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Akureyri 04.03 2002 

 

Kynningarbréf til þátttakenda í rannsókn um reynslu nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga af starfi sínu á slysa- og bráðmóttöku. 

 
Kæri nýútskrifaði hjúkrunarfræðingur. 

Við undirritaðar erum 4. árs hjúkrunarnemar við Háskólann á Akureyri og vinnum 

nú að lokaverkefni okkar til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði.  Leiðbeinandi okkar er 

Hildigunnur Svavarsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri.  Við höfum ákveðið að 

gera rannsókn á reynslu nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga af fyrstu 6 mánuðum í starfi á 

slysa- og bráðamóttöku, því hefur þér verið boðið til þátttöku í rannsókninni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hver reynsla nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga er 

af því að starfa á slysa- og bráðamóttöku.  Með þessari rannsókn vonast rannsakendur til að fá 

fram bæði jákvæða og neikvæða upplifun af starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga.  Þannig 

má koma með tillögur að bættri aðlögun og stuðningi við þá í starfi á slysa- og bráðamóttöku.  

Einnig teljum við að rannsóknin gefi hjúkrunarfræðingum framtíðarinnar fyllri mynd af 

starfsvettvangi viðkomandi deilda. 

Rannsóknarspurning 

Hver er reynsla nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga af fyrstu 6 mánuðunum í starfi á slysa- 

og bráðamóttöku? 

Okkur þætti vænt um ef þú sæir þér fært að taka þátt í rannsókn okkar. Þátttaka þín fæli 

í sér viðtal við þig um reynslu þína fyrstu 6 mánuðina í starfi þínu á viðkomandi slysa- 

og bráðamóttöku.  Rannsókn okkar byggir á eigindlegri aðferðafræði þar sem verið er 

að dýpka skilning á ákveðinni mannlegri reynslu, þ.e auka skilning á mismunandi 

reynsluheimi fólks. Viðtölin munu af öllum líkindum taka frá 45-60 mínútur og munu 

rannsakendur styðjast við og hálfstaðlaðar spurningar. 

Til þess að gæta fyllstu persónuverndar munu nöfn þátttakenda hvergi koma fram.  Til 

þess að gæta fyllsta réttar þátttakenda er þeim frjálst að neita að svara einstökum 

spurningum og hætta í viðtali.  Við tökum einnig skýrt fram að þér frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er í rannsókninni og munum við útbúa sérstakt samþykkisblað 

undirritað af þér þar að lútandi.  Þátttakendur verða beðnir um að nefna engin nöfn 

meðan á samtalinu stendur og öll nöfn sem kynnu að vera nefnd verða þurrkuð út. 
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Viðtölin munu verða tekin upp á segulband, síðan vélrituð orðrétt. Af því loknu eru þau 

vandlega lesin yfir af rannsakendum og ákveðin þemu greind, af því loknu verður 

segulbandsspólum eytt sem og skriflegri vinnslu viðtalanna. 

Ef einhverra upplýsinga er þörf hafið þá endilega samband við okkur. 

 

Með von um góða samvinnu 

Sara Dögg Pétursdóttir  Hs:461-3103/gsm:696-0555 H9722@unak.is

Sesselja Lind Magnúsdóttir Hs:462-1325/gsm:849-1027 H9945@unak.is

Vilborg Erla Sveinbjörnsdóttir Hs:462-7344/gsm:696-7344 H9725@unak.is

Hildigunnur Svavarsdóttir, leiðbeinandi Vs:463-0925 Hs@unak.is
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