4 
24    7,7 33    10,6 5    1,6 

2. Skertir möguleikar á að taka þátt í 

tilfinningalegum bata: Lítill tími eða fá 

tækifæri til að ná bata eftir 

tilfinningalega ögrandi reynslu (s.s. 

dauða sjúklings) áður en halda þarf 

áfram og sinna næstu skyldum. 

79    

25,6 
71    23,1 

64    

20,8 
53    17,2 32    10,4 9    2,9 

3. Fjölskyldubundin/einstaklingsbundin 

vandkvæði: Árekstrar milli 

starfskrafna og fjölskyldu-

/einstaklingsþarfa 

hjúkrunarfræðingsins. 

52     

16,7 
79    25,4 

59    

19,0 
59    19,0 37    11,9 25    8,0 
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 Tafla 8 sýnir meðaltíðni viðbótarvinnuálags eftir þáttum. Heildarmeðaltíðnin var 

hæst meðal stjórnunarþátta eða 2,10. Næst hæst var meðaltíðni hjúkrunarþátta með 1,89 stig 

að meðaltali og lægsta meðaltíðnin var meðal einstaklingsþátta eða 1,70 stig. 

Heildarmeðaltíðni viðbótarvinnuálags var 1,94 stig. 

 

Tafla 8. Meðaltalstíðni viðbótarvinnuálags 

Meðaltíðni 

viðbótarvinnuálags 

N=312 

Fjöldi 

staðhæfinga 
Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnunarþættir 9 2,10 0,54 

Hjúkrunarþættir 16 1,89 0,39 

Einstaklingsþættir 3 1,70 0,57 

Heildarmeðaltíðni 

viðbótarvinnuálags 
28 1,94 0,40 

 

Stjórnunarþættir 

Í töflu 9 má sjá tíðni viðbótarvinnuálags á hjúkrunarfræðinga vegna stjórnunarþátta. 

Stjórnunarþættirnir voru níu talsins. Sá stjórnunarþáttur sem olli meirihluta þátttakenda 

tíðast viðbótarvinnuálagi var skráning (#2) (52,1%). 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tafla 9. Tíðni viðbótarvinnuálags af völdum stjórnunarþátta 

N=312 Sjaldan Stundum Oft 
Næstum 

alltaf/alltaf 

Stjórnunarþættir n          % n          % n          % n          % 

1. Mönnun: Mönnunarkerfið sem 

stofnunin hefur sett á fót er 

ófullnægjandi. 

58    18,8 97    31,4 106   34,3 48    15,5 

2. Skráning: Ný, óhófleg eða breytt 

eyðublöð og skráningarkerfi sem 

stofnunin krefst. 

59    19,0 90    28,9 115    37,0 47    15,1 

3. Fjármál: Fjárhagslegir eða peningalegir 

þættir sem hafa áhrif á framkvæmd 

umönnunar. 

70    22,5 112    36,0 99    31,8 30    9,6 

4. Áhrifaleysi í ákvarðanatöku: Ekki er 

óskað eftir áliti hjúkrunarfræðinga 

þegar ákvarðanir eru teknar sem varða 

hjúkrun á einstaka deildum eða 

stofnuninni allri 

118    38,2 125    40,5 55    17,8 11     3,6 

5. Skortur á skilningi á hjúkrun: Ónóg 

þekking stjórnenda og yfirmanna á 

þeirri vinnu sem hjúkrunarfræðingar 

sinna. 

83    26,7 134    43,1 77    24,8 17     5,5 

6. Breytingar hjá yfirstjórn: Hinar mörgu 

og ófyrirséðu mannabreytingar í æðstu 

stjórnunarstöðum, breytingar á 

stjórnunarstíl og hugmyndafræði, ásamt 

þeim áhrifum sem þessar breytingar 

hafa á þá stefnu og vinnutilhögun sem 

liggja til grundvallar hjúkrun. 

121    39,4 85    27,7 85    27,7 16       5,2 

7. Tækni: Hjúkrunarfræðingurinn er háður 

tækni sem stofnunin hefur innleitt. 
95    30,9 90    29,3 84    27,4 38    12,4 

8. Skipulagsgalli: Óvirkni eða vangeta 

hvers þess skipulags sem stofnunin 

hefur sett á fót til þess að tryggja að 

hjúkrun sé sinnt. 

128    43,0 120    40,3 41    13,8 9    3,0 

9. Reglur/lög: Reglur eða lög sem sett eru 

af ríkisvaldi og hafa áhrif á veitingu 

heilbrigðisþjónustu. 

163    53,6 89    29,3 40    13,2 12    3,9 

 

Hjúkrunarþættir 

Í töflu 10 er sýnd tíðni viðbótarvinnuálags á hjúkrunarfræðinga vegna hjúkrunarþátta. 

Hjúkrunarþættirnir voru 16 talsins. Sá þáttur sem olli flestum þátttakendum tíðast 

viðbótarvinnuálagi var vinnuumhverfi (#1) (65,7%). 
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Tafla 10. Tíðni viðbótarvinnuálags af völdum hjúkrunarþátta 

N=312 Sjaldan Stundum Oft 
Næstum 

alltaf/alltaf 

Hjúkrunarþættir n          % n          % n          % n          % 

1. Umhverfi: Raunverulegt 

vinnuumhverfi sem 

hjúkrunarfræðingar starfa í. Dæmi 

eru hin fjölmörgu áreiti sem hafa 

áhrif á einbeitingu eða skortur á 

hvers kyns hljóðu rými eða skortur á 

rými að vinna í - smá og þröng rými 

sem hýsa fjölda fólks. 

42    13,5 64    20,5 99    31,7 106    34,0 

2. Kennsla/leiðsögn: Viðbótarábyrgð 

vegna leiðsagnar í og eftirlits með 

hjúkrun sem framkvæmd er annað 

hvort af hjúkrunarfræðinema eða 

nýjum hjúkrunarfræðingi. 

71    22,9 113    36,5 110    35,5 16    5,2 

3. Tími: Erfiðleikar við að framkvæma 

eða forgangsraða fjölda 

verkefna/starfa/hlutverka innan 

tiltekinna tímamarka. 

52    16,8 133    42,9 101    32,6 24    7,7 

4. Sálfélagslegt: Atburðarás þar sem 

hjúkrunarfræðingur hefur upplifað 

munnlegar ávirðingar, líkamlegt 

ofbeldi og/eða deilur eða ágreining 

við samstarfsfólk, einkum við lækna. 

253    81,4 43    13,8 15    4,8  

5. Framandi verkefni: Óöryggið sem 

skapast þegar hjúkrunarfræðingi er 

gert að framkvæma 

hjúkrunarverkefni/-verk/-hlutverk 

eða vinna starf á sviði sem er honum 

framandi eða hann er óundirbúinn 

fyrir. 

153    49,5 118    38,2 34    11,0 4    1,3 

6. Vinnustaðamenning: Þættir sem 

skapa andrúmsloft sem er 

samstarfsletjandi og ófaglegt. Dæmi 

væru: þverrandi virðing starfsmanna 

fyrir stofnun; þverrandi eining í 

samstarfi; þverrandi traust og 

gagnkvæm virðing; 

stimpilklukkuskylda; vöntun á 

starfsaðbúnaði til jafns við lækna, t.d. 

sértekin aðstaða fyrir 

hjúkrunarfræðinga. 

78    25,2 104    33,5 98    31,6 30    9,7 

7. Skyldur utan hjúkrunar: Skyldur sem 

trufla beina hjúkrun; dæmi eru 

bústjórn eins og að losa ruslafötur, 

koma birgðum fyrir, önnur verk 

óskyld hjúkrun sjúklinga. 

89    28,8 77    24,9 94    30,4 49    15,9 

8. Að vera í þjónustuhlutverki / þjóna 

kröfum margra: Vandi sem 

hjúkrunarfræðingur lendir í þegar 

hann þarf að svara kröfum annarra 

sem hann er ábyrgur gagnvart (s.s. 

sjúklingum, læknum, yfirmönnum). 

90    29,5 118    38,7 75    24,6 22    7,2 

9. Ekkert öryggisnet: Skortur á aðstoð 222    71,6 76    24,5 11    3,5 1    0,3 
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og stuðningi til þess að bregðast við 

eða jafna sig eftir óvæntan atburð. 

10. Siðferðilegur vandi: Grunur eða 

vitneskja um að grundvallar 

siðferðilegt gildi hafi verið brotið eða 

því ógnað í sambandi við umönnun 

sjúklinga. 

245    79,0 53    17,1 11    3,5 1    0,3 

11. Ábyrgðarárekstrar: Erfiðleikar við að 

uppfylla samtímis ólíkar 

kröfur/skyldur í starfi sem hafa sama 

forgang/mikilvægi. 

93    30,4 126    41,2 77    25,2 10    3,3 

12. Mál er varða sjúkling/ fjölskyldu: 

Þarfir eða árekstrar sprottnir af 

tilfinningalegum, líkamlegum eða 

andlegum áhyggjuþáttum sjúklings 

eða fjölskyldumeðlima. 

69    22,3 122    39,5 100    32,4 18    5,8 

13. Skortur á öryggisneti: Skortur á 

aðstoð vegna kerfisbilunar. 
214    69,9 68    22,2 22    7,2 2    0,7 

14. Siðvenjur - sjúklingar og starfsfólk: 

Sá viðbótartími og viðbótarathygli 

sem sprettur af þörf á að sinna 

menningarbundnum atriðum 

sjúklinga, fjölskyldna og af 

fjölbreytilegum bakgrunni 

samstarfsmanna. 

114    37,0 124    40,3 65    21,1 5    1,6 

15. Minni möguleikar á að nota klíníska 

dómgreind: Reglur stofnunar, 

verklagsreglur og regluverk sem 

trufla möguleika 

hjúkrunarfræðingsins á að nota 

faglega klíníska dómgreind. 

229    74,6 58    18,9 19    6,2 1    0,3 

16. Verkefnastýring: Einhver sú ábyrgð 

hjúkrunarfræðingsins á umsjón, 

úthlutun og samhæfingu þeirra 

verkefna sem falin eru öðru 

hjúkrunarstarfsfólki. 

120    40,4 103    34,7 60    20,2 14    4,7 

 

Einstaklingsþættir 

Einstaklingsþættirnir voru þrír talsins. Tafla 11 sýnir tíðni viðbótarvinnuálags á 

hjúkrunarfræðinga vegna einstaklingsþátta. Meirihluti þátttakenda fann stundum eða sjaldan 

fyrir viðbótarvinnuálagi vegna einstaklingsþátta. 
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Tafla 11. Tíðni viðbótarvinnuálags af völdum einstaklingsþátta 

N=312 Sjaldan Stundum Oft 
Næstum 

alltaf/alltaf 

Einstaklingsþættir n          % n          % n          % n          % 

1. Líkamleg/andleg örmögnun: Lúi, 

þreyta, líkamlegum þörfum 

hjúkrunarfræðingsins ekki mætt. 

116    37,4 117    37,7 60    19,4 17    5,5 

2. Skertir möguleikar á að taka þátt í 

tilfinningalegum  bata: Lítill tími eða 

fá tækifæri til að ná bata eftir 

tilfinningalega ögrandi reynslu (s.s. 

dauða sjúklings) áður en halda þarf 

áfram og sinna næstu skyldum. 

193    62,7 80    26,0 26    8,4 9    2,9 

3. Fjölskyldubundin / einstaklingsbundin 

vandkvæði: Árekstrar milli 

starfskrafna og fjölskyldu-

/einstaklingsþarfa 

hjúkrunarfræðingsins. 

164    52,6 107    34,3 32    10,3 9    2,9 

 

 

Rannsóknarspurning 3. Tengist viðbótarvinnuálag a) aldri hjúkrunarfræðinga, b) árafjölda 

á núverandi deild, c) árafjölda með hjúkrunarleyfi d) deild hjúkrunarfræðinga, e) fjölda 

vinnustunda hjúkrunarfræðinga, f) fjarlægðar til og frá vinnu, g) lengd svefns, h) 

starfsánægju? 

Gerð voru fylgnipróf til að skoða tengsl bakgrunnsbreyta við viðbótarvinnuálag. 

Skoðuð var fylgni annars vegar á milli bakgrunnsbreyta og hversu sammála/ósammála 

þátttakendur voru staðhæfingum um viðbótarvinnuálag og hins vegar milli bakgrunnsbreyta 

og hversu oft þátttakendur fundu fyrir viðbótarvinnuálagi. Þegar um breytur á raðkvarða er 

að ræða er hentugast að nota Spearman rho fylgnipróf (LoBiondo-Wood og Haber, 1994). 

Línuleg fylgni breytanna var túlkuð sem veik á bilinu 0,1-0,3, meðalsterk á bilinu 0,3-0,5 og 

sterk á bilinu 0,5-1 (Burns og Groove, 1993). Þegar tölfræðilega marktæk tengsl voru milli 

breyta voru þær settar upp í töflur og flokkaðar eftir meðaltali stjórnunarþátta, 

hjúkrunarþátta, einstaklingsþátta og heildarviðbótarvinnuálags. Tafla 12 sýnir marktæka 

fylgni milli viðbótarvinnuálags og bakgrunnsbreyta. 
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Tafla 12. Tölfræðilega marktæk fylgni milli viðbótarvinnuálags og bakgrunnsbreyta 

Viðbótarvinnuálag á sexgildum 

kvarða (mjög ósammála til 

mjög sammála) Breyta N rho p 

Heildarviðbótarvinnuálag Lífaldur 293 -0,185** 0,00 

Heildarviðbótarvinnuálag Árafjöldi á deild 306 -0,160** 0,01 

Heildarviðbótarvinnuálag 

Árafjöldi með 

hjúkrunarleyfi 307 -0,171** 0,00 

Heildarviðbótarvinnuálag 

Kílómetrafjöldi til 

og frá vinnu 273 0,157* 0,01 

Stjórnunarþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal Starfsánægja 310 -0,175** 0,00 

Hjúkrunarþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal Lífaldur 293 -0,192** 0,00 

Hjúkrunarþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal Árafjöldi á deild 306 -0,161** 0,01 

Hjúkrunarþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal 

Árafjöldi með 

hjúkrunarleyfi 307 -0,179** 0,00 

Hjúkrunarþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal 

Kílómetrafjöldi til 

og frá vinnu 273 0,140* 0,02 

Hjúkrunarþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal 

Fjöldi 

vinnustunda á 

viku 308 -0,129* 0,02 

Einstaklingsþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal Lífaldur 293 -0,251** 0,00 

Einstaklingsþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal Árafjöldi á deild 306 -0,215** 0,00 

Einstaklingsþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal 

Árafjöldi með 

hjúkrunarleyfi 307 -0,227** 0,00 

Einstaklingsþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal 

Fjöldi 

vinnustunda á 

viku 308 -0,125* 0,03 

Einstaklingsþættir 

viðbótarvinnuálags meðaltal 

Kílómetrafjöldi til 

og frá vinnu 273 0,177** 0,00 

Viðbótarvinnuálag á fjórgildum 

kvarða (sjaldan til næstum 

alltaf/alltaf) Breyta N rho P 

Meðaltíðni viðbótarvinnuálag Starfsánægja 310 -0,238** 0,00 

Meðaltíðni stjórnunarþátta Starfsánægja 310 -0,251** 0,00 

Meðaltíðni hjúkrunarþátta Starfsánægja 310 -0,192** 0,00 

Meðaltíðni einstaklingsþátta Starfsánægja 310 -0,202** 0,00 
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Viðbótarvinnuálag og aldur hjúkrunarfræðinga 

Engin marktæk fylgni var milli aldurs og staðhæfinga um viðbótarvinnuálag af 

völdum stjórnunarþátta. Tölfræðilega veik marktæk neikvæð fylgni (p<0,01) fannst milli 

aldurs þátttakenda og hversu sammála/ósammála þeir væru staðhæfingum um 

viðbótarvinnuálag vegna hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta. Þessi fylgni bendir til þess að 

því eldri sem þátttakendur voru því minna fundu þeir fyrir viðbótarvinnuálagi vegna þessara 

þátta. Einnig var veik neikvæð fylgni milli aldurs og heildaviðbótarvinnuálags. Sterkasta 

fylgnin var milli aldurs og einstaklingsþátta. Engin marktæk fylgni var milli aldurs og 

meðaltíðni viðbótarvinnuálags vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta 

(p<0,05). 

  

Viðbótarvinnuálag og árafjöldi á núverandi deild 

Tölfræðilega marktæk veik neikvæð fylgni (p<0,01) var milli árafjölda á deild og 

heildarviðbótarvinnuálags. Einnig var veik fylgni milli árafjölda á deild og hversu 

sammála/ósammála þátttakendur voru staðhæfingum um að hjúkrunarþættir og 

einstaklingsþættir ollu þeim viðbótarvinnuálagi. Þessi fylgni bendir til þess að því lengur 

sem hjúkrunarfræðingar höfðu unnið á deildinni, því minna fundu þeir fyrir 

viðbótarvinnuálagi af völdum þessara þátta. Mesta fylgnin var milli árafjölda á deild og 

einstaklingsþátta. Engin marktæk fylgni var milli árafjölda á deild og stjórnunarþátta 

(p<0,05). Þá var heldur engin fylgni milli árafjölda á deild og meðaltíðni viðbótarvinnuálags 

vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta (p<0,05). 

 

Viðbótarvinnuálag og árafjöldi með hjúkrunarleyfi 

Tölfræðilega marktæk veik neikvæð fylgni (p<0,01) var milli árafjölda sem 

hjúkrunarfræðingar höfðu haft hjúkrunarleyfi og heildarviðbótarvinnuálags. Einnig var veik 

neikvæð fylgni milli árafjölda með hjúkrunarleyfi og hversu sammála/ósammála þáttakendur 
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voru staðhæfingum um að hjúkrunarþættir og einstaklingsþættir ollu þeim 

viðbótarvinnuálagi (p<0,01). Þessi fylgni bendir til þess að því lengur sem 

hjúkrunarfræðingar hafa haft hjúkrunarleyfi, því minna finna þeir fyrir viðbótarvinnuálagi 

vegna þessara þátta. Sterkasta fylgnin var milli árafjölda með hjúkrunarleyfi og 

einstaklingsþátta. Engin fylgni var milli árafjölda með hjúkrunarleyfi og stjórnunarþátta 

(p<0,05). Þá var heldur engin fylgni milli árafjölda með hjúkrunarleyfi og meðaltíðni 

viðbótarvinnuálags vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta (<0,05). 

 

Viðbótarvinnuálag og deild hjúkrunarfræðinga 

Ekki voru gerð tölfræðipróf heldur voru eingöngu tíðnidreif borin saman eða gert 

sjónmat (e. eyeballing). Reiknuð voru heildarmeðalstig viðbótarvinnuálags auk meðalstiga 

fyrir viðbótarvinnuálag vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta eftir deild 

hjúkrunarfræðinga. Á mynd 1 má sjá meðaltal viðbótarvinnuálags eftir þeirri deild sem 

hjúkrunarfræðingar störfuðu á. Meðaltal stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta 

kemur fram ásamt heildarmeðalstigum viðbótarvinnuálags á deild. 
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Mynd 1. Meðalstig viðbótarvinnuálags eftir deild 

 

Meðalviðbótarvinnuálagsstig af völdum stjórnunarþátta var hæst á barnadeildum 

samanborið við aðrar deildir. Meðalviðbótarvinnuálagsstig fyrir hjúkrunarþætti og 

einstaklingsþætti var hæst á slysadeild/bráðamóttöku. Tafla 13 sýnir meðaltalstig 

viðbótarvinnuálags eftir deild, auk staðalfrávika og fjölda svarenda. Meðalstigin eru þau 

sömu og birtust í mynd 1. 
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Tafla 13. Viðbótarvinnuálag eftir starfsvettvangi 

  Deild Meðalfjöldi 

svarenda 

Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnunarþættir Skurðlækningadeild 35 3,99 0,73 

 Lyflækningadeild 63 4,23 0,77 

 Skurðstofa/vöknun 26 4,38 0,87 

 Gjörgæsludeild 20 4,08 0,78 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 4,33 0,76 

 Göngudeild 39 4,23 0,87 

 Geðdeild 31 3,87 0,92 

 Barnadeild 17 4,55 0,54 

Hjúkrunarþættir Skurðlækningadeild 35 4,12 0,87 

 Lyflækningadeild 63 4,01 0,67 

 Skurðstofa/vöknun 26 4,28 0,84 

 Gjörgæsludeild 20 4,05 1,03 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 4,32 0,70 

 Göngudeild 39 4,16 0,84 

 Geðdeild 31 3,91 0,77 

 Barnadeild 17 4,30 0,72 

Einstaklingsþættir Skurðlækningadeild 35 4,06 1,12 

 Lyflækningadeild 63 4,18 1,09 

 Skurðstofa/vöknun 26 4,42 0,90 

 Gjörgæsludeild 20 4,40 1,31 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 4,75 0,95 

 Göngudeild 39 4,22 1,33 

 Geðdeild 31 4,10 1,37 

 Barnadeild 17 4,59 0,89 

Heildarviðbótar-

vinnuálag 
Skurðlækningadeild 35 4,07 0,80 

 Lyflækningadeild 63 4,10 0,66 

 Skurðstofa/vöknun 26 4,33 0,76 

 Gjörgæsludeild 20 4,10 0,94 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 4,37 0,69 

 Göngudeild 39 4,19 0,83 

 Geðdeild 31 3,92 0,81 

 Barnadeild 17 4,41 0,59 
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Reiknuð var heildarmeðaltíðni viðbótarvinnuálags auk meðaltíðnistiga 

viðbótarvinnuálags fyrir stjórnunarþætti, hjúkrunarþætti og einstaklingsþætti eftir deild 

hjúkrunarfræðinga. Á öllum deildunum var tíðni viðbótarvinnuálags af völdum 

stjórnunarþátta mest, því næst af völdum hjúkrunarþátta og sjaldnast fundu þátttakendur 

fyrir viðbótarvinnuálagi af völdum einstaklingsþátta. Á mynd 2 má sjá meðaltíðni 

viðbótarvinnuálags eftir starfsvettvangi, sem flokkuð er í stjórnunarþætti, hjúkrunarþætti, 

einstaklingsþætti og heildartíðni viðbótarvinnuálags á deild. 
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Mynd 2. Meðalstig fyrir tíðni viðbótarvinnuálags eftir deild 

 

Meðaltíðni viðbótarvinnuálags af völdum stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og 

einstaklingsþátta var hæst í öllum tilfellum á slysadeild/bráðamóttöku. Meðaltíðni 

viðbótarvinnuálags af völdum stjórnunarþátta og hjúkrunarþátta var lægst í báðum tilfellum 

á gjörgæsludeild en meðaltíðni viðbótarvinnuálags af völdum einstaklingsþátta var lægst á 

göngudeild. Tafla 14 sýnir meðaltíðnistig viðbótarvinnuálags eftir deild flokkuð eftir 

stjórnunarþáttum, hjúkrunarþáttum og einstaklingsþáttum. Einnig er sýnd heildarmeðaltíðni 
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viðbótarvinnuálags eftir deild. Um er að ræða sömu tíðniupplýsingar og sýndar voru í mynd 

2. 

 

Tafla 14. Meðaltíðnistig viðbótarvinnuálags eftir deild 

  Deild Meðalfjöldi 

svarenda 

Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnunarþættir Skurðlækningadeild 35 1,98 0,42 

 Lyflækningadeild 63 2,15 0,52 

 Skurðstofa/vöknun 26 2,26 0,65 

 Gjörgæsludeild 20 1,92 0,41 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 2,42 0,53 

 Göngudeild 39 2,07 0,57 

 Geðdeild 31 1,99 0,45 

 Barnadeild 17 2,31 0,37 

Hjúkrunarþættir Skurðlækningadeild 35 1,91 0,35 

 Lyflækningadeild 63 1,90 0,37 

 Skurðstofa/vöknun 26 2,02 0,50 

 Gjörgæsludeild 20 1,72 0,38 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 2,08 0,41 

 Göngudeild 39 1,88 0,33 

 Geðdeild 31 1,90 0,38 

 Barnadeild 17 1,87 0,27 

Einstaklingsþættir Skurðlækningadeild 35 1,65 0,6 

 Lyflækningadeild 63 1,75 0,59 

 Skurðstofa/vöknun 26 1,72 0,52 

 Gjörgæsludeild 20 1,70 0,65 

 Slysadeild/bráðamóttaka 33 2,07 0,60 

 Göngudeild 39 1,54 0,59 

 Geðdeild 31 1,57 0,52 

 Barnadeild 17 1,61 0,44 

Heildartíðni 

viðbótarvinnuálags 
Skurðlækningadeild 35 1,90 0,33 

 Lyflækningadeild 63 1,96 0,37 

 Skurðstofa/vöknun 26 2,06 0,49 

 Gjörgæsludeild 20 1,78 0,38 

  Slysadeild/bráðamóttaka 33 2,18 0,41 

  Göngudeild 39 1,90 0,39 

  Geðdeild 31 1,89 0,37 

  Barnadeild 17 1,98 0,24 
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Viðbótarvinnuálag og fjöldi vinnustunda 

Tölfræðilega marktæk veik fylgni (p>0,05) var milli fjölda vinnustunda á viku og 

hversu sammála/ósammála þátttakendur voru staðhæfingum um að hjúkrunarþættir og 

einstaklingsþættir ollu þeim viðbótarvinnuálagi. Þessi fylgni bendir til þess að því fleiri 

klukkustundir sem hjúkrunarfræðingar vinna á viku því minna finna þeir fyrir 

viðbótarvinnuálagi vegna þessara þátta. Engin fylgni var milli fjölda vinnustunda á viku og 

stjórnunarþátta (p<0,05). Þá var ekki heldur fylgni milli fjölda vinnustunda á viku og 

meðaltíðni viðbótarvinnuálags vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta 

(p<0,05). 

 

Viðbótarvinnuálag og fjarlægð til og frá vinnu 

Tölfræðilega marktæk veik jákvæð fylgni var milli kílómetrafjölda til og frá vinnu og 

heildarviðbótarvinnuálags (p<0,05). Einnig var veik jákvæð fylgni milli kílómetrafjölda til 

og frá vinnu og hversu sammála/ósammála þátttakendur voru staðhæfingum um að 

hjúkrunarþættir (p<0,05) og einstaklingsþættir (p<0,01) ollu þeim viðbótarvinnuálagi. Þessi 

fylgni bendir til þess að því fleiri kílómetra sem hjúkrunarfræðingar þurfa að ferðast til og 

frá vinnu, því meira finna þeir fyrir viðbótarvinnuálagi vegna þessara þátta. Engin fylgni var 

milli kílómetrafjölda til og frá vinnu og stjórnunarþátta (p<0,05). Þá var engin tölfræðilega 

marktæk fylgni milli kílómetrafjölda til og frá vinnu og meðaltíðni viðbótarvinnuálags 

vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta (p<0,05). 

 

Viðbótarvinnuálag og lengd svefns 

Engin tölfræðilega marktæk fylgni fannst milli lengdar svefns og hversu 

sammála/ósammála þátttakendur voru staðhæfingum um að þeir fyndu fyrir 

viðbótarvinnuálagi að meðaltali vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta 



53 
 

(p<0,05). Þá var engin fylgni milli lengdar svefns og meðaltíðni viðbótarvinnuálags vegna 

stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta eða einstaklingsþátta (p<0,05). 

 

Viðbótarvinnuálag og starfsánægja 

Tölfræðilega marktæk veik neikvæð fylgni (p<0,01) var milli starfsánægju og hversu 

sammála/ósammála þátttakendur voru staðhæfingum um að stjórnunarþættir ollu þeim 

viðbótarvinnuálagi. Engin tölfræðilega marktæk fylgni var milli starfsánægju og hversu 

sammála/ósammála þátttakendur voru um að þeir fyndu fyrir viðbótarvinnuálagi að 

meðaltali fyrir hjúkrunarþætti eða einstaklingsþætti (p<0,05). Einnig var veik neikvæð 

fylgni milli starfsánægju og heildarmeðaltíðni viðbótarvinnuálags, ásamt meðaltíðni 

viðbótarvinnuálags vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta. Þessi fylgni 

bendir til þess að því meiri starfsánægja meðal hjúkrunarfræðinga því minna 

viðbótarvinnuálag vegna stjórnunarþátta og því sjaldnar finna þeir fyrir viðbótarvinnuálagi 

vegna stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta. 

 

Athugasemdir þátttakenda 

Í lok spurningalistans var þátttakendum boðið að skrifa eigin athugasemdir og nýttu 

þeir það meðal annars til að fjalla ítarlega um það sem olli þeim viðbótarvinnuálagi. 

Algengast var að þátttakendur töluðu um að efnahagskreppan hefði talsverð áhrif á þeirra 

vinnuumhverfi. Tjáðu þeir sig um að niðurskurðar- og sparnaðarkrafan væri mikil og óvissa 

framundan sem skapaði skert starfsöryggi meðal hjúkrunarfræðinga. Sögðu þeir deildir 

sameinaðar eða þeim jafnvel lokað og að yfirstjórnin upplýsti starfsfólk ekki nægilega vel 

um hvað framundan væri. Nokkuð var um að hjúkrunarfræðingar ræddu um áhrif 

yfirvinnubanns og að ekki mætti kalla út aukavakt ef hjúkrunarfræðingar veiktust. Þetta 

hefði þau áhrif að minni tími væri til að sinna hjúkrun sjúklinga. Vegna yfirvinnubannsins 
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væri algengt að hjúkrunarfræðingar þyrftu að kalla út auka mannskap og þá væri krafa um 

að hliðra til á öðrum vöktum og það tæki mikinn tíma. 

Nokkrar athugasemdir voru um að mikið væri um símhringingar til 

hjúkrunarfræðinga í frítíma þeirra þar sem þeir væru beðnir um að breyta vöktum sínum 

vegna veikinda annarra hjúkrunarfræðinga. Ónóg mönnun var algengt áhersluatriði meðal 

hjúkrunarfræðinga en það olli því að þeir voru alltaf á hlaupum milli sjúklinga og lítill tími 

gafst til að sinna þeim. Hjúkrunarfræðingar tjáðu sig um að skortur væri á yfirsýn og 

skilningi yfirmanna á klínísku starfi og álagi sem því fylgdi. Einnig var fjallað um litla 

launaþróun sem skapaði minni vinnugleði og þyngra andrúmsloft. 

 Sparnaður í kaupum á vörum og tækjum var algengt umfjöllunarefni í athugasemdum 

þátttakenda. Þeir sögðu gæði vara hafa versnað, klemmur stífari og plast harðara sem 

gjarnan brotnaði í höndum þeirra. Þetta skapaði aukið álag á hendur og liði starfsfólks. Lögð 

var frekari áhersla á að tækni olli hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi, skráning væri 

orðin rafræn að mestu en framboð og gæði tölvubúnaðar fylgdi þessari þróun ekki eftir. Þá 

væri kennsla á þessa nýju tækni ófullnægjandi. 

 Hjúkrunarfræðingar töluðu um að skert stoðþjónusta olli þeim viðbótarvinnuálagi. 

Riturum hefði fækkað, sendlar kæmu sjaldnar og styttri opnunartími væri á apóteki. 

Hjúkrunarfræðingar þyrftu að taka að sér ýmis aukaverkefni sem tengdist ekki hjúkrun, t.d. 

svara í síma, þrífa stofur, ganga frá líni og vörum, brjóta saman pappakassa, flytja sjúklinga 

og ganga frá eftir læknana. Togstreita milli lækna og hjúkrunarfræðinga kom einnig fram í 

athugasemdum. Læknar gerðu ýmsar kröfur til hjúkrunarfræðinga um að sinna þeirra 

störfum, t.d. sinna símhringingum fyrir þá, fletta upp upplýsingum um sjúklinga, taka 

blóðprufur og hjartarit. 
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Samantekt 

Þeir stjórnunarþættir sem flestir voru sammála um að ollu þeim viðbótarvinnuálagi 

voru mönnun og skráning. Þeir hjúkrunarþættir sem ollu flestum viðbótarvinnuálagi voru 

vinnuumhverfi, kennsla/leiðsögn, tími og framandi verkefni. Einstaklingsþátturinn sem olli 

flestum viðbótarvinnuálagi var líkamleg/andleg örmögnun. Þeir þættir sem oftast ollu 

viðbótarvinnuálagi voru skráning og vinnuumhverfi. Gerð voru fylgnipróf til að skoða tengsl 

bakgrunnsbreyta við viðbótarvinnuálag. Marktæk fylgni (p<0,05) var milli 

viðbótarvinnuálags og lífaldurs, árafjölda á deild, árafjölda með hjúkrunarleyfi, fjölda 

vinnustunda á viku, kílómetrafjölda til og frá vinnu og starfsánægju. Ekki var marktæk 

fylgni milli viðbótarvinnuálags og lengdar svefns (p<0,05). Enginn tölfræðilega marktækur 

munur var á viðbótarvinnuálagi milli FSA og LSH (p<0,05). Í athugasemdum þátttakenda 

sögðu þeir sig finna fyrir viðbótarvinnuálagi vegna efnahagskreppunnar sem lýsti sér með 

sameiningu eða lokunum deilda, yfirvinnubanns, ónógrar mönnunar og lélegri vörugæðum. 

Þá sögðu þeir sig einnig finna fyrir viðbótarvinnuálagi vegna lélegrar launaþróunar, nýrrar 

tækni, skorts á tölvubúnaði, skertrar stoðþjónustu og samskipta við lækna. 
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Umræður 

 Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman 

við aðrar rannsóknir. Umfjöllunin er flokkuð eftir stjórnunarþáttum, hjúkrunarþáttum og 

einstaklingsþáttum. 

 

Hvað veldur íslenskum hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi og hversu oft veldur það 

þeim viðbótarvinnuálagi? (Rannsóknarspurning 1 og 2) 

Þeir þættir sem valda meirihluta íslenskra hjúkrunarfræðinga viðbótarvinnuálagi eru 

mönnun, skráning, vinnuumhverfi, kennsla/leiðsögn, tími, framandi verkefni og 

líkamleg/andleg örmögnun. Einnig veldur skráning og vinnuumhverfi hjúkrunarfræðingum 

oftast vinnuálagi. 

 

Stjórnunarþættir 

Meirihluti þátttakenda var sammála eða mjög sammála um að mönnunarkerfi 

stofnunarinnar sem þeir störfuðu á væri ófullnægjandi og ylli þeim viðbótarvinnuálagi, eða 

59,1%. Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna en oft er ófullnægjandi 

mönnun á vinnustað hjúkrunarfræðinga, röðun á vaktir eftir færni ábótavant og meirihluti 

hjúkrunarfræðinga ná ekki að ljúka vinnu sinni á þann hátt að þeir verði sáttir við 

árangurinn. Veldur þetta viðbótarvinnuálagi, eykur óánægju meðal hjúkrunarfræðinga og 

eykur starfsmannaveltu á sjúkrahúsum (Krichbaum o.fl., 2010; Parker o.fl., 2010; Simoens 

o.fl., 2005). Í Ástralíu kom í ljós að 50% hjúkrunarfræðinga sem unnu við hjúkrun aldraðra 

upplifðu vinnu sína þannig að erfitt var að mæta þörfum sjúklinga vegna ófullnægjandi 

mönnunar, 32% hjúkrunarfræðinga á ríkisstofnunum og 30% þeirra sem unnu á 

bráðadeildum á einkasjúkrahúsum en ónóg mönnun er oft ástæða þess að 



57 
 

hjúkrunarfræðingar klára ekki öll þau verkefni sem fyrir liggja (Hegney o.fl., 2003; Kalisch, 

2006). 

Almennur skortur er á hjúkrunarfræðingum um allan heim (Alameddine o.fl., 2011; 

Morrell, 2005; Simoens o.fl., 2005). Meirihluti hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum á Íslandi 

eða 62,1% og 36,4% hjúkrunarfræðinga utan sjúkrahúsa töldu að það þyrfti tvo eða fleiri 

hjúkrunarfræðinga í starf á þeirra vinnustað til að fylla upp í stöðugildin (Sveinsdóttir o.fl., 

2006). Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna tengsl milli skorts á 

hjúkrunarfræðingum og alvarlegum atvikum og fylgikvillum sem ógna heilsu og jafnvel lífi 

sjúklinga og einnig hafa rannsóknir sýnt fram á betri afdrif sjúklinga þar sem skortur er ekki 

á hjúkrunarfræðingum (Aiken o.fl, 2002, 2003; Cho o.fl., 2003; Lankshear o.fl., 2005; 

Rafferty o.fl. 2007; Yang, 2003). 

Meirihluti þátttakenda í rannsókninni eða 51,1% voru sammála eða mjög sammála 

um að skráning ylli þeim viðbótarvinnuálagi. Þarna er verið að tala um ný skráningablöð, 

óhóflega skráningu eða breytt eyðublöð og skráningakerfi sem stofnunin krefst en skráning 

er eitt af því sem gjarnan gleymist eða seinkar þegar hjúkrunarfræðingar eru undir álagi í 

vinnu (Kalisch, 2006). Skráning var einnig einn af þeim þáttum viðbótarvinnuálags sem ollu  

hjúkrunarfræðingum oftast viðbótarvinnuálagi en 52,1% svöruðu að skráning ylli þeim oft 

eða næstum alltaf/alltaf viðbótarvinnuálagi. Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra 

rannsókna (Krichbaum o.fl., 2010; Potter o.fl., 2005). Í rannsókn Potter o.fl. (2005) kom 

fram að 23% af vinnutíma hjúkrunarfræðinga fer í skráningu. Skráning tekur tíma og getur 

valdið viðbótarvinnuálagi (Krichbaum o.fl., 2010). Í rannsókn Kossman (2006) kom fram að 

hjúkrunarfræðingum þótti rafræn sjúkraskráning hefta vinnu sína þar sem skráning tæki 

aukinn tíma. Þá hefði rafræn skráning þau áhrif að minnka gagnrýna hugsun og þar af 

leiðandi myndi hún skerða gæði hjúkrunar. 
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Hjúkrunarþættir 

Meirihluti þátttakenda eða 74,6% voru sammála eða mjög sammála því að 

vinnuumhverfið sem þeir starfa í valdi þeim viðbótarvinnuálagi og af þeim voru 49% mjög 

sammála fullyrðingunni. Því er ljóst að vinnuumhverfi veldur stórum hluta 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi viðbótarvinnuálagi. Með vinnuumhverfi er átt við raunverulegt 

vinnuumhverfi sem hjúkrunarfræðingar starfa í með þeim fjölmörgu áreitum sem hafa áhrif 

á einbeitingu starfsmanns eða skortur á hvers kyns hljóðu rými eða aðstöðu til að vinna í. 

Lítil og þröng rými sem hýsa fjölda fólks er einnig hluti af þessu. Vinnuumhverfi var einnig 

einn af þeim þáttum viðbótarvinnuálags sem þátttakendur svöruðu að ylli þeim oft álagi en 

65,7% þátttakenda svöruðu að vinnuumhverfi ylli þeim oft eða næstum alltaf/alltaf 

viðbótarvinnuálagi. 

Samkvæmt skýrslu IOM deyja 98 þúsund sjúklingar á ári hverju vegna mistaka en 

einn áhættuþáttur þess að mistök eru gerð eru óöruggt og illa hannað vinnuumhverfi (Ritter, 

2010). Samkvæmt rannsókn Potter o.fl. (2005) upplifðu hjúkrunarfræðingar oft truflun 

meðan þeir voru að sinna ákveðinni vinnu sem krafðist hugsunar og einbeitingar, þar af voru 

47% truflana á meðan þeir voru að sinna vinnu sem sneri beint að sjúklingum. Þetta gera að 

meðaltali þrjár til sex truflanir á klukkustund. Af öllum truflunum gerðust 22% þeirra á 

meðan hjúkrunarfræðingarnir voru að taka til lyfin. Ef hjúkrunarfræðingar eru oft truflaðar 

við störf sín getur það leitt til þess að þeir geta ekki sinnt þeirri vinnu sem ætlast er til af 

þeim eða framkvæma hana á rangan hátt (Tucker, 2004). 

 Vert er að nefna að sálfélagslegt viðbótarvinnuálag reyndist vera mjög sjaldgæft 

meðal hjúkrunarfræðinga á Íslandi en með því er átt við atburðarás þar sem 

hjúkrunarfræðingur hefur upplifað munnlegar ávirðingar, líkamlegt ofbeldi og/eða deilur eða 

ágreining við samstarfsfólk, einkum við lækna. Aðeins 5% hjúkrunarfræðinga upplifði þetta 

oft sem viðbótarvinnuálag en enginn svaraði næstum alltaf/alltaf. Því má ætla að þessar 
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aðstæður komi mjög sjaldan upp. Rannsókn frá BNA sýndi að 91% hjúkrunarfræðinga hafði 

upplifað munnlegt ofbeldi sl. mánuð, oftast af hendi lækna. Einnig upplifðu 

hjúkrunarfræðingar munnlegt ofbeldi frá sjúklingum, ættingjum þeirra, öðrum 

hjúkrunarfræðingum, yfirmönnum eða öðru starfsfólki (Sofield og Salmond, 2003). 

Viðbótavinnuálagsþættirnir ekkert öryggisnet og skortur á aðstoð og stuðningi og 

siðferðislegur vandi valda hjúkrunarfræðingum á Íslandi einnig sjaldan viðbótarvinnuálagi 

en aðeins 3,8% hjúkrunarfræðinga upplifðu þetta oft eða næstum alltaf/alltaf í hvorum 

flokknum. 

 Viðbótarvinnuálag vegna kennslu, leiðsagnar og eftirlits með hjúkrun sem 

framkvæmd er annað hvort af hjúkrunarfræðinema eða nýjum hjúkrunarfræðingi veldur 

meirihluta hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi en 54,3% hjúkrunarfræðinga voru 

sammála eða mjög sammála þessu. Vinnuálag er oft svo mikið að hjúkrunarfræðingum 

finnst þeir ekki hafa tíma í kennslu eða leiðsögn og að hjúkrunarfræðinemar gerðu hlutina 

hægar sem þýddi að færri hjúkrunarverkefni væru unnin á vaktinni (Addis og Karadag, 

2003; Hurley og Snowden, 2008). Mikið vinnuálag hjúkrunarfræðinga í klínísku umhvefi 

hefur bein áhrif á getu þeirra til að hafa yfirsýn með hjúkrunarnemum og aðstoða þá og því 

eru þeir ekki að fá þá þjálfun sem þeir hugsanlega ættu að fá. Margir hjúkrunarfræðingar líta 

á kennslu sem byrði sem fylgi starfinu því það truflar aðra klíníska vinnu (Henderson, 

Alexander, Haywood, Stapleton, Cooke, Patterson, o.fl., 2010). 

 Meirihluti þátttakenda, eða 50,5% voru sammála eða mjög sammála um að tími væri 

álagsþáttur og að erfiðleikar við að framkvæma eða forgangsraða fjölda verkefna, starfa eða 

hlutverka innan ákveðinna tímamarka ylli þeim viðbótarvinnuálagi. Þetta er sambærilegt við 

það sem kom fram í rannsókn Krichbaum o.fl. (2010) en tímaskortur var einn af þeim 

þáttum sem olli hjúkrunarfræðingum mestu viðbótarvinnuálagi. Hjúkrunarfræðingar á 

sjúkrahúsum vinna fleiri klukkutíma á viku samanborið við hjúkrunarfræðinga sem vinna 
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utan sjúkrahús og meiri tími hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsum fer í bein samskipti við 

sjúklinga (Sveinsdóttir o.fl., 2006). Þegar hjúkrunarfræðingar finna fyrir tímaskorti ná þeir 

ekki að veita góða faglega hjúkrun til allra sjúklinga en það leiðir í kjölfarið af sér óánægju í 

vinnu og eykur hættu á streitu (Dunn o.fl., 2005). Algengara er að hjúkrunarfræðingar á 

sjúkrahúsum hafi ekki tíma til að borða hádegismat miðað við hjúkrunarfræðinga sem starfa 

utan sjúkrahúsa (Sveinsdóttir o.fl., 2006). Meirihluti hjúkrunarfræðinga nær ekki að ljúka 

vinnu sinni á þann hátt að þeir verði sáttir við árangurinn innan þess stutta tíma sem þeir 

hafa til að ljúka henni (Parker o.fl, 2010). Rannsóknir sýna að vinna hjúkrunarfræðinga 

verður flóknari vegna þess að minni tími er fyrir bein samskipti við sjúklinga. (Potter o.fl., 

2005). 

 Meirihluti þátttakenda, eða 50,5% var sammála eða mjög sammála því að framandi 

verkefni yllu þeim viðbótarvinnuálagi. Með því er átt við óöryggið sem skapast þegar 

hjúkrunarfræðingi er gert að framkvæma hjúkrunarverkefni eða vinna starf á sviði sem er 

honum framandi eða hann óundirbúinn fyrir. Þegar óviðeigandi kröfur eru gerðar til 

hjúkrunarfræðinga og ófullnægjandi umönnun er veitt sjúklingum hefur það í för með sér 

auknar líkur á streitu, lækkuðu sjálfsáliti, vonleysi, þunglyndi, gremju, vanmáttartilfinningu, 

sjálfsefasemdum og örmögnun meðal hjúkrunarfræðinga. (Dunn o.fl., 2005). 

 

Einstaklingsþættir 

Líkamleg/andleg örmögnun veldur meirihluta þátttakenda viðbótarvinnuálagi en 60% 

þeirra voru nokkuð eða mjög sammála staðhæfingunni. Með líkamlegri eða andlegri 

örmögnum er átt við lúa, þreytu eða að líkamlegum þörfum hjúkrunarfræðings sé ekki mætt. 

Í rannsókn Krichbaum o.fl. (2010) um viðbótarvinnuálag hjúkrunarfræðinga kom fram að 

þreyta er einn af þeim þáttum sem veldur hjúkrunarfræðingum mestu viðbótarvinnuálagi. 

Um 15-45% hjúkrunarfræðinga þjást af kulnun í starfi en það einkennist af tilfinningalegri 
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síþreytu og minnkaðri frammistöðu í vinnu. Því meira vinnuálag sem hjúkrunarfræðingar 

finna fyrir, því meiri tilfinningaleg örmögnun er meðal þeirra (Kowalski o.fl.,2010). 

Síþreyta er vel þekkt meðal hjúkrunarfræðinga en þeir vinna oft langar vaktir í aðstæðum 

sem eru bæði líkamlega og andlega krefjandi (Barker og Nussbaum, 2011). Samkvæmt 

rannsókn frá Pakistan kom fram að 23% hjúkrunarfræðinga þjáðust af stoðkerfisverkjum 

(Sulehri o.fl., 2010). Andleg þreyta hefur neikvæð áhrif á getu til að einbeita sér og að 

framkvæma ýmsa vinnu sem ætlast er til af hjúkrunarfræðingum í starfi, t.d. að fylgjast með 

sjúklingum, gefa lyf og að sinna skráningu. Líkamleg þreyta hefur neikvæð áhrif á 

vöðvastyrk, þol og líkamlega getu og orku til að framkvæma ýmis hjúkrunarverkefni 

(Barker og Nussbaum, 2011).  

Áhrif vaktavinnu hjúkrunarfræðinga hefur verið rannsökuð og eru 

hjúkrunarfræðingar í vaktavinnu í meiri áhættu á að fá hjarta og æðasjúkdóma, krabbamein 

og sjúkdóma í meltingarfærum (Shao o.fl., 2010). Hjúkrunarfræðingar sem vinna 

næturvaktir eða á breytilegum vöktum sýna meiri merki um andlega og líkamlega þreytu en 

þeir sem vinna fastar morgun- eða kvöldvaktir því þeir þurfa lengri tíma til að jafna sig eftir 

vaktirnar (Barker og Nussbaum, 2011). Með því að minnka vinnuálag á hjúkrunarfræðinga 

eða gefa þeim meiri tíma til að sinna sjúklingum sínum vel er hægt að koma í veg fyrir ýmis 

heilsufarsleg vandamál sem tengjast starfi hjúkrunarfræðinga. Líkamlegt álag ætti að vera 

minnkað með stoð- og léttitækjum (Gelsema o.fl., 2006). Rannsókn Baker og Nussbaum 

(2011) sýndi fram á að hjúkrunarfræðingar upplifa mikla andlega og líkamlega þreytu og tjá 

þau einkenni oft sem ástæðu þess að þeir vilji skipta um starfsvettvang.  
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Tengist viðbótarvinnuálag a) aldri hjúkrunarfræðinga, b) árafjölda á núverandi deild, c) 

árafjölda með hjúkrunarleyfi d) deild hjúkrunarfræðinga, e) fjölda vinnustunda 

hjúkrunarfræðinga, f) fjarlægðar til og frá vinnu, g) lengd svefns, h) starfsánægju? 

(Rannsóknarspurning 3) 

Í niðurstöðum var skoðuð fylgni milli bakgrunnsbreyta og meðalstiga fyrir 

heildarviðbótavinnuálag og fyrir meðalstig þriggja þátta viðbótarvinnuálags. Nokkuð var um 

tölfræðilega marktæka fylgni en í öllum tilvikum var um veika fylgni að ræða. Veik 

marktæk fylgni reyndist vera milli viðbótarvinnuálags og bakgrunnsbreytanna lífaldur, 

árafjöldi á deild, árafjöldi með hjúkrunarleyfi, fjöldi vinnustunda á viku, fjarlægð til og frá 

vinnu og starfsánægja. 

 

Lífaldur 

Veik tölfræðilega marktæk fylgni reyndist vera milli aldurs hjúkrunarfræðinga og 

viðbótarvinnuálags af völdum hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta. Fylgnin var neikvæð og 

má því ætla að því eldri sem hjúkruanrfræðingar eru því minna finna þeir fyrir viðbótarálagi 

af ofangreindum þáttum. Einnig var neikvæð fylgni á milli heildarviðbótarvinnuálags og 

lífaldurs. Í rannsókn Kuokkanen o.fl. (2003), sem skoðaði brotthvarf hjúkrunarfræðinga úr 

faginu, kom fram að algengast væri brotthvarf úr faginu meðal yngri hjúkrunarfræðinga, þ.e. 

þeirra sem voru 21-40 ára. Almennt virðist vera að yngri konur meðal hjúkrunarfræðinga 

upplifi meiri kulnun í starfi en eldri og reyndari hjúkrunarfræðingar. Mesta óánægja í starfi 

meðal hjúkrunarfræðinga er hjá yngri hjúkrunarfræðingum, þ.e. 21-35 ára, en það má meðal 

annars rekja til reynsluleysis og aukins vinnuálags (Dunn o.fl., 2005). 
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Árafjöldi á deild og árafjöldi með hjúkrunarleyfi 

Hér er annars vegar átt við fjölda ára frá því hjúkrunarleyfi fékkst og hins vegar 

árafjölda sem hjúkrunarfræðingur hefur starfað á deild. Tölfræðilega marktæk fylgni var á 

milli viðbótarvinnuálags og beggja breytanna, í flokkunum einstaklingsþættir og 

hjúkrunarþættir. Fylgnin var neikvæð og því má áætla að því reyndari sem 

hjúkrunarfræðingar eru því minna finna þeir fyrir viðbótarvinnuálagi af völdum þessara 

þátta. Einnig var marktæk neikvæð fylgni milli heildarviðbótarvinnuálags og beggja 

breytanna. Rannsókn Burger o.fl. (2010) sýndi að nýir hjúkrunarfræðingar upplifa streitu í 

starfi. Reyndari hjúkrunarfræðingar upplifa líka streitu en ekki alla daga og eru líklegri til að 

nota fyrirbyggjandi aðgerðir til að sporna við streitunni. Því meiri færni og reynslu sem 

hjúkrunarfræðingar öðlast því auðveldara eiga þeir með skipulagningu, að takast á við 

truflanir, sinna þörfum sjúklinga, samþætta margvísleg hlutverk og eiga árangursríkari 

samskipti.  

 

Vinnustundir á viku 

Tölfræðilega marktæk neikvæð fylgni var á milli viðbótarvinnuálags og fjölda 

vinnustunda á viku í flokkunum einstaklingsþættir og hjúkrunarþættir. Fylgnin var neikvæð 

og má því álykta að því fleiri klukkustundir sem hjúkrunarfræðingar vinna því minna 

viðbótarvinnuálag finna þeir fyrir af völdum ofangreindra þátta. Þetta er ekki sambærilegt 

við aðrar rannsóknir en samkvæmt annarri rannsókn Sveinsdóttur o.fl. (2006) sem gerð var á 

Íslandi kom fram að hjúkrunarfræðingar á sjúkrahúsum vinna fleiri klukkutíma á viku 

samanborið við hjúkrunarfræðinga sem vinna á öðrum starfsvettvangi og finna fyrir streitu 

vegna þess (Sveinsdóttir o.fl., 2006). 
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Fjarlægð milli vinnu og heimilis 

Tölfræðilega marktæk fylgni var á milli fjarlægðar frá vinnu og viðbótarvinnuálags í 

flokkunum hjúkrunarþættir og einstaklingsþættir. Með fjarlægð frá vinnu er átt við kílómetra 

sem hjúkrunarfræðingar þurfa að ferðast til og frá vinnu. Fylgnin var jákvæð og má því 

áætla að því lengra sem hjúkrunarfræðingar þurfa að ferðast til og frá vinnu, því meira 

viðbótarvinnuálagi finna þeir fyrir í ofangreindum flokkum. Einnig var neikvæð fylgni milli 

fjarlægðar frá vinnu og heildarviðbótarvinnuálags. 

 

Starfsánægja 

Tölfræðilega marktæk fylgni var á milli viðbótarvinnuálags af völdum 

stjórnunarþátta og starfsánægju. Fylgnin var neikvæð og má því ætla að því meira sem 

hjúkrunarfræðingar upplifa viðbótarvinnuálag vegna stjórnunarþátta því minni starfsánægju 

finna þeir fyrir. Einnig reyndist vera marktæk neikvæð fylgni milli starfsánægju og tíðni 

viðbótarvinnuálags af völdum stjórnunarþátta, hjúkrunarþátta og einstaklingsþátta, sem og 

meðaltíðni viðbótarvinnuálags. Af því má álykta að því oftar sem hjúkrunarfræðingar finna 

fyrir viðbótarvinnuálagi af völdum ofangreindra þátta því minni starfsánægju finna þeir 

fyrir. Heilbrigt vinnuumhverfi hefur áhrif á ánægju hjúkrunarfræðinga í vinnu og hefur það 

bein áhrif á festu þeirra í vinnu (Cohen o.fl., 2009) en heilbrigt vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga felur í sér ákveðna menningu sem einkennist af samvinnu, góðum 

samskiptum, trausti milli starfsfólks og fullnægjandi mönnun. Í heilbrigðu vinnuumhverfi er 

framlag hjúkrunarfræðinga metið að verðleikum en það hefur í för með sér betri starfshætti 

og aukna starfsánægju. Slíkt leiðir af sér góð áhrif á mönnun með aukinni festu 

hjúkrunarfræðinga í vinnu (Ritter, 2010). Aukið vinnuálag, ófullnægjandi mönnun og 

óaðlaðandi vinnuaðstæður draga úr starfsánægju (Simoens o.fl., 2005). 
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Takmarkanir rannsóknar 

Ýmsar takmarkanir voru við framkvæmd rannsóknarinnar. Lágt svarhlutfall var hjá 

þátttakendum frá FSA (37,6%) og LSH (20,6%). Staðlaður spurningalisti var notaður sem 

hannaður var í Bandaríkjunum og hann þýddur yfir á íslensku. Spurt var um nákvæmar 

breytur sem höfðu valdið hjúkrunarfræðingum í Minnesota viðbótarvinnuálagi. Íslensk 

þýðing spurningalistans var notuð í fyrsta skipti og var hann því ekki sérsniðinn að íslensku 

vinnuumhverfi. Er þetta í fyrsta skipti sem spurningalistinn er notaður utan Bandaríkjanna 

og ekki er vitað til þess að sambærileg rannsókn hafi verið gerð annarsstaðar í Evrópu. 

Spurningalistinn reyndist áreiðanlegur próffræðilega og þrátt fyrir lágt svarhlutfall var fjöldi 

þátttakenda viðunandi til að hægt væri að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru 

fram. Þrátt fyrir takmarkanir sínar þjónar rannsóknin því tilgangi sínum. 
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Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að greina megi ákveðna 

viðbótarvinnuálagsþætti hjá hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsum á Íslandi. Um 

stjórnunarþætti, hjúkrunarþætti og einstaklingsþætti er að ræða og tengjast þeir að nokkru 

bakgrunnsbreytum svo sem aldri, árafjölda í núverandi starfi, auk starfsánægju. Þeir 

stjórnunarþættir sem valda hjúkrunarfræðingum á íslenskum bráðasjúkrahúsum helst 

viðbótarvinnuálagi eru mönnun og skráning. Þeir hjúkrunarþættir sem valda 

hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi eru vinnuumhverfi, kennsla/leiðsögn, tími og 

framandi verkefni. Sá einstaklingsþáttur sem veldur hjúkrunarfræðingum viðbótarvinnuálagi 

er líkamleg/andleg örmögnun. 

Þeir þættir sem oftast ollu viðbótarvinnuálagi á hjúkrunarfræðinga á íslenskum 

bráðasjúkrahúsum voru skráning og vinnuumhverfi. Vinnuumhverfi var sá þáttur sem olli 

mestu viðbótarvinnuálagi á hjúkrunarfræðinga og er ljóst að með því að bæta 

vinnuumhverfið mætti minnka álag á hjúkrunarfræðinga og auka starfsánægju þeirra. Með 

betri mönnun mætti einnig minnka það viðbótarvinnuálag sem tímaskortur veldur og jafnvel 

minnka líkamlega/andlega örmögnun meðal hjúkrunarfræðinga. Eldri hjúkrunarfræðingar 

finna minna fyrir viðbótarvinnuálagi en þeir yngri og það sama má segja með reyndari 

hjúkrunarfræðinga. Því meira viðbótarvinnuálag sem hjúkrunarfræðingar finna fyrir því 

minni starfsánægju hafa þeir. Mikilvægt er að stjórnendur í heilbrigðisþjónustu og 

hjúkrunarfræðingar sjálfir viðurkenni viðbótarvinnuálag í hjúkrun og finni leiðir til að draga 

úr því og neikvæðum afleiðingum þess. 
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Viðauki 1. Yfirlit á rannsóknum á vinnu og vinnuálagi hjúkrunarfræðinga 

 

Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Barker og Nussbaum. 

2011.  

 

 

BNA 

Að mæla andlega og 

líkamlega 

örmögnun 

hjúkrunarfræðinga 

og skoða áhrif 

örmögnunar á 

frammistöðu í starfi 

Eigindleg 

rannsókn. 

Úrtak: Hentugleika úrtak 

meðal hjúkrunarfræðinga, 

fundið í samvinnu við 

samtök 

hjúkrunarfræðinga 

Andleg örmögnun var 

meiri en líkamleg 

örmögnun og bráð þreyta 

var meiri en krónísk 

þreyta. Allar tegundir 

þreytu/örmögnunar höfðu 

neikvæð áhrif á 

frammistöðu í starfi. 

Vinnuumhverfi hafði 

áhrif á þreytu/örmögnun. 

Með bættu 

vinnuumhverfi er hægt 

að minnka líkamlega og 

andlega örmögnun 

hjúkrunarfræðinga, 

minnka líkur á 

mistökum í starfi og 

bæta aðbúnað sjúklinga. 

  Aðferð: Spurningalisti á 

internetinu var notaður til 

að meta andlega og 

líkamlega örmögnun. 

    

   

Potter, Wolf, 

Boxermam, Grayson, 

Sledge, Dunagan, o.fl. 

2005.  

Að fylgjast með 

hjúkrunarfræðingum 

í klínísku umhverfi 

og kortleggja 

huglæga og 

hlutlæga vinnu 

þeirra. Einnig að 

átta sig á því sem 

trufla 

hjúkrunarfræðinga í 

starfi og eykur 

hættu á mistökum. 

Bæði 

eigindlegt og 

megindlegt 

rannsóknar-

snið. 

Úrtak: Sjö 

hjúkrunarfræðingar á 

stóru sjúkrahúsi í BNA. 

Mikið af huglægum 

verkum og truflunum, og 

uppsöfnuð verkefni geta 

skert einbeitingu 

hjúkrunarfræðinga meðan 

þeir hjúkra sjúklingum. 

Meirihluti truflana varð 

meðan 

hjúkrunarfræðingar unnu 

hjúkrunarverk og verk 

sem sneru að 

sjúklingnum, sérstaklega 

meðan þeir tóku til lyf. 

Huga þarf að því 

hvernig umönnun og 

verkferlar á klínískum 

vettvangi bæta eða trufla 

huglæga vinnu 

hjúkrunarfræðinga. 
  

 

 

BNA 

Aðferð: Megindleg og 

eigindleg gögn voru 

söfnuð af 

rannsóknarmönnum sem 

fylgdu 

hjúkrunarfræðingum eftir 

á vakt og skráðu niður 

verk og truflanir sem og 

kortlögðu ferðir 

hjúkrunarfræðinganna. 

Einnig tóku þeir viðtöl 

við hjúkrunarfræðingana. 

 

 



76 
 

Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Krichbaum, Diemert, 

Jacox, Jones, Koenig, 

Mueller o.fl. 2007. 

Að greina þætti sem 

valda 

hjúkrunarfræðingum 

óánægju í starfi og 

átta sig á ástæðu 

mikillar 

starfsmannaveltu 

meðal 

hjúkrunarfræðinga. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 58 

hjúkrunarfræðingar í 

Minnesota 

Greind voru 147 

atriði sem þeir töldu 

geta valdið 

viðbótarvinnuálagi 

og greind í 6 þemu, 

sem eru: 

umhverfisþættir, 

starfsþættir, 

einstaklingsþættir, 

stjórnunarþættir, 

kerfisþættir og þættir 

sem lúta að sjálfræði 

hjúkrunarfræðinga. 

Huga þarf að þáttum 

viðbótarvinnuálags á 

hjúkrunarfræðinga og 

hvort þeir þættir hafi 

áhrif á þann skort sem er 

á hjúkrunarfræðingum, 

minnki starfsánægju 

þeirra og festu þeirra í 

starfi. Gott væri að 

rannsaka 

viðbótarvinnuálag annars 

staðar og bera saman 

hvort þetta sé almennt 

það sem 

hjúkrunarfræðingar finna 

fyrir.  

 Aðferð: 

Hjúkrunarfræðingum 

skipt í rýnihópa og tekin 

viðtöl við 

hjúkrunarfræðingana.  

BNA   

Krichbaum, Peden-

McAlpine, Diemert, 

Koenig, Mueller og 

Savic. 2010. 

Að kanna hvað 

veldur 

hjúkrunarfræðingum 

viðbótarvinnuálagi 

og greina hvernig 

þættirnir dreifast 

innan hugtaksins. 

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 199 

hjúkrunarfræðingar í 

Minnesota, 

tilviljunarúrtak. 

Þrír þættir útskýrðu 

51,4% af  

breytingum í 

viðbótarvinnuálags 

könnuninni en þeir 

voru: 

Hjúkrunarþættir með 

13 atriðum, 

stjórnunarþættir með 

9 atriðum og 

einstaklingsþættir 

með 2 atriðum. 

Þessir þættir virðast 

skipta mestu máli 

varðandi 

viðbótarvinnuálag.  

Hægt er að nota 

viðbótarvinnuálags- 

spurningalistann til að 

kanna viðbótarvinnuálag 

á hjúkrunarfræðinga. 

Mikilvægt er að reyna að 

minnka 

viðbótarvinnuálag á 

hjúkrunarfræðinga til að 

minnka 

starfsmannaveltu, auka 

öryggi sjúklinga og auka 

starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga. 

 

 

BNA 

Aðferð: 

hjúkrunarfræðingar fengu 

sendan spurningalista í 

pósti. Gögnin voru sett í 

SPSS og þáttagreining 

notuð.  
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Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Burger, Parker, 

Cason, Hauck, 

Kaetzel, O'Nan o.fl. 

2010. 

Að kanna hvernig 

nýir 

hjúkrunarfræðingar 

og reyndir 

hjúkrunarfræðingar 

forgangsraða 

verkefnum við 

umönnun sjúklinga 

og hver munurinn 

er á færni þeirra. 

Eigindleg og 

megindleg 

rannsóknar-

snið. 

Úrtak: 23 

hjúkrunarfræðingar á 

hjartadeild á 5 

sjúkrahúsum í BNA. 

Nýir hjúkrunarfræðingar geta 

annast öll venjubundin og 

fyrirsjáanleg vandamál. Þegar 

kemur að einhverju 

óvenjubundnu/ófyrirsjáanlegu 

leita þeir til reyndari 

hjúkrunarfræðinga til að leita 

lausna. Reyndari 

hjúkrunarfræðingarnir eiga 

auðveldara með að ljúka 

verkefnum og færri hlutir 

trufla vinnu þeirra. Þeir eiga 

einnig auðveldara með að 

útdeila verkefnum og gera 

marga hluti í einu, eiga 

auðveldara með að 

skipuleggja sig og spá fyrir 

um næstu skref. 

Mikilvægt er að átta 

sig á vinnuumhverfinu 

sem nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar 

fara að starfa í og 

hversu flókið það er. 

Niðurstöður 

rannsóknarinnar er 

hægt að nota til að 

dýpka skilning á þessu 

og jafnframt sem grunn 

fyrir fleiri rannsóknir. 

  

 

BNA 

Aðferð: Þátttakendur 

fylltu út stutta könnun, 

forgagnsröðuðu á lista, 

viðtöl og fylgst var með 

þátttakendum á vakt. 

    

   

    

Gelsema, Van Der 

Doef, Maes, 

Janssen, Akerboom 

og Verhoeven. 

2006.  

Rannskóknin 

skoðar áhrif 

breytinga á 

vinnuumhverfi og 

aðstæðum í 

vinnuumhverfinu á 

streitu 

hjúkrunarfræðinga 

sem og áhrif 

breytinga á streytu 

hjúkrunarfræðinga 

á vinnuumhverfið. 

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 381 

hjúkrunarfræðingur sem 

unnu á mismunandi 

deildum. 

Breytingar í vinnuaðstæðum 

hafa áhrif á starfsánægju og 

tilfinningalega örmögnun 

hjúkrunarfræðinga. Það sem 

hefur mest áhrif á 

starfsánægju er stuðningur frá 

yfirmönnum, hrós eða 

verðlaun fyrir vel unnið starf 

og sjálfræði í vinnu. Það sem 

hefur mest áhrif á 

tilfinningalega örmögnun eru 

líkamlega krefjandi vinna, 

tímaskortur og streita í vinnu. 

Niðurstöður 

rannsóknarinnar 

samrýmast öðrum 

ránnsóknum á 

streituþáttum og 

áhrifum þeirra á 

streitumælingar 

hjúkrunarfræðinga. Til 

að koma í veg fyrir að 

hjúkrunarfræðingar 

verði fyrir neikvæðum 

áhrifum streitu er 

mikilvægt að grípa inní 

fljótt þegar þeir fara að 

sýna þess merki. 

  

 

Holland 

Aðferð: Spurningalisti 

sendur til starfsmanna 

með þriggja ára 

millibili. Tímalengdin á 

milli spurningalistanna 

var næg til að 

breytingar í 

vinnuumhverfinu gætu 

orðið. 
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Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Gunnarsdóttir, Clarke, 

Rafferty og Nutbeam. 

2009.  

Að kanna hvaða 

þættir í 

vinnuumhverfi 

stuðla að festu 

hjúkrunarfræðinga 

í vinnu. 

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 695 

hjúkrunarfræðingar á 

LSH 

Styðjandi stjórnun, 

faglegt sjálfræði, góð 

samskipti milli 

fagfólks, aukin 

starfsánægja, minni 

kulnun í vinnu og 

bætt gæði 

umönnunar stuðlar af 

festu 

hjúkrunarfræðinga í 

vinnu. 

Vinnuumhverfi hefur 

áhrif á gæði hjúkrunar og 

starfsánægju. Mikilvægt 

er að nýta rannsóknina til 

að bæta vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga til að 

minnka 

starfsmannaveltu, auka 

starfsánæju og bæta gæði 

hjúkrunar. 

  

 

 

Ísland 

Aðferð: 

Hjúkrunarfræðingar 

svöruðu spurningalista 

um vinnuumhverfi og 

niðurstöðurnar bornar 

saman við starfsánægju 

þeirra og gæði hjúkrunar. 

    

   

Hegney, Plank og 

Parker. 2003.  

 

 

 

Ástralía 

Að kanna hvernig 

hjúkrunarfræðingar 

upplifðu vinnu 

sína. Gögnin átti 

að nota til að 

aðstoða Félag 

hjúkrunarfræðinga 

í Queensland við 

kjarabaráttu þeirra. 

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 1477 

hjúkrunarfræðingar í 

Félagi hjúkrunarfræðinga 

í Queensland sem unnu 

við hjúkrun aldraðra, á 

einkasjúkrahúsum og 

almennings sjúkrahúsum. 

Niðurstöðurnar sýna 

að yfir 50% þeirra 

sem unnu við 

hjúkrun aldraðra, 

32% þeirra sem unnu 

á almennings 

sjúkrahúsum og 30% 

þeirra sem unnu á 

einka sjúkrahúsum 

áttu erfitt með að 

mæta þörfum 

sjúklinga vegna 

ónógrar mönnunar á 

vinnustaðnum. 

Margir 

hjúkrunarfræðingar 

náðu ekki að klára 

verkefnin sem fyrir 

lágu á vinnutíma og 

voru að íhuga að 

skipta um 

starfsvettvang.  

Niðurstöður staðfesta að 

það að veita sjúklingum 

gæða hjúkrun er einn af 

megin þáttum sem veldur 

hjúkrunarfræðigum 

starfsánægju. 

Rannsóknin sýnir einnig 

munin á 

hjúkrunarfræðingum 

milli vinnustaða.  

  Aðferð: 

Hjúkrunarfræðingar fengu 

sendan spurningalista í 

pósti. Spurningalistinn 

spuri um ýmsa 

vinnutengda þætti. 
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Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Poghosyan, Clarke, 

Finlayson og Aiken. 

2010. 

Að skoða samband 

milli kulnunar 

hjúkrunarfræðinga í 

starfi og gæði 

hjúkrunar. 

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 53.846 

hjúkrunarfræðingar í 6 

löndum. 

Í öllum löndum kom 

fram að meiri kulnun í 

starfi tengdist minni 

gæðum í hjúkrun 

sjúklinga. 

Með því að minnka 

kulnun 

hjúkrunarfræðinga í 

starfi er hægt að auka 

gæði hjúkrunar sem 

sjúklingar fá. 

  Aðferð: Spurningalistar 

voru lagðir fyrir 

hjúkrunarfræðinga og 

gögnum var safnað frá 

1998-2005.  

    

BNA, Bretland, 

Kanada, Þýskaland, 

Nýja-Sjáland og Japan. 

  

Rafferty, Clarke, 

Coles, Ball, James, 

McKee o.fl. 2007.  

Að kanna áhrif 

mönnunar á spítala 

(hjúkrunarfræðingar 

vs. Sjúklingar) á 

fjölda dauðsfalla 

meðal sjúklinga, 

þegar mistekst að 

bjarga sjúklingum, 

vandkvæði í legu 

sjúklinga og 

starfsóánægju, 

kulnun í starfi og 

gæði hjúkrunar.  

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 3.984 

hjúkrunarfræðingar og 

gögn 118.752 sjúklinga í 

30 bráðasjúkrahúsum á 

Englandi. 

Sjúklingar og 

hjúkrunarfræðingar á 

spítölum með betri 

mönnun (færri 

sjúklingar á hvern 

hjúkrunarfræðing) 

komu betur út en þar 

sem mönnunin var 

verri. Þar sem 

mönnunin var verst 

voru 26% fleiri 

dauðsföll meðal 

sjúklinga, 

hjúkrunarfræðingarnir 

voru tvöfalt líklegri til 

að vera óánægðir í 

starfi, sýna kulnun í 

starfi og sýna minni 

gæði í hjúkrun. 

Mönnun 

hjúkrunarfræðinga 

hefur bein áhrif á 

afkomu sjúklinga og á 

þætti er varða festu 

hjúkrunarfræðinga í 

starfi.  England Aðferð: 

Hjúkrunarfræðingar 

svöruðu spurningalista og 

voru niðurstöður 

spurningalistans bornar 

saman við 

útskriftarpappíra 

sjúklinga. 
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Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Sveinsdóttir, Biering 

og Ramel. 2006. 

Að skoða hvað 

veldur íslenskum 

hjúkrunarfræðingum 

vinnutengdri streitu 

í spítalaumhverfi og 

utan þess. 

Megindleg 

rannsókn. 

Úrtak: 522 

hjúkrunarfræðingar í 

Félagi íslenskra 

hjúkrunarfræðinga. 

Niðurstöður benda til 

þess að 

vinnuumhverfi á 

spítala sé íslenskum 

hjúkrunarfræðingum 

erfiðara en 

vinnuumhverfi utan 

spítala. 

Hjúkrunarfræðingar á 

spítala finna til meiri 

streitu en 

hjúkrunarfræðingar 

utan spítala vegna 

fleiri vinnustunda á 

viku, meiri beinnar 

hjúkrunar sjúklinga, 

þær komast sjaldnar í 

hádegismat eða útaf 

deild, verri mönnun 

er á spítala og meiri 

breytingar verða á 

vinnuáætlun. 

Rannsóknin sýnir hvað í 

vinnuumhverfi veldur 

íslenskum 

hjúkrunarfræðingum 

vinnutengdri streitu og er 

hægt að nota 

niðurstöðurnar til að 

bæta þessa þætti og 

minnka streitu meðal 

hjúkrunarfræðinga. 

 Ísland Aðferð: Þátttakendur 

fengu spurningalista 

senda í pósti. 

Spurningalistinn mælir 

lýðfræðilegar 

upplýsingar, 

vinnuaðstæður, 

vinnuálag, starfsánægju, 

þætti heilsufars sem 

tengjast starfi, stuðning 

frá samstarfsfólki og 

tækifæri til að sinna 

mismunandi hliðum 

starfsins.   
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Höfundar Tilgangur Rannsókna 

snið 

Aðferðir og úrtak Helstu niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfunda 

Tucker og Spear. 2006. Að varpa ljósi á 

vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga 

á spítölum með 

því að einblína á 

virkni 

upplýsingakerfa, 

efna og búnaðs til 

að annast 

sjúklinga. 

Megindleg 

og eigindleg 

rannsóknar-

snið. 

Úrtak: 11 

hjúkrunarfræðingar í 

eigindlega hlutann og svo 

520 hjúkrunarfræðingar 

og stjórnendur í 

megindlega hlutann. 

Hjúkrunarfræðingar 

upplifðu 8,4 

kerfisbilanir á 8 tíma 

vakt, oftast vegna 

lyfja, fyrirmæla, 

byrgða, mönnunar og 

búnaðar. Könnunin 

sem lögð var fyrir 

staðfesti þessar 

niðurstöður en 

hjúkrunarfræðingar 

voru truflaðir í miðju 

verki að meðaltali 8 

sinnum á vakt. 

Niðurstöður benta til þess 

að hægt er að auka 

vinnuframlag 

hjúkrunarfræðinga með 

því að bæta vinnukerfið í 

kringum þá og minnka 

kerfisbilanir. Með því að 

koma í veg fyrir truflanir 

er hægt að minnka líkur á 

mistökum. 

 BNA Aðferð: Fylgst var með 11 

hjúkrunarfræðingum á 

vöktum og viðtöl tekin 

við 6 þeirra. Að lokum 

voru spurningalistar lagðir 

fyrir á 48 deildum, einn 

fyrir hjúkrunarfræðinga 

og annar fyrir stjórnendur. 
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Fylgiskjal 1. Samþykki framkvæmdastjóra hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri 
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Fylgiskjal 2. Svar frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 3. Samþykki Siðanefndar Sjúkrahússins á Akureyri 
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Fylgiskjal 4. Bréf frá Siðanefnd stjórnsýslurannsókna 
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Fylgiskjal 5. Bréf frá framkvæmdastjóra hjúkrunar á Landspítalanum 
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Fylgiskjal 6. Bréf til hjúkrunarfræðinga á Sjúkrahúsinu á Akureyri um þátttöku í rannsókn 
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Fylgiskjal 7. Bréf til hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum um þátttöku í rannsókn 


