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Útdráttur 

Meginmarkmið með þessari rannsókn var að skoða hvort íslenskir tannlæknar sýni einkenni 

kulnunar í starfi. Einnig hvort tannlæknar séu að kljást við alvarlegt þunglyndi, streitu eða 

kvíða. Lífsánægja og verklund voru aðrir þættir sem voru skoðaðir.  

Rannsóknin er þversniðskönnun og var þátttakenda aflað með hentugleikaúrtaki úr skrám 

Tannlæknafélags Íslands. Það voru 117 tannlæknar sem tóku þátt í rannsókninni, þar af 83 

karlar og 34 konur. Svarhlutfall var 40,48%. 

Til að meta þunglyndi, kvíða og streitu var notað sálfræðilegt próf; Þunglyndis-, kvíða- og 

streitukvarðinn (Depression, Anxiety, Stress Scale, DASS). Lífsánægja var metin með 

Lífsánægjulistanum (Satisfaction With Life Scale, SWLS), starfskulnun með Maslach 

starfskulnunarlistanum (Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey, MBI-HSS) og 

verklund með Utrecht verklundarlistanum (Utrecht Work Engagement Scale, UWES-17). 

Meirihluti tannlækna í rannsókninni sýndu eðlileg einkenni við mati á þunglyndi, kvíða og 

streitu. Í mati á lífsánægju voru 78,7% þátttakenda yfir meðallagi. Af tannlæknunum voru 26 

með einkenni starfskulnunar á háu stigi, 15 á meðalstigi og 42 á lágu stigi. Verklund 

tannlækna var í meðallagi eða 40,2%. Ekki fannst marktækur munur á milli kynja í neinum 

ofangreindra þátta. 

Niðurstöðurnar benda því til að almennt séu tannlæknar við nokkuð góða andlega heilsu, 

samkvæmt Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðanum, Lífsánægjulistanum og Utrecht 

verklundarlistanum en samkvæmt Starfskulnunarlista Maslach eru vísbendingar um að 

vinnustreita sé mikil meðal lítils hluta tannlækna.  
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Abstract 

This study was conducted to examine whether or not Icelandic dentists show signs of job 

burnout. Also, if dentists are dealing with serious depression, stress or anxiety. Other factors 

that were examined were life satisfaction and work engagement. 

The study is of a cross-sectional survey design and its participants were collected via 

convenience sampling of records from The Dentists Association of Iceland. There were 117 

dentists who participated in the study, including 83 male and 34 female dentists. The 

response rate was 40,48%. 

This study used psychological tests to assess depression, anxiety and stress with the 

Depression, Anxiety and Stress Scale, DASS. Life satisfaction was measured with the 

Satisfaction With Life Scale, SWLS. Job burnout with the Maslach Burnout Inventory – 

Human Services Survey, MBI-HSS and work engagement with the Utrecht Work Engagement 

Scale. 

The majority of dentists showed normal symptoms for depression, anxiety and stress. For 

life satisfaction 78,7% dentist were above the average. There were 26 dentists who showed 

signs of job burnout at a high level, 15 dentists showed signs at a medium level and 42 

dentists showed signs of job burnout at a low level. The majority of dentists showed work 

engagement at a medium level or 40,2%. No significant difference was found between 

genders for any of the dimensions mentioned above. 

The results suggest that dentists are in quite good health and the majority is without 

depression, stress or anxiety. Life satisfaction is high amongst most of them and work 

engagement is at a moderate level. But the MBI-HSS indicates that work stress is quite high 

among a minority of the dentists.  
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1 Inngangur  

Á Íslandi hefur efnahagsástandið verið óstöðugt og mikill samdráttur átt sér stað eftir hrun 

bankanna 2008. Þetta hefur meðal annars leitt til þess að verðlagið á ýmsum innfluttum 

vörum hefur hækkað og hafa tannlæknar ekki farið varhluta af því. Á þessum tíma hefur 

verðlag hækkað um 134% en á 19 árum (1992-2011) hafa útgjöld ríkisins til tannlækninga 

aðeins hækkað um 2% (Sigurður Benediktsson, 2011). Afleiðingarnar, sem þetta hefur haft í 

för með sér, eru að færri viðskiptavinir koma á tannlæknastofur en áður og það hefur áhrif á 

rekstrarumhverfi tannlækna sem getur orsakað streitu. Áhugavert er því að skoða 

tannlækna út frá nýju sjónarhorni; streituálagi í starfi og áhrif þess á meðal íslenskra 

tannlækna. 

Tannlæknar eru áhugaverð starfsstétt að skoða vegna þess að þeir hafa langt nám að baki 

og reka flestir eigin tannlæknastofu. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að streita er fylgifiskur 

þess að reka tannlæknastofu og hún helst óbreytt þótt starfsreynsla aukist (Rada og 

Johnson–Leong, 2004). Þetta er einkum áhugavert í ljósi þess að streita verður þá ætíð til 

staðar og langtímaáhrif ættu að koma fram sem kulnun í starfi. Að auki hafa tannlæknar 

takmarkað svigrúm til að skipta um starfsvettvang, sem gæti þá verið einn af mörgum 

þáttum sem valda þeim streitu. 

Meginmarkmið með þessari rannsókn var að skoða hvort íslenskir tannlækna sýni einkenni 

starfskulnunar. Einnig hvort tannlæknar séu að kljást við alvarlegt þunglyndi, streitu eða 

kvíða. Aðrir þættir sem voru skoðaðir voru lífsánægja og verklund (e. work engagement). Til 

þess að meta verklund var gerð forprófun á mælitæki sem hannað var til að meta slíkt. 

Höfundi er ekki kunnugt um aðrar íslenskar rannsóknir sem hafa skoðað starfskulnun eða 

verklund meðal tannlækna hérlendis. 

Markmið þessarar rannsóknar er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1) Sýna íslenskir tannlæknar einkenni starfskulnunar? 

2) Eru íslenskir tannlæknar að sýna einkenni alvarlegs þunglyndis, kvíða eða streitu? 

3) Eru íslenskir tannlæknar ánægðir með líf sitt? 

4) Á hvaða stigi er verklund á meðal tannlækna? 
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Ástæða þess að höfundar valdi þetta viðfangsefni er áhugi á starfskulnun og sálfélagslegum 

þáttum í starfsumhverfi fólks sem hefur áhrif á líðan þess og heilsu. 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fræðileg umfjöllun um viðfangsefnið, þar 

sem leitað var fanga í bókum og ritrýndum greinum. Þar verður fjallað um hugtök, 

greiningareinkenni, rannsóknir og kenningar sem hafa verið settar fram til þess að skýra 

streitu, starfskulnun, lífsánægju, þunglyndi og kvíða.  

Í seinni hlutanum er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig hún var framkvæmd 

og niðurstöður hennar. Að lokum eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við fræðilegu umfjöllunina í fyrri hluta ritgerðarinnar. 
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2 Tannlæknar 

Af 288 félagsmönnum í Tannlæknafélagi Íslands eru 270 tannlæknar starfandi á Íslandi 

(Sigurður Benediktsson munnleg heimild, 11. júlí 2011). Það eru því 93,75% tannlækna í 

félaginu sem eru að vinna við tannlækningar. 

Til þess að öðlast starfsréttindi sem tannlæknir þarf viðkomandi að hafa próf frá 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands eða próf frá landi sem er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu 

(EES) eða stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu (Landlæknisembættið, 2011). Til að 

komast að í Tannlæknadeild Háskóla Íslands þurfa nemendur að þreyta samkeppnispróf og 

að því loknu eru þeir sjö efstu teknir inn í námið en kandídatsnám í tannlækningum tekur 

yfirleitt sex ár. Að námi loknu geta nýútskrifaðir tannlæknar byrjað að starfa við 

tannlækningar. Tannlæknar sem hyggja á sérnám þurfa að hafa starfað í a.m.k. eitt ár við 

tannlækningar áður en þeir hefja sérnám. Tannlæknar sem ljúka sérnámi geta öðlast 

sérfræðileyfi í tannlækningum samkvæmt reglugerð nr. 545/2007 á eftirfarandi sviðum: 

barnatannlækningum, bitlækningum, munn- og kjálkaskurðlækningum, tannfyllingu og 

tannsjúkdómalækningum, tannholdslækningum, tannholslækningum, tann- og 

munngervalækningum, tannréttingum, samfélagstannlækningum, öldrunartannlækningum, 

lyflækningum munnhols og myndgreiningu munns og kjálka. 

Tannlæknir sem hefur nýlokið námi hefur tvo valkosti á vinnumarkaðinum, annars vegar 

að ráða sig sem aðstoðartannlækni hjá sjálfstætt starfandi starfsfélaga eða setja upp sína 

eigin tannlæknastofu með tilheyrandi kostnaði. Á Íslandi er meirihluti starfandi tannlækna 

með sína eigin tannlæknastofu (Börkur Thoroddsen, Sven Richter og Sigfús Þór Elíasson, 

2008).  

Tannlæknir er lögverndað starfsheiti og gilda lög nr. 38/1985 um tannlækningar. Í 

lögunum er verksvið tannlækna skilgreint en það er að varna, greina og sinna meðferð á 

tannskemmdum, tannskekkju og tannleysi. Einnig tilheyra verksviði tannlækna sjúkdómar, 

slys og gallar sem tengjast fyrrgreindum atriðum þar á meðal í mjúkvefjum og beinum.  

Tannlækningar eru krefjandi og nákvæmnisvinna þar sem rétt líkamsstaða getur skipt 

sköpum fyrir heilsu tannlæknisins. Til þess að stunda tannlækningar þurfa tannlæknar að 

standa mjög nálægt sjúklingi sínum, oft í álútri stöðu sem gjarnan leiðir til slæmrar 
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líkamsstöðu. Álút staða getur leitt til þess að verkir komi fram í efra stoðkerfi líkamans, t.d. 

er algengt að álagseinkenni myndist í hálsi og herðum. Tannlæknar þurfa síðan að búa yfir 

ákveðnum líkamlegum eiginleikum, eins og skarpri sjón, góðri heyrn- og dýptarskyni. Í starfi 

sínu þurfa þeir svo að geta sýnt aðgætni, taka réttar ákvarðanir og búa yfir góðum 

samskipta- og stjórnunarhæfileikum (Ayers, Thomson, Newton, Morgaine og Rich, 2009; 

Björg Hreinsdóttir, Margrét Ísleifsdóttir og Valdís Brá Þorsteinsdóttir, 2005). Hugsanlega 

geta krefjandi atriði eins og slæm líkamsstaða, mikil nákvæmni við vinnu sem og krafa um 

samskipta- og stjórnunarhæfileika verið streituvaldar í starfi tannlækna. 

Í erlendri könnun kom fram að 75% tannlækna töldu að tannlækningar yllu meiri streitu 

en aðrar starfsgreinar (Gale, 1998). Í annarri könnun, sem var gerð á meðal 3500 tannlækna, 

töldu 38% tannlækna sig vera haldna kvíða, 34% töldu sig vera líkamlega eða andlega 

uppgefna og 26% fundu sífellt fyrir höfuð- og bakverkjum. Í könnuninni kom einnig fram að 

þarfir sjúklinganna og atferli yllu aukinni streitu á meðal tannlækna, t.d. sjáanlegur sársauki 

sjúklings, sjúklingur á iði í tannlæknastólnum og sjúklingur mætir of seint í bókaðan tíma 

(Gale, 1998). Aðrir þættir, sem taldir eru valda streitu, eru samskipti við sjúklinga, ótti við 

líkamlegt ofbeldi, lögsóknir frá sjúklingum og áhyggjur af rekstrarkostnaði (Humphris, 

Blinkhorn, Freeman, Gorter, Hoad-Reddick, Murtomma, O´Sullivan og Splieth, 2002). Auk 

þessa getur stafað talsverð hætta af tannlækningum sem getur skaðað heilsu tannlæknis, 

t.d. getur verið hætta á að smitast af alnæmi, lifrarbólgu B eða C, berklabólgu og að fá 

ofnæmi, húðbólgu (e. dermatitis) og ýmsa öndunarkvilla (Leggata, Kedjarune og Smith, 

2007). Einnig hefur komið fram að tannlæknar þurfa að kljást við ýmiskonar 

stoðkerfisvandamál í hálsi, baki og öxlum. Samantekt á helstu áhættuþáttum í starfi 

tannlækna má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Áhættuþættir í starfi tannlækna 

Áhættuþáttur  
Starfstengdur 

heilsufarsvandi 
Áhrifavaldur 

Sýking 

 
Sýking af völdum umhverfisþátta, t.d. 
tannlæknisaðgerð, sjúklingar, starfsfólk og 
loftræsting. 

Bakteríur 

Vírusar 

Sveppir 

Prótínsýklar 

 
 Sýking af völdum líkamsvökva í gegnum húð. 

Hér er átt við blóðborið smit vegna nálar. 

Lifrarbólga B, C og D 

HIV 

 

 

Öndunarfærasýking og önnur smitandi veikindi 
frá sjúklingum eða starfsfólki, t.d. inflúensa, 
vörtur og frunsa. 

Inflúensa 

Mislingar, hettusótt, rauðir 
hundar, vörtu vírus og 
herpesveira (e. herpes 
simplex) 

Efnablöndur 

 
Eituráhrif af völdum efniviðs tannlækninga, að 
meðtöldu ofurnæmi í öndunarfærum. 

Kvikasilfur 

Methyl methaacrylate 

Cyanocrylate 

 

 

Eituráhrif af ákveðnum aðferðum við 
sótthreinsun. 

Gluteraldehyde 

Alkóhól 

Ethylene oxide 

Joð (e. Iodine) 

 
 

Eituráhrif af völdum deyfingarlyfja í gasformi. 
Hlátursgas (e. nitrous oxide) 

Halothane 

  Eituráhrif af völdum svífandi smáagna. Steinefni/trefjaefni 

 

 
Snerti húðbólga (e. contact dermatitis). 

Erting í húð. 

Sótthreinsiáburður 

Leysiefni 

Púður 

 

 

Ofnæmi eða latex húðbólga. 

Latex 

Akrýlsefni 

Kvikasilfur 

Sótthreinsunarefni 

Græðandi efni 

Líkamleg 

 Jónandi geislun (e. Ionising radiation). 

Ójónandi geislun (e. Non-ionising). 

Heyrnartap sökum hávaða. 

Jaðartruflun í taugakerfi. 

Röntgengeislar 

Útfjólubláttljós 

Hávaði 

Titringur 
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Húðbruni sökum gufusæfis (e. autoclave). Hiti 

Vinnuvistvænn 
 Stoðkerfisvandamál, t.d. bak, háls og axlir 

Bláæðaskúlk (e. varix), t.d. gyllinæði. 

Slæm líkamsstaða 

 

 
 Sinaskeiðabólga (e. carpel tunnel syndrome) og 

aðrir sambærilegir bólgusjúkdómar. 
Síendurteknar hreyfingar 

Líkamstjón 
 Slys á auga, t.d. hornhimnubólga  

(e. conjunctivitis). 

Tannbrot 

Sálfræðileg 

 

Streita. 

Tími í uppskurði 

Flókin tæknileg atriði 

Samband við starfsfólk og 
sjúklinga 

Fjármál 

Heimild: Leggata o.fl., 2007. 

 

Í erlendri rannsókn á muni á milli kynjanna meðal tannlækna hefur komið fram að kvenkyns 

tannlæknar eru líklegri til að finna fyrir meiri sársauka í öxlum, hálsi, höndum og efra baki en 

karlkyns tannlæknar. Hins vegar eru karlkyns tannlæknar líklegri til að finna fyrir meiri verk í 

olnboga (Ayers o.fl., 2009). Rannsókn Ayers og félaga (2009) tóku ekki tillit til að kynbundin 

stoðkerfisvandamál mætti rekja til hærri tíðni gigtarsjúkdóma á meðal kvenna (Stefán 

Ólafsson, 2008). 

Helstu ástæður þess að tannlæknar hætta störfum fyrr en ella má oftast rekja til 

stoðkerfisvanda, hjarta- og æðasjúkdóma og einkenni taugasjúkdóma (Ayers o.fl., 2009). 

Flestir hafa heyrt um kulnun í starfi en vita kannski ekki alveg hvað við er átt. Í næstu 

köflum hér á eftir verður fjallað um þau atriði sem einkum er talin koma við sögu, t.d. 

streitu, og svo verður fjallað um starfskulnun. 
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3 Streita 

Allir finna fyrir streitu einhvern tíma í lífi sínu. Streita getur skapast á vinnustaðnum eða 

heima fyrir, jafnvel getur skapast streita við að halda jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldulífs.  

Þegar einstaklingur þarf að velja á milli vinnu og fjölskyldulífs getur myndast streita vegna 

þess að einstaklingurinn hefur takmarkaðan tíma og orku til að sinna báðum hlutverkunum 

(Greenhaus og Beutell, 1985). 

Streita er mjög einstaklingsbundin, það sem orsakar streitu hjá einum þarf t.d. ekki 

endilega að valda öðrum streitu. Sumir eiga auðvelt með að halda ræðu fyrir framan 

áheyrendur en hjá öðrum getur tilhugsunin um slíkt orsakað mikla streitu. 

Með hugtakinu streita er átt við líkamlegt og andlegt ójafnvægi hjá einstaklingi, sem er 

tilkomið vegna spennu eða álags sem ytri þættir orsaka (Frey, 2003; Demerouti, Bakker, 

Nachreiner, C.V.O. og Schaufeli, 2001; Cooper, Dewe og O´Driscoll, 2001). Með ytri þáttum 

er átt við allt það sem getur haft neikvæð áhrif á flest fólk, í svo til hvaða aðstæðum sem er 

og eru þessir þættir því oftast nefndir streituvaldar (Demerouti o.fl., 2001). Streitu er hægt 

að skilgreina með eftirfarandi hætti: „Streita er eðlileg viðbrögð við yfirvofandi hættu, 

kröfum eða álagi. Streituviðbrögð eru undirbúningur hugar og líkama undir átök og aðlögun 

að breyttum aðstæðum“ (Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson og Marteinn 

Steinar Jónsson, 2008). 

3.1 Rannsóknir á streitu 

Í upphafsrannsóknum á streitu var gengið út frá því að streita væri fylgibreyta viðbragðs, 

þ.e.a.s. viðbragð við óþægilegu eða ógnandi áreiti. Hér er átt við að áreiti í umhverfinu 

verður streituvaldur sem leiðir til streituviðbragðs hjá einstaklingi og birtingarmynd slíkrar 

streitu hefur annað hvort sálfræðileg einkenni, líkamleg einkenni eða hegðunareinkenni  

(sjá mynd 1, heimild: Cooper o.fl., 2001). 
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Mynd 1. Streita sem viðbragð. 

Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson (1993b) settu saman skrá sem lýsir 

birtingarmyndum streitu:  

  Líkamleg einkenni: „Vöðvaspenna eða vöðvabólga, bakverkur, höfuðverkur, stífir 
kjálkar, magaverkur, brjóstsviði, niðurgangur, hægðatregða, skjálfti, kvef eða 
ofnæmi, verkur fyrir brjósti, andþrengsli, útbrot, þurrkur í munni, kökkur í hálsi.“  

  Hegðunareinkenni: „Lystarleysi, ofát, miklar reykingar, mikil áfengisnotkun, 
notkun róandi lyfja, einangrun frá sínum nánustu, tilhneiging til að gagnrýna eða 
gera lítið úr öðrum, tilhneiging til að láta misnota sig, mikið sjónvarpsáhorf eða 
meira en þrír tímar daglega, tilhneiging til að gefast upp við verkefni, óstundvísi, 
verkleysi og tíð forföll frá vinnu.“ 

  Sálfræðileg einkenni: „Kvíði eða taugaóstyrkur, eirðarleysi, pirringur, viðkvæmni 
fyrir gagnrýni, þrálátar áhyggjur sækja á hugann, fljótfærni, reiði og skapofsaköst 
af litlu tilefni, þreyta án augljósrar ástæðu, kraftleysti eða lítið úthald, kyndeyfð, 
framtaksleysi, óttatilfinning eða hræðsluköst, vonleysi, svefntruflanir, mikil 
svefnþörf eða meira en níu tímar, einbeitingarerfiðleikar, grátgirni og gleymska á 
mikilvæga hluti.“ 

 

Walter Bradford Cannon (1871–1945) og Hans Hugo Bruno Selye (1907–1982) voru 

frumkvöðlar á sínum tíma í streiturannsóknum og hefur Hans Selye oft verið nefndur faðir 

streitunnar (Landy og Conte, 2010; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 

1993a). Framlag Cannon´s fólst í rannsóknum á sjálfvirka taugakerfinu í hættuástandi og 

uppgötvaði hann tiltölulega snemma að dýr og menn sýna ákveðin líkamleg einkenni í 

aðstæðum sem eru streituvaldandi (Cannon, 1929). Í streituvaldandi aðstæðum eykst 

adrenalínstigið hjá mönnum og dýrum. Adrenalínið virkjar orkuforða líkamans sem veldur 

auknum hjartslætti, blóðþrýstingur eykst og það dregur úr meltingu. Þessi viðbrögð nefndi 

hann flóttaátakasvörun (e. fight-or-flight response) (Björgvin Ingimarsson, 2010; Sandström, 

2010; Arnold, Silvester, Patterson, Robertson, Cooper og Burnes, 2005). 

Streituvaldur
(Stressor agents)

Streitu viðbragð
(Stress response)

Áreiti
(Stimulus)

Viðbragð
(Response)

Líkamleg
(Physiological)

Atferli 
(Behavioral)

Sálfræðileg
(Psychological)

Umhverfi
(Environment)

Persóna
(Person)
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Framlag Hans Selye fólst í rannsóknum á streitu og veikindum en rannsóknir hans 

byggjast á því að streita sé viðbragð við áreiti, sbr. mynd 1 (Cooper o.fl., 2001). Selye setti 

fram streitulíkan þar sem einstaklingur fer í gegnum nokkur stig í streituvaldandi aðstæðum, 

þetta líkan nefndi hann Almenna aðlögunarheilkennið (e. general adaptation syndrome). Á 

fyrsta stigi koma fram viðbrögð líkamans við streitu og nefndi hann það Viðvörunarstig (e. 

alarm state). Á þessu stigi eru varnarhættir líkamans gagnvart streitu að hefjast. Annað stig í 

ferlinu er Viðnámsstigið (e. resistance) sem er hámarksaðlögunarstig. Nái manneskjan ekki 

að komast í jafnvægi á þessu stigi og streituþættir eru enn þá til staðar, eða varnarhættir 

líkamans virka ekki, fer hún á lokastigið í ferlinu sem er Örmögnun (e. exhaustion). Á 

lokastiginu hrynur aðlögunarbúnaðurinn og afleiðingar þess geta verið starfskulnun, alvarleg 

veikindi og jafnvel dauðsfall ef ekki dregur úr streitueinkennum (Landy og Conte, 2010; 

Arnold o.fl., 2005). Streitulíkan Hans Selye hefur fengið tvenns konar gagnrýni, annars vegar 

þá að líkanið sé of einfalt til að útskýra streituferlið nægjanlega og hins vegar þá að 

streitulíkanið taki ekki mið af sálfélagslegri streitu (Cooper o.fl., 2001). 

3.2 Kenningar um streitu 

Allnokkrar kenningar um streitu hafa verið settar fram og yfirleitt eru flest nútímalíkön um 

streitu samvirknilíkön (e. interaction models). Með samvirknilíkönum er átt við að í mati á 

fólki taki líkönin mið af einstaklingsmun og umhverfi. Hugmyndin á bakvið samvirknilíkönin 

er að streita sé einstaklingsbundin og að fólk bregðist á mismunandi hátt við streituvaldandi 

atburðum (Marta Gall Jörgensen, 2009).  

3.2.1 Líffræðilegar skýringar á streitu 

Rannsóknir hafa sýnt að andlegir og líkamlegir streituvaldar geta haft áhrif á 

undirstúkuheiladingulsnýrnahettuöxullinn, einnig þekkt sem HPA kerfið (e. hypothalamic-

pituitary-adrenocortical axis, HPA). Líkamlegir og andlegir streituvaldar geta virkjað HPA 

kerfið en með andlegum streituvöldum er átt við þætti eins og það að þurfa að halda ræðu 

eða reikna í huganum. Til þess að meta áhrif streituvalda í líkamanum eru mældar breytingar 

á magni hormónsins kortisóls í blóði (Miller, Chen og Zhou, 2007; Dickerson og Kemeny, 

2004; McEwen, 1998). Andlegir streituvaldar, ólíkt líkamlegum streituvöldum, ná ekki alltaf 

að virkja HPA kerfið og eru því ekki eins áreiðanlegir og líkamlegir streituvaldar, sem styður 

kenningarnar um að streita sé einstaklingsbundinn þáttur. 
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Í grófum dráttum er lífeðlisfræði streituviðbragðsins eftirfarandi: boð koma frá 

undirstúku til heiladinguls sem þá losar yfirhormónin, ACTH (e. adrenocorticotrophic 

hormone) út í blóðrásina og ACTH berst með blóðinu til nýrnahettanna, sem veldur losun á 

tveimur mikilvægum hormónum í streituviðbragðinu, kortísól og aldósterón. Kortísól hefur 

áhrif á efnaskipti líkamans og örvar blóðsykursmyndun í lifrinni sem veldur því að líkaminn 

fær aukna orku. Aldósterón hefur þau áhrif að undirbúa líkamann undir átök og auðveldar 

vöðvum að losna við úrgangsefni. Einnig hefur aldósterón áhrif á vökvajafnvægi í líkamanum 

með því að losa hann við salt, sem leiðir til aukins blóðmagns, hækkunar blóðþrýstings og 

aukins álags á hjartavöðva (Dickerson og Kemeny, 2004; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann 

Ingi Gunnarsson, 1993b). 

Streita dregur verulega úr framleiðslu noradrenalíns (e. norephinephrine) í heilanum og 

rannsóknir hafa sýnt að óviðráðanleg streita eyðir þessum boðefnum í bláskák (e. locus 

coeruleus) (Weiss, Goodman, Losito, Corrigan, Charry og Bailey, 1981). 

3.2.2 Sálfræðilegar skýringar á streitu 

Það hafa margar sálfræðilegar skýringar á streitu litið dagsins ljós en aðeins nokkrar þeirra 

verða teknar fyrir í næstu undirköflum. Valið var að fjalla um algengustu skýringarnar á 

streitu, Kröfu-stjórnunar líkanið (e. demand-control model), Vítamínslíkanið (e. vitamin 

model), Samsömun á milli starfmanns og vinnustaðarlíkanið (e. person-enviroment fit 

model), Viðskiptastreitu líkanið (e. the transactional stress model), Líkanið um viðleitni og 

umbun (e. effort-reward imbalance model) og Vinnukröfu og auðlindalíkanið (e. Job 

demands-resources model). 

3.2.2.1 Kröfu-stjórnunar líkanið 

Robert Karasek setti fram Kröfu-stjórnunar líkanið (e. demand-control model) síðara hluta 

ársins 1970. Hann hélt því fram að starfsmenn fyndu fyrir mikilli streitu í aðstæðum þar sem 

gerðar væri miklar kröfur til þeirra í starfinu en um leið hefðu þeir lítið svigrúm til að stjórna 

eigin verkefnum og verkferlum (Jex, 2002; Cooper o.fl., 2001).  

Karasek flokkaði störf eftir kröfum til starfsins (e. job demands) og valdi starfsmannsins 

yfir eigin starfi (e. job control), einnig þekkt sem svigrúm til ákvarðanatöku (e. decision 

latitude). Með þessu móti gat hann skipt störfum í fjóra flokka: Lítið álag, mikið álag, virkt 

starf og óvirkt starf. Ef gerðar eru miklar kröfur til starfsins en starfsmaður ræður litlu um 

starfið er sá starfsmaður talinn vera undir miklu álagi og þar af leiðandi í flokknum mikið 
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álag. Slíkir starfsmenn eru líklegir til að finna fyrir streitu og eiga við heilsufarsvandamál að 

stríða. Störf sem falla undir þennan flokk eru t.d. störf þjóna, sjúkraliða, gjaldkera og 

blaðbera. Ráði starfsmaður hins vegar miklu um eigið starfi og miklar kröfur eru gerðar til 

starfsins er það talið virkt starf en Karasek taldi slík störf örva starfsmenn og stuðla að betri 

heilsu þeirra. Til virkra starfa taldi hann störf lögfræðinga, verkfræðinga, stjórnenda og 

lækna. Ráði starfsmaður litlu um eigið starf og gerðar eru litlar kröfur til starfsins er um 

óvirkt starf að ræða. Karasek taldi þetta störf eins og hús- eða næturvörslu. Ef starfsmenn 

hafa mikið svigrúm til ákvörðunartöku en litlar kröfur eru gerðar til þeirra, eru þau störf talin 

valda litlu álagi. 

Karasek taldi að þessi flokkur ætti við tannlækna og arkitekta (Landy og Conte, 2010). Tafla 2 

sýnir kenningu Karaseks ásamt dæmum um nokkur störf sem hann taldi eiga við, miðað við 

starfskröfur og vald á eigin starfi. 

Tafla 2. Kröfu-stjórnunar líkanið 

 Starfskröfur 

Vald yfir eigin starfi 

(svigrúm til ákvörðunartöku) 
Litlar Miklar 

Mikið 
Lítið álag 

(arkitekt, tannlæknir) 

Virkt starf 

(læknir, forstöðumaður) 

Lítið 
Óvirkt starf 

(húsvörður, næturvörður) 

Mikið álag 

(gjaldkeri, bréfberi) 

Heimild: Landy og Conte, 2010. 

 

3.2.2.2 Vítamínslíkanið 

Árið 1987 setti Peter B. Warr fram kenningu til að lýsa sambandi á milli streituvalda og 

andlegrar heilsu starfsmanna sem hann nefnd Vítamínslíkanið (e. Vitamin model). 

Meginhugmynd þessarar kenningar er að starfstengdir þættir (e. work characteristics) hafa 

áhrif á andlega heilsu starfsfólks á svipaðan hátt og vítamín hefur áhrif á líkamlegu heilsu 

(Marta Gall Jörgensen, 2009). 

Warr hélt því fram að til væru tvennskonar starfstengdir þættir, annars vegar línulegir og 

hins vegar bogadregnir þættir (Sonnentag og Frese, 2003). Samkvæmt Vítamínslíkaninu hafa 

línulegir þættir ákveðið mettunarstig og mun aukning (t.d. laun) eftir mettunarstigi ekki hafa 

áhrif á andlega heilsu starfsmanns. Hins vegar hafa bogadregnir þættir ekki mettunarstig og 
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getur aukning (t.d. sjálfræði í starfi) jafnvel verið skaðleg andlegri heilsu starfsmanns. 

Línulegir starfstengdir þættir eru laun, starfsöryggi og mikilvægi verkefna. Ef við tökum laun 

sem dæmi, þá mun launahækkun hafa áhrif á andlega heilsu starfsmanns þar til 

mettunarstigi hefur verið náð. Starfsmaður sem á erfitt með að ná endum saman finnur 

væntanlega fyrir talsverðri streitu þar til launin verða nógu há til þess að hann finni fyrir 

fjárhagslegu öryggi, sem þá dregur úr streitueinkennunum (Sonnentag og Frese, 2003).  

Bogadregnir þættir eru t.d. sjálfræði í starfi og félagslegur stuðningur. Ef sjálfræði í starfi 

er tekið sem dæmi, þá getur verið um að ræða starfsmann sem ræður litlu sem engu um 

eigið starf en fær tækifæri til að ráða meiru en þá getur ábyrgðin sem því fylgir orðið honum 

íþyngjandi og samkvæmt Vítamínslíkaninu leitt til andlegrar vanlíðunar (Sonnentag og Frese, 

2003). 

3.2.2.3 Líkanið um samsömun milli starfsmanns og vinnustaðar 

Líkanið um Samsömun milli starfsmanns og vinnustaðar (e. person-enviroment fit model) á 

rætur sínar að rekja til sálfræðingsins Kurt Lewin sem hélt því fram að atferli manna væri 

sambland persónuleika og aðstæðna (Jex, 2002). Meginhugmyndin á bakvið streitulíkanið er 

að streita myndast þegar persónuleiki og umhverfisaðstæður samræmast ekki (Marta Gall 

Jörgensen, 2009). Samkvæmt streitulíkaninu þá mun starfsmaður sem skynjar ósamræmi á 

milli persónuleika síns og umhverfisaðstæðna finna fyrir streitu og vanlíðan. Sem dæmi má 

nefna starfsmann sem leggur mikið upp úr einstaklingsvinnu og persónulegum ávinningi. 

Honum mun líklega finnast erfitt að vinna hjá fyrirtæki sem leggur áherslu á samvinnu og að 

deila ávinningi. Við slíkar aðstæður myndast ósamræmi á milli persónuleika viðkomandi og 

umhverfisaðstæðna sem leiðir til þess að starfsmaðurinn mun upplifa starfsumhverfið sitt 

sem streituvaldandi (Landy og Conte, 2010; Jex, 2002). 

3.2.2.4 Viðskiptastreitulíkanið 

Viðskiptastreitulíkanið (e. the transactional stress model) var sett fram af Richard Lazarus og 

Susan Folkman árið 1984. Meginhugmynd á bakvið Viðskiptastreitulíkanið er að streita á sér 

stað þegar einstaklingur metur áreiti sem streituvaldandi. Samkvæmt 

Viðskiptastreitulíkaninu þá skiptist matið á áreitinu í tvo þætti: annars vegar upphafsmat (e. 

primary appraisal) og hins vegar annars stigs mat (e. secondary appraisal). Í upphafsmati er 

áreiti flokkað eftir því hvort það telst hafa jákvæð áhrif eða vera streituvaldandi. Í annars 

stigs mati ákveður viðkomandi hvað hægt sé að gera ef áreitið er talið valda streitu og mun 
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þá væntanlega leita sér að ýmisskonar bjargráðum. Viðskiptastreitulíkanið hefur verið 

gagnrýnt fyrir að þar sé einblínt of mikið á einstaklingsbundna þætti streitu (Sonnentag og 

Frese, 2003; Cooper o.fl., 2001). 

3.2.2.5 Líkanið um viðleitni og umbun 

Meginhugmyndin á bakvið Líkanið um viðleitni og umbun (e. Effort-reward imbalance 

model) er að streita getur myndast þegar ójafnvægi myndast á milli þessara tveggja þátta 

(Marta Gall Jörgensen, 2009). Líkanið byggist á gagnkvæmum skiptum, þ.e.a.s. viðleitni í 

vinnu er félagslegt kerfi þar sem starfsfólk ætlast til þess að fá eitthvað í staðinn fyrir sitt 

vinnuframlag, t.d. peninga, meira sjálfsálit og mannvirðingu í starfi. Með mannvirðingu í 

starfi er átt við stöðuhækkanir, starfsöryggi og stöðugleika (Siegrist, 1996). Niðurstöður 

rannsókna á líkaninu benda til þess að starfsmenn sem sýna mikla viðleitni en fá litla umbun 

séu líklegri en aðrir til að fá kransæðasjúkdóma og eiga við fleiri heilsufarsvandamál að 

stríða (de Jonge, Bosama, Peter og Siegrist, 2000; Peter, Alfredsson, Hammar, Siegrist, 

Theorell og Westerholm, 1998; Siegrist, 1996). 

3.2.2.6 Vinnukröfu- og auðlindalíkanið 

Vinnukröfu- og auðlindalíkanið (e. job demands-resources model) tilgreinir að 

vinnuaðstæðum sé hægt að skipta í tvær meginfylkingar: annars vegar starfskröfur og hins 

vegar auðlindir í vinnu. Með starfskröfum er átt við þær líkamlegu, félagslegu og 

vinnutengdu hliðar starfsins sem útheimta andlega og líkamlega orku sem gæti leitt til 

örmögnunar. Auðlindir í vinnu vísa til líkamlegu, félagslegu, andlegu og vinnutengda hliða 

starfsins, t.d. þeirra að ná markmiðum í vinnu, að draga úr álagi vegna starfskrafna og að fá 

að vaxa og dafna í starfi. Samkvæmt líkaninu þá leiða báðar fylkingarnar, starfskröfur og 

auðlindir í vinnu, til mismunandi útkomu hjá starfsmönnum. Séu starfskröfur of miklar getur 

það leitt til örmögnunar. Sé aftur á móti skortur á auðlindum í vinnunni þá getur það leitt til 

þess að starfsmaður verði fráhverfur vinnu sinni (Demerouti o.fl., 2001). Starfskröfur spá vel 

fyrir um örmögnun og óbeint um fjarvistir starfsmanna. Skortur á auðlindum í vinnu spá vel 

fyrir um hollustu í starfi og hvort starfshvatning dregst saman (Hakanen, Scaufeli og Ahola, 

2008; Bakker, Demerouti og Verbeke, 2004). 
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3.2.2.7 Samantekt 

Í þeim kenningum sem fjallað hefur verið um koma fram mismunandi streitulíkön til að skýra 

tildrög streitu, í þeim er ávallt gert ráð fyrir víxlverkun á milli streituvalda í starfi eða 

sálfélagslegra þátta á líðan starfsfólks. Streitulíkönin ná yfirleitt yfir örfáa þætti og er því 

nauðsynlegt að horfa til fleiri en eins líkans til þess að fá yfirsýn yfir sem flesta hugsanlega 

streituvalda í starfi.  

3.3 Viðnám gegn streitu 

Streita er að öllu jöfnu frekar flókið hugtak og einstaklingsmiðað. Streita vísar til líkamlegs og 

andlegs ójafnvægis hjá einstaklingum vegna spennu eða álags frá ytri þáttum (Frey, 2003; 

Demerouti o.fl., 2001; Cooper o.fl., 2001). Flækjustig streitu er hátt sökum þess að ólíkir 

þættir hafa mismunandi streituvaldandi áhrif á einstaklinga. Samt sem áður hafa fundist 

nokkrir sameiginlegir þættir sem tengjast eða hafa áhrif á streitu, t.d. bjargráð og 

persónuleiki. Hér verður fjallað um slíka þætti ásamt ráðavitund og hörku. 

3.3.1 Bjargráð  

Bjargráð (e. copying styles) er hugtak sem lýsir ferli þar sem einstaklingur reynir sífellt að 

breyta hugfari og atferli til að hafa áhrif á sértækar ytri og/eða innri kröfur, sem eru metnar 

með tilliti til álags, eða þegar hann fer framúr þeim úrræðum sem hann býr yfir (Sonnentag 

og Frese, 2003). Með öðrum orðum þá er bjargráð ákveðið ferli líkamans til að takast á við 

álag eða spennu. Bjargráð getur verið af ýmsum toga, t.d. að greina aðstæður, skipuleggja 

aðgerðaráætlun, fá upplýsingar frá öðrum, gera slökunaræfingar, fá ráðgjöf, nota áfengi eða 

tóbak (Arnold o.fl., 2005). Bjargráð geta verið mjög ólík á milli manna og eru 

einstaklingsbundin.  

Tannlæknar virðast hafa tilhneigingu til að nota ekki bjargráð með markvissum hætti í 

streitustjórnun. Karlkyns tannlæknar virðast líklegri til að nota íþróttir og áfengi til þess að 

draga úr streitu en kvenkyns tannlæknar kjósa fremur samskipti við annað fólk og að eyða 

peningum (Ayers, Thomson, Newton og Rich, 2008). 

3.3.2 Persónuleiki 

Persónuleiki getur haft áhrif á viðnám gegn streitu. Margir stjórnendur og sérfræðingar sem 

eru viðkvæmir fyrir streitu hafa sýnt sameiginlegt hegðunarmynstur sem hefur verið nefnt 

persónuleikagerð A eða A-manngerð (e. type a behavior pattern). Einstaklingar sem tilheyra 
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persónuleikagerð A eru taldir vera mjög metnaðarfullir, fljótfærir, óþolinmóðir og 

árásagjarnir. Einnig getur fólk af persónuleikagerð A orðið pirrað ef áætlun gengur ekki eftir 

og jafnvel sýnt þeim andúð eða reiði sem standa í vegi fyrir markmiðum þeirra. Fólk af 

persónuleikagerð A er mun líklegri en aðrir til að fá hjarta- og æðasjúkdóma, jafnvel 

hjartaáföll. Andstæða við A-manngerð er persónuleikagerð B eða B-manngerð (Landy og 

Conte, 2010; Arnold o.fl., 2005; Cooper o.fl., 2001). 

3.3.2.1 Ráðavitund 

Ráðavitund (e. locus of control) er persónuleikaeinkenni sem veitir viðnám gegn streitu. Með 

ráðavitund er átt við væntinga fólks um getu sína til að stjórna eigin lífi. Ráðavitund skiptist í 

tvo flokka: annars vegar innri ráðavitund (e. internal locus of control) og hins vegar ytri 

ráðavitund (e. external locus of control). Innri ráðavitund vísar til þess að fólk væntir þess að 

geta haft áhrif á atburði í eigin lífi með hegðun og með ytri ráðavitund gerir fólk ráð fyrir að 

ytri þættir (t.d. heppni eða annað fólk) sem það hefur enga stjórn á, stýri almennt þeim 

atburðum sem það verður fyrir í eigin lífi. Einstaklingar sem hafa ytri ráðavitundar 

persónuleikaeinkenni eru líklegri til að hafa minna viðnám gagnvart streitu þar sem þeir telja 

sig ekki hafa stjórn á atburðum. (Landy og Conte, 2010; Marta Gall Jörgensen, 2009; Arnold 

o.fl., 2005; Sonnentag og Frese, 2003). 

3.3.2.2 Harka 

Harka (e. hardiness) er persónuleikaeinkenni sem einnig er talið veita viðnám gegn streitu. 

Harka er talin samansett úr þremur þáttum: sterkum persónuleika, einstaklingurinn telur sig 

hafa stjórn á eigin lífi og telur sig hafa sterkar skuldbindingar (Landy og Conte, 2010; Arnold 

o.fl., 2005; Cooper o.fl., 2001). 

3.4 Vinnustaðastreita 

Hans Selye var frumkvöðull í rannsóknum á streitu en þó náði rannsókn hans aldrei yfir 

streitu á vinnustað (Jex, 2002). Vinnustaðastreita (e. organizational stress) hefur verið 

skilgreind sem líkamleg og/eða andleg viðbragð við atburð sem talinn er virka ógnandi eða 

þreytandi á vinnustaðnum (Riggio, 2009). 

Þrálát vinnustaðastreita er talin undirstaða þess að fólk upplifi kulnun í starfi (Gorter og 

Freeman, 2010; Brake, Smits, Wicherts, Gorter og Hoogstraten, 2008a). 
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Fyrsta rannsóknin þar sem streita á vinnustað var skoðuð var gerð snemma á sjöunda 

áratugnum. Það sem gerði þessa rannsókn frábrugðna öðrum streiturannsóknum er að í 

henni voru teknir fyrir sálfélagslegir þættir (e. psychosocial factors) á vinnustaðnum sem 

gætu verið streituvaldandi fyrir starfsfólk. Í rannsókninni voru streituvaldarnir skilgreindir út 

frá þremur víddum sem taldar voru orsökin fyrir vinnustreitu: margræðni hlutverks (e. role 

ambiguity), ágreiningur um hlutverk (e. role conflict) og ábyrgð (e. responsibility) (Landy og 

Conte, 2010; Arnold o.fl., 2005; Jex, 2002). Fyrsta víddin, margræðni hlutverks, verður þegar 

starfsmaður hefur ekki skýra mynd af því sem ætlast er til af honum. Hann veit ekki hverjar 

væntingar samstarfsmanna eru og vinnuskyldur. Oft myndast margræðni hlutverks við það 

að yfirmaður skýrir starfsmanni ekki nákvæmlega frá því hvert hlutverk hans sé innan 

skipulagsheildarinnar (Arnold o.fl., 2005). Önnur víddin, ágreiningur um hlutverk, myndast 

þegar starfsmaður upplifir misræmi á milli starfsskyldna og þess hlutverks sem hann telur 

sjálfur að tilheyri starfinu (Arnold o.fl., 2005). Seinasta víddin, ábyrgð, skiptist í tvo hluta: 

annars vegar ábyrgð gagnvart fólki og hins vegar ábyrgð gagnvart hlutum. Með ábyrgð 

gagnvart hlutum er átt við fjárlög, tæki og byggingar. Ábyrgð gagnvart fólki er talin meira 

streituvaldandi en ábyrgð gagnvart hlutum, þar sem ábyrgð gagnvart fólki krefst þess að 

yfirmaður og aðrir starfsmenn verji mun meiri tíma í samskipti við fólk, að mæta á fundi og 

standa við tímaáætlanir (Arnold o.fl., 2005). Í töflu 3 má sjá fylgnisamband fyrir víddirnar 

margræðni hlutverks og ágreiningur um hlutverk á móti víddum eins og starfsánægju, kvíða, 

starfsmannaveltu, fjarvistum og frammistöðu. Þegar víddin starfsánægja er skoðuð í 

samhengi við streituvaldana margræðni hlutverks og ágreiningur um hlutverk sést að hún 

hefur sterkt neikvætt fylgnisamband við báða þessa streituvaldandi þætti, sem bendir til 

þess að starfsánægja minnki þegar streituvaldar aukast. Einnig er sterkt jákvætt 

fylgnisamband á milli streituvalda og kvíða, sem er vísbending um að kvíði aukist þegar 

streita eykst. Fundist hefur miðlungs fylgnisamband við starfsmannaveltu og streituvalda 

(Jex, 2002; Nydstedt, Sjöberg og Hägglund 1999). Fyrir túlkun á styrkleika fylgnisambands 

var notað viðmið Cohen´s (1988) en samkvæmt Cohen telst veikt fylgnisamband vera r=.10-

r.29, miðlungs fylgnisamband r=.30-.49 og sterkt fylgnisamband r=.50-1.0. 
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Tafla 3. Fylgni á milli streituvalda í hlutverki og sálfræðilegra og atferlis útkoma 

 Streituvaldar 

 Margræðni hlutverks 

(e. role ambiguity) 

Ágreiningur um hlutverk 

(e. role conflict) 

Starfsánægja -0,46 -0,48 

Kvíði 0,47 0,43 

Starfsmannavelta 0,29 0,34 

Fjarvistir 0,13 -0,2 

Frammistaða -0,12 -0,11 

Heimild: Jex, 2002. 

3.5 Rannsóknir á streitu meðal tannlækna 

Í flestum erlendum rannsóknum kemur fram að vinnuaðstæður tannlækna eru 

streituvaldandi (Hakanen, Bakker og Demerouti, 2005; Gilmour, Stewardson, Shugars og 

Burke, 2005; Myers og Myers, 2004; Rada og Johnson–Leong, 2004; Humphris o.fl., 2002; 

Kaney, 1999; Gale, 1998; Gorter, Albrecht, Hoogstraten og Eijkman, 1998; Cooper, Mallinger 

og Kahn, 1978). Einnig telja tannlæknar sjálfir að starfsgrein þeirra sé meira streituvaldandi 

en aðrar starfsgreinar (Moore og Brødsgaard, 2001; Gale, 1998) en í rannsókn O´Shea og 

félaga 1984 kom fram að tannlæknar telja sig vera undir minna álagi en aðrir 

samstarfsfélagar (Bejerot, 1998). Hins vegar má benda á að í rannsókn Kay og Lowe (2008) 

og Dimatteo, Shugars og Hays (1993) kom ekki í ljós streita á meðal tannlækna heldur hið 

gagnstæða. Tannlæknar töldu sig vera við góða heilsu og að þeir væru ekki að kljást við 

mikla streitu.  

Á vinnustað tannlækna eru nokkur atriði sem orsaka frekar streitu en önnur, t.d. að vera 

á eftir áætlun, tímapressa, fjármálaáhyggjur, að valda sjúklingi sársauka, mikið vinnuálag, 

slæmar vinnuaðstæður, sjúklingar mæta of seint í bókaðan tíma og að sjúklingar eru kvíðnir 

(Ayers o.fl., 2008; Myers og Myers, 2004; Moore og Brødsgaard, 2001; Hakeberg, Klingberg, 

Noren og Berggren, 1992). Eftir því sem starfsreynsla tannlækna eykst þá fækkar 

streitueinkennum hjá þeim en þó helst óbreytt streita sem tengist rekstri á tannlæknastofu 

þrátt fyrir meiri starfsreynslu (Rada og Johnson–Leong, 2004). 

Streita er náskyld hugtakinu kvíða en er ólík að því leytinu að streitu má rekja til atburða 

eða aðstæðna en kvíði ekki (Björgvin Ingimarsson, 2010). Þegar streita er langvarandi fer 

hún að hafa hamlandi áhrif á líf og störf viðkomandi og langvarandi vinnustreita getur kallað 

fram kulnun í starfi sem ber svipuð einkenni og þunglyndi (Björgvin Ingimarsson, 2010; 

Arnold o.fl., 2005; Gorter o.fl., 1998). Kannanir sem hafa verið gerðar hérlendis benda til 

þess að 44% starfsmanna upplifa mikla streitu í starfi (Anna Rut Pálmadóttir, 2009).   
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4 Starfskulnun 

Sá fyrsti sem notaði hugtakið starfskulnun (e. job burnout) var Herbert J. Freudenberger árið 

1974 þegar hann veitti því athygli að sjálfboðaliðar á meðferðarstöð fyrir fíkniefnaneytendur 

sýndu einkenni örmögnunar ári eftir að þeir hófu þar störf (Ahola og Hakanen, 2007). 

Starfskulnun (e. job burnout) hefur fengið margar þýðingar í áranna rás, s.s. að vera 

útbrunninn, kulnun í starfi og starfsþrot. Starfskulnun er heilkenni fyrir þrjár víddir: 

tilfinningaleg örmögnun (e. emotional exhaustion), hlutgerving (e. depersonalization) og 

persónuleg afrek (e. personal accomplishment) (Maslach, 1982). Starfskulnun er 

tilfinningalegt ástand sem hefur hamlandi áhrif á frammistöðu í starfi og einkennist af 

þreytu, áhugaleysi eða skapraun og er starfskulnun yfirleitt talin vera afleiðing langvarandi 

streitu (Frey, 2003). Starfskulnun er ein tegund af vinnustreitu þar sem tilfinningaleg 

ofhleðsla og seinna tilfinningaleg örmögnun eru í miðdepli. Sjáanleg áhrif starfskulnunar 

koma fram í frammistöðu; starfsmenn afkasta minna og eru ekki eins áhugasamir og áður 

um vinnu sína (Maslach, 1982). 

Starfskulnun er ekki geðsjúkdómur heldur viðbrögð einstaklings við miklu álagi (Páll 

Matthíasson, 2009) og því er starfskulnun ekki að finna í handbók um greiningu og 

upplýsingar um geðsjúkdóma, Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders Text 

Revision (Kraft, 2006). 

Bronsberg og Vestlund (1989) lýsa í bók sinni einkennum starfs sem þær telja auka líkur á 

starfskulnun og eru ríkjandi á vinnustaðnum en þessi einkenni eru: óljós markmið, strangar 

reglur, neikvæðar starfsvenjur, slæmt andrúmsloft á vinnustaðnum, ekki er tekið vel í nýjar 

hugmyndir og þeim oft hafnað. Verkstjórn einkennist af: fáfræði, áhugaleysi, afskiptaleysi og 

er niðurdrepandi. Verkefnum er ekki fylgt eftir eða þau illa unnin. Að auki upplifir starfsfólk 

sig sem áhrifalaust, því er sjaldan umbunað þegar vel tekst til og veittur er of stuttur tími til 

lausnar á mörgum verkefnum. Vinnustaðurinn er oftast mjög stór og yfirsýn á það til að 

glatast. 
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4.1 Þrjár víddir starfskulnunar 

Christina Maslach er frumkvöðull í rannsóknum á starfskulnun og skiptir hún kulnun niður í 

þrjár víddir. Fyrsta víddin er tilfinningaleg örmögnun þar sem einstaklingi finnst hann vera 

þurrausinn, ofnotaður og að hann skorti orku til að takast á við næsta vinnudag. Starfsmaður 

sýnir hegðun eins og eirðarleysi, á erfitt með að slaka á og er örmagna eftir samskipti við 

annað fólk. Þessi vídd er nauðsynlegt skilyrði til að skilgreina starfskulnun en dugar ekki ein 

og sér (Helga Lára Haared, 2009; Maslach, 2003; Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981). 

Næsta víddin er hlutgerving þar sem starfsmaður sýnir hegðun eins og neikvætt viðhorf 

til starfsins, sem einkennist af kaldhæðni, fjarlægð, tilfinningaleysi og neikvæðum 

tilfinningum gagnvart öðru samstarfsfólki. Þessi vídd er höfuðeinkenni fyrir starfskulnun 

(Maslach, Jackson og Leiter, 1996; Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981).  

Þriðja víddin er persónuleg afrek. Starfsmaður sem fær lágt skor á þessari vídd metur sig 

á neikvæðan hátt, sérstaklega gagnvart vinnunni og hann er ósáttur við sjálfan sig og framlag 

sitt (Maslach, Jackson og Leiter, 1996; Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981). Mynd 2 

sýnir upprunalegu útgáfu Leiters og Maslachs á ferli starfskulnunar (Cooper o.fl., 2001). 

 

Mynd 2. Ferli starfskulnunar. 

4.2 Orsaka- og verndarþættir starfskulnunar 

Ákveðin starfssvið eru talin valda meiri streitu en önnur störf og því er starfskulnun talin 

vera líklegri í starfsstéttum þar sem unnið er náið með öðrum, t.d. í störfum eins og hjúkrun 

Hlutgerving
(Depersonalization)

Minna persónulegt afrek
(Reduced personal accomplishment)

Tilfinningaleg örmögnun
(Emotional Exhaustion)

Streituvaldar með hlutverk
(Role Stressors)

Streituvaldandi samskipti
(Viðskiptavinir, Samstarfsfélagar eða 

yfirmaður)
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eða störfum sem tengjast aðhlynningu eða kennslu. Hins vegar hafa nýlegar rannsóknir sýnt 

fram á að starfskulnun er ekki einungis bundin við þessar starfsstéttir og að starfskulnun sé 

að finna hjá ýmsum starfsstéttum (Demerouti o.fl., 2001). Einnig hefur með rannsóknum 

fundist smávægilegur kynjamunur en á heildina litið er reynsla af starfskulnun sambærileg á 

meðal kvenna og karla. Konur finna meira fyrir tilfinningalegri örmögnun en sú reynsla er 

þeim yfirleitt erfiðari en körlum. Karlar eru líklegri en konur til að upplifa ákveðin einkenni 

hlutgervingar, sem koma fram í neikvæðum tilfinningum gagnvart samstarfsfólki (Maslach, 

1982).  

Rannsóknir hafa sýnt að starfskulnun er algengari á meðal yngri starfsmanna en þeirra 

eldri, enda hafa þeir yfirleitt minni starfsreynslu sem talin er líkleg ástæða fyrir hærri tíðni 

starfskulnunar á meðal þeirra. Hins vegar má benda á að aldur hefur meiri áhrif á þróun 

starfskulnunar en starfsreynsla. Eldri starfsmenn eru taldir ólíklegri til að upplifa 

starfskulnun, þar sem þeir hafa yfirleitt öðlast meira jafnvægi og náð fótfestu í lífinu en yngri 

starfsmenn (Maslach, 1982). Aftur á móti eru einhleypir starfsmenn líklegri til að upplifa 

starfskulnun en giftir. Einnig er talið að foreldrahlutverkið dragi úr líkum á að finna fyrir 

starfskulnun þar sem foreldrar eru yfirleitt þroskaðri en þeir barnlausu, þeir eru vanir að 

takast á við ágreining innan fjölskyldunnar og fá þar oft þann stuðning sem veitir þeim 

bjargráð til að yfirstíga áhrif starfskulnunar (Bronsberg og Vestlund, 1989; Maslach, 1982). 

Starfskulnun er samspil margra samverkandi og streituvaldandi þátta sem að einhverju 

leyti má rekja til óhóflegs vinnuálags, skorts á þjálfun og stöðugs áreitis (Anna Rut 

Pálmadóttir, 2009). Þrátt fyrir að starfskulnun sé einstaklingsbundin þá hafa afleiðingar 

hennar áhrif á vinnustaðinn í heild og birtast m.a. í tíðum mannabreytingum og fjarvistum 

vegna skróps og veikinda. Það getur myndast mikil gremja og kvartanir yfir starfsfólki verða 

tíðar (Anna Rut Pálmadóttir, 2009). 

Starfskulnun er tengd álagi í vinnu og hefur hamlandi áhrif, sem leiðir til minni orku og 

tilfinningalegrar uppgjafar. Starfsmaður hefur minna þol gagnvart veikindum, verður 

svartsýnn og óánægja eykst. Forföll aukast og vinnuafköst minnka. Hlutgerving verður 

áberandi í samskiptum starfsmanns (Páll Matthíasson, 2009). 

Aðalatriði er að starfskulnun er atvinnutengd, þ.e.a.s. einkennin koma fram á vinnustað 

en þeim léttir þegar starfsmaðurinn er frá vinnu. Þættir sem geta aukið líkur á starfskulnun 

er að missa stjórn á vinnu sinni, væntingar til starfsins bresta og tilgangurinn með starfinu 

verður óljós (Kristinn Tómasson, 2006). 
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4.3 Stig starfskulnunar  

Það er talið að starfskulnun eigi sér langan aðdraganda og að starfsmaður geti farið í 

gegnum nokkur stig áður en hann endar á lokastiginu, sem er starfskulnun. Starfskulnun 

hefur verið skipt í fimm og tólf stig þar sem lokastigið er starfskulnun. 

4.3.1 Fimm stig starfskulnunar 

Í bók Bronsberg og Vestlund (1989) er lýst fimm stigum starfskulnunar. Fyrsta stigið er 

ákafastigið en þar finnst starfsmanni starfið vera hvetjandi, skemmtilegt og yfirvinna er ekki 

vandamál. Næsta stig er stöðnunarstigið en þar fer starfsmaður að efast um vinnuna en veit 

ekki tildrögin að því að hann byrjar að efast. Árangurinn í starfinu er ekki sá sem búist var við 

og heilsan ekki jafn góð og hún var. Þriðja stig er vonbrigðastigið, en þar halda efasemdir 

áfram að aukast. Framtíðin er ekki eins björt og hún var og starfsmaður fer að verða 

neikvæður og stutt er í pirring hjá honum. Starfsmaðurinn fer að draga sig í hlé og geðheilsu 

hans fer hrakandi. Fjórða stigið er sinnulausa stigið en þar er starfsmaðurinn búinn að gefast 

upp gagnvart vinnunni og telur sig engu geta breytt. Sjálfstraust er ekki lengur til staðar og 

hann á erfitt með að breyta til eða finna nýja vinnu. Seinasta stigið er svo starfskulnun en 

þar á líkamlegt sem og andlegt hrun sér stað. Starfmaðurinn neyðist annað hvort til að 

hætta störfum eða biðja um ný verkefni. 

4.3.2 Tólf stig starfskulnunar 

Herbert Freudenberg og samstarfsfélagi Gail North lýsa tólf stigum starfskulnunar en 

starfsmaður getur sleppt stigum og þarf því ekki að fara í gegnum öll tólf stigin til þess að 

starfskulnun hefur átt sér stað. Fyrsta stigið er árátta til að sanna sig (e. a compulsion to 

prove oneself) sem einkennist af ofmetnaði í byrjun. Þörfin fyrir að sanna sig breytist í 

staðfestu og áráttu. Starfsmanni finnst þá að hann verði að sýna og sanna fyrir 

samstarfsmönnum sínum, og sjálfum sér, að hann sé að vinna framúrskarandi starf. Næsta 

stig er að vinna hörðum höndum (e. working harder) en þá reynir starfsmaðurinn að mæta 

væntingum sem til hans eru gerðar, taka að sér enn meiri vinnu og leggja sig enn meira fram 

en ella. Hann fær þá þráhyggju að hann þurfi að vinna öll störf sjálfur og telur sig vera 

ómissandi í vinnu. Þriðja stigið er vanræksla á eigin þörfum (e. neglecting their needs) en 

starfsmaður gerir þá tímaáætlun fyrir sig sem gerir ekki ráð fyrir öðru en vinnu og tekur ekki 

með í reikninginn svefnþörf, matmálstíma eða tíma til að hitta vini og fjölskyldu. 
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Starfsmaðurinn telur sér trú um að þessi fórn hans sé mælikvarði á frammistöðu. Fjórða 

stigið er tilfærsla á ágreiningi (e. displacement of conflicts) en þá er starfsmaðurinn 

meðvitaður um að eitthvað sé ekki í lagi en getur ekki áttað sig á vandamálinu. Líkamleg 

einkenni koma oft fram á þessu stigi. Fimmta stigið er endurskoðun á gildum (e. revision of 

values) en einangrun frá öðrum, flótti frá ágreiningi og afneitun grunnþörfum breytir 

skynjun starfsmannsins. Hann endurskoðar gildi sín og áður mikilvæg gildi, eins og vinir og 

áhugamál, eru nú hunsuð. Starfsmaðurinn metur sjálfan sig út frá vinnunni og verður 

tilfinningalega sljór. Sjötta stigið er afneitun á að vandamál séu til staðar (e. denial of 

emerging problems) en starfsmaðurinn þróar þá með sér umburðarleysi, lítur á 

samstarfsfólk sitt sem heimskt, latt, kröfuhart eða agalaust. Félagsleg tengsl verða óbærileg. 

Kaldhæðni og ýgi (e. aggression) verður meira áberandi hjá starfsmanninum og hann telur 

að orsök vandamála sinna megi rekja til tímapressu og fjölda verkefna. Sjöunda stigið er 

fráhvörf (e. withdrawal) en þá dregur starfsmaðurinn sig út úr öllum félagslegum 

samskiptum og einangrar sig. Starfsmaðurinn finnur fyrir enn meira vonleysi og er 

stefnulaus. Margir leita þá lausnar í áfengi eða öðrum vímuefnum. Á áttunda stiginu eru 

atferlisbreytingar á hegðun (e. obvious behavioral changes) áberandi og þá fara 

samstarfsmenn að taka eftir breytingum á hegðun viðkomandi starfsmanns. Starfsmaður, 

sem einu sinni var líflegur og einlægur gagnvart vinnu sinni, er nú hræddur, hlédrægur og 

sinnulaus. Á þessu stigi upplifir starfsmaðurinn sig sem einskis virði. Níunda stigið er 

hlutgerving (e. depersonalization) en á þessu stigi missir starfsmaðurinn sambandið við 

sjálfan sig. Hann lítur á sjálfan sig og aðra sem ómerkilegar manneskjur og skynjar ekki eigin 

þarfir. Starfsmaðurinn einblínir aðeins á líðandi stund og lífið verður vélrænt. Tíunda stigið 

er tilfinning um innri tómleika (e. inner emptiness) en hjá starfsmanninum eykst þessi 

tilfinning ört. Til að forðast þennan innri tómleika leitar hann í örvæntingu að einhverju. 

Hann reynir að fylla upp í tómleikatilfinninguna með ýktri kynhvöt, að borða yfir sig og 

jafnvel að misnota áfengi og önnur vímuefni. Hann lítur á tómstundir sem einskis verðan 

tíma. Ellefta stigið er þunglyndi (e. depression) en á þessu stigi er þunglyndi samhliða 

starfskulnun. Starfsmaðurinn er áhugalaus, örmagna, vonlaus og telur að framtíðin beri 

ekkert í skauti sér. Öll einkenni þunglyndis koma fram og starfsmanninum finnst lífið hafa 

glatað tilgangi sínum. Tólfa stigið er starfskulnun (e. burnout syndrome) og á þessu stigi er 

starfsmaðurinn farinn að huga að sjálfsvígi til að sleppa frá aðstæðum sínum. Að lokum gefst 
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starfsmaðurinn upp fyrir algjöru líkamlegu- og andlegu hruni sínu. Starfsmaður sem er á 

þessu stigi þarf á læknishjálp að halda (Kraft, 2006). 

Tólf stig Freudenbergers lýsa talsvert alvarlegri einkennum en fimm stig Bronsbergs og 

Vestlunds en báðir aðilar eru að reyna að lýsa því hvernig starfsmaður upplifir starfskulnun. 

Að öllu jöfnu má álykta að aðdragandi starfskulnunar sé einstaklingsbundinn og að því séu 

stig starfskulnunar mismunandi á milli starfsmanna. 

4.4 Starfskulnun meðal tannlækna 

Starfskulnun meðal tannlækna er nokkuð algeng og niðurstöður rannsókna nokkuð 

sambærilegar á milli landa, t.d. komust Osborne og Croucher að því í rannsókn sinni 1994 að 

10,6% tannlækna í Stóra-Bretlandi sýndu einkenni starfskulnunar á háu stigi. Í Hollandi 

sýndu 13% tannlækna þessi einkenni og í Norður-Írland voru 26% tannlækna með einkenni á 

háu stigi (Gorter og Freeman, 2010; Brake o.fl., 2008a; Gorter, Albrecht, Hoogstraten og 

Eijkman, 1999; Gorter o.fl., 1998). Tíðni starfskulnunar á meðal tannlækna hefur farið 

stigvaxandi á milli ára (Brake, Bouman, Gorter, Hoogstraten og Eijkman, 2008b). 

Atvinnuhorfur tannlækna eru einn þeirra þátta sem virðist vera mjög mikilvægur fyrir þróun 

starfskulnunar þeirra á meðal, t.d. er tilhugsunin um að starfa við sömu starfsgrein í mörg ár, 

tilfinningin um að vera fangi eigin reksturs, skortur á starfsþróun og lítill möguleiki á 

breytingu á starfsferli áhrifamiklir orsakavaldar starfskulnun meðal tannlækna (Gorter o.fl., 

1998). 

Afleiðingin fyrir tannlækna sem upplifa starfskulnun á háu stigi er að þeir búa við verri heilsu 

en samstarfsfélagarnir og eru líklegri til að hætta störfum fyrr (Ayers o.fl., 2008; Brake o.fl, 

2008b; Ahola og Hakanen, 2007; Gorter, Eijkman og Hoogstraten, 2000). Tannlæknar sem 

hafa upplifað hátt stig starfskulnunar geta oft ekki haldið áfram störfum þar sem þeim 

finnast samskipti við sjúklinga óbærileg og þeir draga sig út úr samskiptum við eigið 

starfsfólk og samstarfsfélaga (Humphris o.fl., 2002).  

4.4.1 Kynjamunur meðal tannlækna með starfskulnun 

Rannsókn Brake, Bloemendal og Hoogstraten (2003) sýnir að í víddinni hlutgervingu eru 

kvenkyns tannlæknar líklegri til að vera með meiri starfskulnun en karlkyns tannlæknar en 

ekki fannst munur í tilfinningalegri örmögnun eða persónulegu afreki. Hins vegar má benda 

á að í sumum rannsóknum hefur ekki tekist að finna kynjamun (Gorter o.fl., 1999). Í annarri 
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rannsókn fannst munur á milli kynjanna á stigi starfskulnunar. Karlkyns tannlæknar voru 

líklegri til að sýna einkenni starfskulnunar á háu stigi en kvenkyns tannlæknar sýndu frekar 

einkenni á lágu stigi (Brake o.fl., 2008b). Ekki er vitað hvort munurinn á milli kynjanna sé 

vegna gena, mismunandi tækifæra kynjanna á vinnustaðnum eða stuðnings sem fæst á 

vinnustaðnum (Brake o.fl., 2003). 

Í næstum köflum hér á eftir verður fjallað um þau atriði sem tengjast rannsóknar 

spurningunum, t.d. lífsánægju, þunglyndi og kvíðaraskanir. 

5 Lífsánægja 

Lífsánægja er hluti nýrrar kvíslar innan sálfræði sem kallast jákvæð sálfræði (e. positive 

psychology). Innan hennar er lögð áhersla á einstaklingsbundna vellíðan (e. subjective well-

being). Með einstaklingsbundinni vellíðan er átt við mat á eigin lífi út frá eigin forsendum 

(Diener, 2000). Með öðrum orðum þá vegur einstaklingur og metur þá þætti sem hann telur 

vera mikilvægasta fyrir sitt líf.  

Lífsánægja gefur til kynna hversu ánægð manneskja er með lífið út frá eigin forsendum 

(Diener, Emmons, Larsen og Griffin, 1985) og hefur Lífsánægjukvarðinn (e. Satisfaction with 

Life Scale, SWLS) verið notaður til þess að kanna hversu ánægð manneskja er með lífið 

almennt. Einnig hefur Lífsánægjukvarðinn verið næmur fyrir skimun á geðröskun, þar sem 

einstaklingar með geðröskun skora yfirleitt lægra á Lífsánægjukvarðanum en aðrir (Óskar 

Marinó Sigurðsson, 2010; Arrindell, Nieuwenhuzien og Luteijn, 2001). 

6 Þunglyndi 

Þunglyndi er meðal algengstu geðkvilla sem hrjá fólk (Tómas Zoëga og Gísli Á. Þorsteinsson, 

2003) og er þunglyndi helmingi algengara hjá konum en körlum (Gelder, Mayou og Geddes, 

2005; Baldwin og Birtwistle, 2002). Hjúskaparstaða skiptir máli fyrir þunglynda því tíðni 

alvarlegs þunglyndis er lægri meðal hjóna eða sambúðarfólks en fráskildra og einhleypra 

(Gelder o.fl., 2005; Ohayon, 2007). 
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Erlendar rannsóknir benda til að kvíða- og þunglyndis geðröskun sé algeng á meðal 

tannlækna en ekki á svo alvarlegu stigi að tannlæknar þurfi að leita sér hjálpar (Rada og 

Johnson–Leong, 2004; Gale 1998).  

6.1 Líffræðilegar skýringar þunglyndis 

Margar líffræðilegar skýringar hafa komið fram um orsök þunglyndis en vegna eðli 

sjúkdómsins hefur reynst erfitt að finna einhverja eina orsök. Rannsóknir hafa sýnt að 

líffræðilegar skýringar þunglyndis megi rekja til erfða, taugaboðefna og heilastarfsemi. 

Í rannsóknum á tvíburum hefur komið fram að arfgengi (e. heritability) alvarlegs 

þunglyndis getur verið á bilinu 31-42% (Sullivan, Neale og Kendler, 2000), sem bendir 

sterklega til þess að erfðaþáttur sé fyrir alvarlegu þunglyndi en skýrir það þó ekki að öllu 

leyti. Rannsóknir á taugaboðefnum styðja einnig líffræðilegar skýringar þunglyndis og 

tengjast boðefni eins og noradrenalín (e. norephinephrine), serótónín (e. serotonin) og í 

minna mæli dópamín alvarlegu þunglyndi (Nolen-Hoeksema, 2011).  

Rannsóknir á dýrum hafa einnig sýnt að serótónín, sem stjórnar svefn-vöku hringrásinni, 

matarlyst, kynhegðun og ýgi, er afbrigðilegt hjá sjúklingum sem eru með alvarlegt þunglyndi 

(Baldwin og Birtwistle, 2002). Einnig hafa heilaskannanir (e. neuroimaging) sýnt fjögur 

afbrigðileg svæði í heila sjúklinga sem eru með alvarlegt þunglyndi, þá sérstaklega í 

framennisberki (e. prefrontal cortex), fremra undirsvæði framennisbarkar (e. anterior 

cingulate), möndlu (e. amygdala) og dreka (e. hippocampus). Hvert heilasvæðanna hefur 

mismunandi hlutverki að gegna: framennisbörkur stjórnar mikilvægum þáttum eins og 

athygli, skammtímaminni, skipulagningu og lausn verkefna. Fremra undirsvæði 

framennisbarkar er mikilvægt fyrir streituviðbrögð líkamans, tjáningu tilfinninga og 

félagshegðun. Mandlan hjálpar til við að beina athyglinni að áreiti. Drekinn er mjög 

mikilvægur fyrir minni og hræðslunám (e. fear-related learning) (Nolen-Hoeksema, 2011).  

Rannsóknir benda til þess að langvarandi þunglyndi geti leitt til þess að taugafrumur 

eyðist í drekanum og möndlu en eins og komið hefur fram þá er drekinn mikilvægur fyrir 

minnið. Konur sem hafa ítrekað fengið alvarlegt þunglyndi eru með smærri dreka og möndlu 

en konur sem hafa ekki fengið alvarlegt þunglyndi. Konur sem eru með smærri dreka og 

möndlu en aðrar eiga erfiðara með að kalla fram minningar (Nelson og Gilbert, 2005). 
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6.2 Sálfræðilegar skýringar þunglyndis 

Allnokkrar sálfræðilegar kenningar hafa verið settar fram til að útskýra þunglyndi út frá 

mismunandi undirgreinum sálfræðinnar. Má þar t.d. nefna atferlis- og hugrænar skýringar á 

þunglyndi.  

6.2.1 Atferlisskýringar á þunglyndi 

Atferlissinnar telja að þunglyndi sé tilkomið vegna þess að streita dregur úr jákvæðum styrk 

(e. positive reinforcers) og einstaklingurinn fer að draga sig í hlé, sem aftur dregur úr 

jákvæðum styrk og hefur keðjuverkandi áhrif sem viðheldur streitueinkennum. Með 

jákvæðri styrkingu er átt við að tíðni hegðunar eykst vegna styrks sem kemur í kjölfar 

hegðunar. Dæmi um jákvæða styrkingu eru laun fyrir vinnuframlag (Nolen-Hoeksema, 2011; 

Guðmundur B. Arnkelsson, 2006; Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003 ). 

Árið 1975 setti Seligman fram kenninguna um lært úrræðaleysi (e. learned helplessness). 

Hugtakið lært úrræðaleysi má rekja til rannsókna sem Seligman gerði á sínum tíma á dýrum. 

Hann var að leita skýringa á óvæntri hegðun dýra sem reyndu ekki að koma sér undan 

óþægilegu áreiti eftir að hafa orðið fyrir viðbragsskilyrðingu (e. classical conditioning) þar 

sem raflost var notað sem óskilyrt áreiti. Óskilyrt áreiti (e. unconditioned stimulus) er áreiti 

sem kallar fram svörun áður en viðbragðsskilyrðing hefur átt sér stað. Með 

viðbragðsskilyrðingu er átt við eina tegund af námi þar sem skilyrt áreiti (hlutlaust áreiti við 

upphaf skilyrðingar) er parað við óskilyrt áreiti. Seligman yfirfærði lært úrræðaleysi yfir á 

þunglyndi þegar hann veitti því athygli að þunglyndi og lært úrræðaleysi eru á margan hátt 

hliðstæður, t.d. aðgerðarleysi og viðkomandi missir matarlyst og leggur af. Kenning Seligman 

byggist á því að streituvaldandi atburður sem ekki er hægt að stjórna leiði til þunglyndis. Ef 

streituvaldandi atburðir eru tíðir hjá viðkomandi getur það leitt til þess að manneskjan telur 

sig ekki hafa nein úrræði til að hafa stjórn á umhverfinu sínu (Guðmundur B. Arnkelsson, 

2006; Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003; Maier og Seligman, 1976). 

6.2.2 Hugræn skýring á þunglyndi 

Aaron Beck setti fram hugræna skýringu á þunglyndi. Tilgáta hans var sú að þunglyndir 

einstaklingar líti heiminn neikvæðum augum. Þeir hafa neikvætt álit á sjálfum sér, heiminum 

og framtíð sinni. Þessar neikvæðu hugsanir viðhalda og orsaka þunglyndi. Kenning Becks 

leiddi til vinsælustu og algengustu meðferðarinnar við þunglyndi en hún kallast hugræn 

atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy) (Nolen-Hoeksema, 2011). 
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6.3 Greiningareinkenni fyrir þunglyndi 

DSM-IV-TR er greiningarkerfi sem skiptir lyndisröskunum í fjóra flokka: alvarlega geðlægð (e. 

major depressive episode), geðhæðartímabil (e. manic episode), örlyndistímabil (e. 

hypomanic episode) og samsett tímabil (e. mixed episode). Hér verður aðeins skoðuð 

alvarleg geðlægð sem í daglegu tali nefnist þunglyndi eða depurð (Björgvin Ingimarsson, 

2010; American Psychiatric Association, 2000). Greiningarviðmið fyrir alvarlega geðlægð er 

hægt að sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Greiningarskilmerki fyrir alvarlega þunglyndislotu í DSM-IV-TR  

A. Að minnsta kosti fimm eftirtalinna einkenna hafa verið til staðar í tvær vikur 
samfleytt og breytingar eru á virkni: að minnsta kosti eitt af einkennum er (i) 
þunglyndistilfinning eða (ii) áhugaleysi eða gleðileysi.  

1. Þunglyndistilfinning mestallan daginn og nánast á hverjum degi sem viðkomandi  
einstaklingur greinir frá eða er öðrum augljóst.  

2. Veruleg skerðing á áhuga eða ánægju í öllu eða nær öllu sem  
viðkomandi tekur þátt í og stendur yfir mestallan daginn og nánast á hverjum 
degi.  

3. Veruleg breyting á þyngd þegar viðkomandi hefur ekki ákveðið sjálfur að breyta 
um mataræði. Minnkun eða aukning á matarlyst.  

4. Minnkun eða aukning á svefni á hverri nóttu.  
5. Óróleiki eða hreyfitregða.  
6. Dagleg þreyta eða kraftleysi.  
7. Minnimáttarkennd eða óeðlilegt sektarkennd.  
8. Skerðing á hæfileika til að hugsa eða einbeita sér á nánast hverjum degi.  
9. Endurteknar dauðahugsanir, sjálfsmorðshugsanir án þess að sérstök áætlun sé í 

huga um sjálfsmorð eða sjálfsmorðstilraun.  

B. Einkenni uppfylla ekki skilyrði um blandaða lotu (e. mixed episode).  

C.  Einkennin valda klínískt merkjanlegri vanlíðan eða skertri virkni í félagslegum 
aðstæðum, á atvinnumarkaði eða öðrum mikilvægum sviðum.  

D.  Einkenni eru ekki tilkomin vegna áhrifa lyfja eða lífrænna orsakavalda, t.d. vanvirks 
skjaldkirtilis.  

E.  Einkennin eru ekki vegna sorgar, t.d. ástvinamissis, og þau haldast lengur en tvo 
mánuði eða einkennast af skertri virkni, sjúklegri minnimáttarkennd, 
sjálfsmorðshugsunum, sturlunareinkennum eða hreyfitregðu.  

Heimildir: Óskar Marinó Sigurðsson, 2010; American Psychiatric Assciation, 2000; Tómas Zoёga og Gísli 
Þorsteinsson 1993; Brynja Björk Magnúsdóttir 2009. 
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7 Kvíði 

Flestir kannast eflaust við þá tilfinningu að hafa einhvern tímann fengið hnút í magann yfir 

einhverju sem veldur þeim kvíða. Kvíði er eðlileg líkamsstarfsemi og er meðfæddur eiginleiki 

til þess að bregðast við ákveðnum áreitum, t.d. ótta við ofbeldi eða lofthræðslu. Kvíði kemur 

einnig fram við væntanlegt áreiti, t.d. að fara til tannlæknis og bíða eftir prófdegi (Baldwin 

og Birtwistle, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á samslátt á milli kvíða og annarra geðraskana, t.d. að 

alvarlega þunglyndir einstaklingar eru einnig mjög kvíðnir (Kessler o.fl., 1994). Kvíðaraskanir 

eiga það sameiginlegt að einstaklingar mistúlka hversu háskalegar aðstæður eru (Clark, 

1999). 

7.1  Líffræðileg skýring kvíða 

Líffræðilegar skýringar á kvíða tengjast óreglulegu flæði taugaboðefna en rannsóknir hafa 

sýnt að lífefnafræðilegar truflanir eru oft orsök alvarlegs kvíða en það er ekki nákvæmlega 

vitað með hvaða hætti ferlið er í mannslíkamanum. Hins vegar er vitað þegar að lítið magn 

er af taugaboðefninu gammasmjörsýru (e. gamma-aminobutyric acid, GABA) þá dregur hún 

úr virkni í miðtaugakerfinu sem stuðlar að auknum kvíða (Kalueff og Nutt, 2007). Auk þess 

eru lyf eða lyfjaflokkar sem draga úr kvíða og jafnvel rannsóknir á tvíburum sem hafa sýnt 

fram á að ættgengi er fyrir hendi sem færa rök fyrir líffræðilegri orsök kvíða (Lárus Helgason, 

2003). 

7.2 Kvíðaraskanir 

Kvíði er hluti af eðlilegri líkamsstarfsemi sem á sér langa þróunarsögu en þegar kvíði verður 

svo alvarlegur að augljóst er að ekki um eðlilegan kvíða að ræða er hægt að greina 

mismunandi tegundir af kvíðaröskunum (e. anxiety disorders). DSM–IV–TR greiningarkerfið 

skiptir kvíðaröskunum í fimm flokka: almenna kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder), 

felmtursröskun (e. panic disorder), fælni (e. phobias), áráttu- og þráhyggjuröskun (e. 

obsessive–compulsive disorder) og áfallastreituröskun (e. post–traumatic stress disorder) 

(American Psychiatric Association, 2000). 
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7.2.1 Almenn kvíðaröskun 

Almenn kvíðaröskun einkennist af þrálátum áhyggjum og kvíða sem eru hamlandi í daglegu 

lífi og hefur staðið yfir í a.m.k. sex mánuði. Greiningarskilmerki almennrar kvíðaröskunar er 

að þrjú einkenni af sex þurfa að hafa staðið yfir í þessa sex mánuði. Einkennin eru: 

eirðarleysi eða spenna, orkuleysi, einbeitingarskortur, pirringur, vöðvaspenna og 

svefntruflanir. Útiloka þarf að einkenni séu vegna lífeðlislegra áhrifa, t.d. sjúkdóms eða lyfja 

(Björgvin Ingimarsson, 2010; Guðrún Ágústa Eyjólfsdóttir, 2010; American Psychiatric 

Association, 2000). 

7.2.2 Felmtursröskun  

Felmtursröskun (e. panic disorder) einkennist af ofsakvíða eða ofsahræðslu við 

endurteknum kvíðaköstum (e. panic attack) og yfirvofandi hættu. Greiningarskilmerki 

felmtursröskunar eru fjögur einkenni af þrettán sem koma snöggt og ná hámarki á innan við 

tíu mínútum. Einkennin eru: aukinn hjartsláttur, sviti, skjálfti, hraðöndun, köfnunartilfinning, 

brjóstverkur, ógleði, svimi, óraunveruleikatilfinning, hræðsla við að missa stjórn, hræðsla við 

að deyja, doði og roði vegna hita eða kulda (Björgvin Ingimarsson, 2010; American 

Psychiatric Association, 2000). Felmtursröskun byrjar yfirleitt eftir tvítugt og er algengari á 

meðal kvenna en karla (Horwath og Weissman, 2000). Á Íslandi hefur 1,7% fólks verið haldið 

felmtursröskun einhvern tíma á lífsleiðinni, algengi hjá konum var 2,6% og 0,8% hjá körlum 

(Tómas Zoëga, 1992). 

7.2.3 Fælni  

Fælni er stöðugur og óraunhæfur ótti við ákveðinn hlut, ákveðnar aðgerðir eða aðstæður. 

Einstaklingur gerir sér grein fyrir að óttinn er ýktur og óraunhæfur miðað við raunverulegar 

aðstæður. Birtingarmynd fælni getur komið fram í hugsunum, atferli og lífeðlislegum 

viðbrögðum. Með hugrænum viðbrögðum er átt við neikvæðar afleiðingar þess að takast á 

við óttann, t.d. að gera sig að athlægi, falla í yfirlið eða jafnvel deyja. Hegðunin einkennist af 

flóttaviðbrögðum og/eða hliðrun. Helstu lífeðlislegu breytingarnar er flóttaátakasvörunar 

viðbragðið. Greinarmunur er á fælni og hræðslu þar sem hræðsla er eðlilegt viðbragð við 

hættu eða ógnun. Fælni er algengara á meðal kvenna en karla (Eiríkur Örn Arnarson, 2003a). 

DSM-IV-TR greiningarkerfið skiptir fælni í þrjá flokka: víðáttufælni (e. agoraphobia), 

sértæka fælni (e. specific phobia) og félagsfælni (e. social phobia). Undirstaða fyrir þessa þrjá 

flokka eru að einkennin eru hamlandi fyrir daglegt líf (American Psychiatric Association, 

2000). 
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7.2.3.1 Víðáttufælni 

Víðáttufælni er eflaust þekktasti flokkurinn og er alvarlegasta tegund fælni, því fólk getur 

orðið að föngum í fangelsi án rimla. Einstaklingur með víðáttufælni kvíðir aðstæðum sem 

hann getur ekki forðast eða gætu verið vandræðalegar fyrir hann og óttinn leiðir til þess að 

hann rígheldur sér á stöðum þar sem hann telur sig vera öruggan (Eiríkur Örn Arnarson, 

2003a; Lárus Helgason, 2003; American Psychiatric Association, 2000). 

7.2.3.2 Sértæk fælni 

Sértæk fælni var áður nefnd einföld fælni. Sértæk fælni er þegar viðkomandi kvíðir 

ákveðnum aðstæðum eða hlutum, þetta getur t.d. verið hræðsla við lyftur, flughræðsla, 

lofthræðsla eða hræðsla við dýr. Einstaklingar finna fyrir sterkum kvíða eða ótta í slíkum 

aðstæðum og reyna að forðast þær, sem leiðir til þess að fælni myndast. Áætlað er að 4% 

Íslendinga séu með sértæka fælni og líði árlega vegna einkenna hennar (Lárus Helgason, 

2003; American Psychiatric Association, 2000).  

7.2.3.3 Félagsfælni 

Félagsfælni er kvíði fyrir aðstæðum þar sem einstaklingur gæti orðið sér til minnkunnar. 

Hann forðast því kringumstæður þar sem gætu orðið til athlægis eða blygðast sín fyrir 

gjörðir sínar, t.d. fælni við að vera innan um annað fólk, að forðast samneyti við hitt kynið, 

borða með öðru fólki eða að tjá sig á almannafæri (Eiríkur Örn Arnarson, 2003a; Lárus 

Helgason, 2003; American Psychiatric Association, 2000). 

7.2.4 Áráttu- og þráhyggjuröskun 

Áráttu- og þráhyggjuröskun er kvíðaröskun sem einkennist af þrálátri áráttu og/eða 

þráhyggju sem er hamlandi og tímafrek í daglegu lífi. Með tímafrek er átt við að þráhyggjan 

standi yfir í meira en eina klukkustund á dag. Þráhyggjan verður svo algeng og ágeng að hún 

truflar eðlilega starfshæfni viðkomandi. Samkvæmt Eiríki Erni Arnarsyni (2003b) er 

„einfaldast að líta á þráhyggju sem óvelkomnar hugsanir og áráttu sem óvelkomna hegðun“. 

Þráhyggja getur verið hugmyndir, hugsanir, hvöt eða ímyndun sem einstaklingur upplifir sem 

óviðeigandi innskot í líf sitt og veldur honum kvíða. Algengasta gerð þráhyggju eru 

endurteknar hugsanir um að sýkjast, endurteknar efasemdahugsanir, t.d. hvort 

útidyrahurðin sé ólæst eða um að hafa skaðað einhvern í umferðaslysi þrátt fyrir að hafa 

ekki lent í neinu umferðaróhappi. Einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar koma yfirleitt fram 

í kringum 6-15 ára aldur hjá körlum en hjá konum er aldurinn á bilinu 20-29 ára. Árátta er 
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endurtekið atferli og er birtingarmynd þess t.d. hreinlætisárátta (e. washing compulsion) 

sem felst í því að einstaklingurinn reynir með yfirdrifnum hætti að losa sig við óhreinindi, 

með þvotti eða sótthreinsandi efnum, til að aflétta miklum ótta við hvers konar óhreinindi. 

Hún getur líka snúist um að raða hlutum, ganga sífellt úr skugga um allt sé í lagi, biðjast fyrir, 

telja eða endurtaka sífellt orð í hljóði. Markmið einstaklingsins með slíku atferli er að koma í 

veg fyrir eða draga úr kvíða. (Eiríkur Örn Arnarson, 2003b; American Psychiatric Association, 

2000). 

7.2.5 Áfallastreituröskun  

Áfallastreituröskun er alvarleg kvíðaröskun sem einkennist af mikilli endurupplifun áfallsins; 

hugsunum og atburðum tengdum áfallinu er ýtt til hliðar og í sumum tilfellum eru ýkt 

einkenni ofurárvekni. Einkennin geta jafnvel staðið yfir í nokkra áratugi eftir að áfallið átti 

sér stað (Guðrún Ágústa Eyjólfsdóttir, 2010).  

Samkvæmt American Psychiatric Association (2000) er hægt að skipta einkennum í þrjá 

flokka. Í fyrsta lagi eru bráð (e. acute) einkenni sem vara skemur en í þrjá mánuði. Í öðru lagi 

langvinn (e. chronic) einkenni sem geta varað lengur en í þrjá mánuði og í þriðja lagi einkenni 

sem birtast síðar (e. delayed onset), t.d. einkenni sem birtast sex mánuðum eftir áfallið. 

Forsenda áfallastreituröskunar er að einstaklingur hefur orðið fyrir mjög alvarlegu áfalli og 

finnur fyrir mikilli hræðslu eða hryllingi sökum áfallsins (American Psychiatric Association, 

2000). 

7.2.6 Samantekt 

Eins og fram hefur komið í köflunum hér á undan eru margir samverkandi þættir sem hafa 

áhrif á það hvort fólki líði vel í starfi eða hafi þau áhrif að fólk fer að finna fyrir kulnun í starfi. 

Þessi rannsókn snerist um að kanna hvernig þessu er háttað hjá íslenskum tannlæknum og í 

næstu köflum verður greint frá því sem rannsóknin leiddi í ljós. 
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8 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort íslenskir tannlæknar sýni einkenni 

starfskulnunar. Einnig hvort tannlæknar sýni einkenni þunglyndis, streitu eða kvíða. Aðrir 

þættir sem voru skoðaðir voru lífsánægja og verklund. 

Til þess að meta þunglynd, kvíða og streitu var notaðar Þunglyndis-, kvíða- og 

streitukvarði (Depression, Anxiety, Stress Scale, DASS). Lífsánægja var mæld með 

Lífsánægjulistanum (Satisfaction with Life Scale, SWLS), starfskulnun var mæld með 

Starfskulnunarlista Maslach (Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey, MBI-HSS) 

og verklund með Utrecht Verklundarlistanum (Utrecht Work Engagement Scale, UWES-17). 

8.1 Þátttakendur 

Hjá Tannlæknafélagi Íslands, TFÍ, eru 288 skráðir tannlæknar og af þeim eru 270 starfandi. 

Kynjahlutfall í félaginu er frekar ójafnt eða 200 karlmenn á móti 88 konum. Meðalaldur 

félagsmanna er 51,1 ár með staðalfrávik 13,0. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru skráðir tannlæknar í Tannlæknafélagi Íslands og voru 

það 117 tannlæknar sem tóku þátt í rannsókninni, 83 karlar og 34 konur. Meirihluti 

tannlæknanna voru sjálfstætt starfandi eða 101 (86,3%) á móti 15 (12,8%) sem voru það ekki 

en einn tannlæknir svaraði þessari spurningu ekki. Af tannlæknunum áttu 109 (93,2%) börn 

en 6 (5,1%) svöruðu þeirri spurningu neitandi og 2 svöruðu henni ekki. Flestir voru giftir eða í 

sambúð, 107 (91,5%), og 10 (8,5%) voru einhleypir. 

Svarhlutfall í rannsókninni var 40,48% eða 117 af 288 tannlæknum. Að meðaltali tók það 

þátttakendur 19,5 mínútur að svara öllum spurningalistunum en í heildina voru þetta 96 

spurningar. 

8.2 Mælitæki 

8.2.1 Lífsánægjulistinn 

Lífsánægjulistinn (Satisfaction with Life Scale, SWLS) er sjálfsmatskvarði sem hannaður var til 

að meta afstöðu fólks til lífsins út frá eigin forsendum (Diener o.fl. 1985). Kvarðinn 

inniheldur fimm jákvæðar fullyrðingar (sjá viðauka C). Svarmöguleikar eru á sjö punkta Likert 
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stiku: „algerlega ósammála“ (1), „mjög ósammála“ (2), „frekar ósammála“ (3), „hvorki né“ 

(4), „frekar sammála“ (5), „mjög sammála“ (6) og „algerlega sammála“ (7). Heildarskor er á 

bilinu 5-35 stig. 

Túlkunarviðmið skiptist í sjö flokka eftir alvarleika (sjá töflu 5). Dr. Daníel Þór Ólason 

sálfræðingur sá um þýðingu á listanum (Guðrún Ágústa Eyjólfsdóttir, 2010). Innri 

áreiðanleiki kvarðans telst vera góður bæði fyrir ensku og íslensku útgáfuna, Cronbachs α   > 

0,80 (Óskar Marinó Sigurðsson, 2010; Hultell og Gustavsson, 2007; Pavot og Diener, 1993; 

Diener o.fl., 1985). Innri áreiðanleiki í þessari rannsókn var α = 0,93. 

Tafla 5. Túlkunarviðmið fyrir SWLS kvarðann 

Alvarleiki Lífsánægja 

Mjög sátt/ur 31 – 35 

Sátt/ur 26 – 30 

Örlítið sátt/ur 21 – 25 

Hlutlaus 20 

Örlítið ósátt/ur 15 – 19 

Ósátt/ur 10 – 14 

Mjög ósátt/ur 5 – 9 

Heimild: Schiaffino, 2003. 

8.2.2 Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðinn 

Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðinn (Depression, Anxiety and Stress Scale, DASS) er 

sjálfsmatskvarði og eru 42 fullyrðingar í lengri útgáfu hans (sjá viðauka B) sem hannaðar 

voru til að meta einkenni þunglyndis, kvíða og streitu hjá viðkomandi undanfarna viku 

(Lovibond og Lovibond, 1995). Einnig er til styttri útgáfa af kvarðanum sem er 21 fullyrðing. Í 

þessari rannsókn var notuð lengri útgáfa kvarðans. Svarmöguleikar eru á fjögurra punkta 

stiku sem ná frá „átti alls ekki við mig“ (0), „átti við mig að einhverju leyti eða stundum“ (1), 

„átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar“ (2), „átti mjög vel við mig eða mest 

allan tímann“ (3). Þessar 42 fullyrðingar skiptast jafnt á framangreinda þætti, þ.e. 14 

fullyrðingar fyrir þunglyndi, 14 fyrir kvíða og 14 fyrir streitu. Heildarskor fyrir hvern þátt er 

42 stig.  

Túlkunarviðmið fyrir kvarðann skiptist í fimm flokka eftir alvarleika (sjá töflu 6) og hefur 

Björgvin Ingimarsson (2010) nýlega gert úttekt á túlkunarviðmiðum fyrir kvarðann.  
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Innri áreiðanleiki kvarðans er góður í heild sinni og fyrir alla þrjá undirþættina (alfa > 

0,80). Pétur Tyrfingsson sálfræðingur þýddi og staðfærði kvarðann (Jakob Smári, Daníel Þór 

Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). 

Áreiðanleiki í þessari rannsókn var α = 0,929 fyrir kvarðann í heild sinni. Fyrir þunglyndi 

var α = 0,929. Streita var α = 0,844 og kvíði var α = 0,728. 

Tafla 6. Túlkunarviðmið fyrir Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðann 

Alvarleiki Þunglyndi Kvíði Streita 

Eðlilegt 0 – 7 0 – 6 0 – 12 

Vægt 8 – 12 7 – 8 13 – 16 

Miðlungs 12 – 21 9 – 14 17 – 21 

Alvarlegt 22 – 26 15 – 18 22 – 25 

Mjög alvarlegt 27 – 42 19 – 42 26 – 42 

Heimild: Björgvin Ingimarsson, 2010. 

8.2.3 Starfskulnunarlisti Maslach 

Það eru til þrjár útgáfur af starfskulnunarlista Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI-

HSS), MBI-GS og MBI-ES. Í þessari rannsókn varð MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory – 

Human Services) fyrir valinu til að meta starfskulnun þar sem hann var hannaður til að meta 

starfsfólk í heilbrigðisgeiranum. Kvarðinn er sjálfsmatskvarði með 22 fullyrðingum (sjá 

viðauka D). Fullyrðingarnar skiptast niður á þrjár víddir: tilfinningalega örmögnun (e. 

emotional exhaustion), hlutgervingu (e. depersonalization) og persónuleg afrek (e. personal 

accomplishment). Svarmöguleikarnir eru á sjö punkta stiku: „aldrei“ (0), „einstaka sinnum á 

ári eða sjaldnar“ (1), „einu sinni í mánuði eða sjaldnar“ (2), „einstaka sinnum í mánuði“ (3), 

„einu sinni í viku“ (4), „nokkrum sinnum í viku“ (5) og „á hverjum degi“ (6). Níu fullyrðingar á 

kvarðanum meta tilfinningalega örmögnun, sex fullyrðingar meta hlutgervingu og átta 

fullyrðingar meta persónulegt afrek.  

Starfskulnun er hægt að skipta niður í þrjú stig og gefur hvert stig vísbendingu um hvort 

starfsmaður sé að kljást við starfskulnun eða ekki (Ahol og Hakanen, 2007; Maslach, Jackson 

og Leiter, 1996). 

Starfskulnun á háu stigi: hátt skor á tifinningalegri örmögnun og hlutgervingu og lágt 

skor á persónulegu afreki er vísbending um starfskulnun á háu stigi. 

Starfskulnun á meðalstigi: meðalskor á tilfinningalegri örmögnun, hlutgervingu og 

persónulegu afreki er vísbending um starfskulnun á meðalstigi. 
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Starfskulnun á lágu stigi: lágt skor á tilfinningalegri örmögnun og hlutgervingu og hátt 

skor á persónulegu afreki er vísbending um starfskulnun á lágu stigi. 

Hæsta mögulegt skor fyrir hvern undirkvarða er tilfinningaleg örmögnun 54 stig, 

hlutgerving 30 stig og persónulegt afrek 48 stig. Innri áreiðanleiki kvarðans hefur talist vera 

nokkuð góður fyrir tilfinningalega örmögnun Cronbach´s α = 0,90, hlutgervingu α = 0,79 og 

persónulegt afrek α = 0,71 (Maslach, Jackson og Leiter, 1996). Listinn var þýddur af Rúnari 

Helga Andrasyni og Sigurði Levy (Helga Lára Haarde, 2009).  

Í þessari rannsókn var notað erlent túlkunarviðmið sem var staðalbundið við lækna og 

hjúkrunarfræðinga (sjá töflu 7). 

Áreiðanleiki í þessari rannsókn fyrir tilfinningalega örmögnun var α = 0,837, hlutgervingu  

α = 0,670 og persónulegt afrek α = 0,717.  

Tafla 7. Túlkunarviðmið fyrir Starfskulnunarlista Maslach 

 Starfskulnun 

 Lágt  Meðallagi  Hátt 

Tilfinningaleg örmögnun ≤ 18  19 - 26  ≥ 27 

Hlutgerving ≤ 5  6 – 9   ≥ 10 

Persónulegt afrek ≥ 40  39 - 34  ≤ 33 

Heimild: Maslach, Jackson og Leiter, 1996. 

8.2.4 Utrecht verklundarlisti 

Utrecht Verklundarlistinn (Utrecht Work Engagement Scale), eða UWES-17 eins og vitnað 

verður til hans hér á eftir, var hannaður til að mæla skuldbindingu gagnvart vinnu (e. work 

engagement) eða starfslöngun á alþýðumáli. Framvegis verður verklund notað, enda mun 

þjálla orð fyrir víddina sem mælikvarðinn var hannaður til að meta. 

Nú á dögum meta flest mælitæki neikvæðar hliðar vinnu, t.d. álag sem leiðir til 

vinnustreitu, og þar af leiðandi hafa rannsakendur oft vanrækt jákvæðu hliðar vinnunnar. Í 

95% af öllum greinum sem birtast í Journal of Occupational Health Psychology er 

umfjöllunarefnið neikvæðar hliðar vinnunnar en í aðeins 5% þeirra er verið að fjalla jákvæðu 

hliðarnar, t.d. starfsánægju og hvatningu (Schaufeli og Bakker, 2003). 

Verklund er talin andstæða starfskulnunar og ber að líta á þessar tvær víddir eins og þær 

séu ein samfelld vídd en andstæður á hvorum pól víddarinnar (González-Romá, Schaufeli, 

Bakker og Lloret, 2006). Ólíkt þeim sem hafa náð háu stigi í starfskulnun þá sýna starfsmenn 

með háa verklund meiri tengsl og snerpu gagnvart sinni vinnu. Ekki er þó hægt að ætlast til 
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þess að fullkomið neikvætt fylgnisamband sé á milli þessara tveggja hugtaka, t.d. þegar 

starfsmaður fær lágt skor á verklund þá þýðir það ekki að hann sé á háu stigi starfskulnunar 

en mjög líklegt er neikvætt fylgnisamband á milli kvarðanna (Schaufeli og Bakker, 2003). 

Verklund hefur verið skilgreind sem jákvætt og upplífgandi hugarfar sem einkennir 

starfsmann sem er þróttmikill (e. vigor), sýnir hollustu (e. dedication) og hrifningu (e. 

absorption). Verklund beinist ekki að ákveðnum hlut, atburði, einstaklingi eða atferli. Með 

þróttmiklum starfsmanni er átt við starfsmann sem er orkumikill, seigur, leggur sig fram í 

starfi og sýnir þrautseigju gagnvart miklum erfiðleikum. Með hollustu er átt við að 

starfsmaðurinn hafi mikinn áhuga á starfinu, starfið veitir honum innblástur, stolt og er 

krefjandi. Það sem einkennir hrifningu í starfi er að vera einbeittur og ánægður með að vera 

niðursokkinn í vinnu sína, þar sem tíminn líður hratt og starfsmaðurinn á erfitt með að slíta 

sig frá henni (Schaufeli og Bakker, 2003). 

UWES-17 kvarðinn inniheldur 17 fullyrðingar (sjá viðauka E). Svarmöguleikarnir eru á sjö 

punkta Likert stiku: „aldrei“ (0), „næstum því aldrei“ (1), „sjaldan“ (2), „stundum“ (3),“oft“ 

(4), „mjög oft“ (5) og „alltaf“ (6). Fullyrðingarnar skiptast niður á þrjár víddir: Sex fullyrðingar 

meta þrótt, fimm meta hollustu og sex meta hrifningu. Samtals meta allar 17 fullyrðingarnar 

verklund. Heildarskor fyrir kvarðann er 102 stig. Fyrir undirkvarða er heildarskor fyrir þrótt 

36 stig, hollustu 30 stig og hrifningu 36 stig. UWES-17 er markbundið matstæki en með því 

er átt við að matstækið segi til um raunverulega stöðu hins metna út frá lágmarkskröfum og 

eru viðmiðin skilgreind út frá rannsóknum og áliti sérfræðinga (sjá töflu 8) (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003). 

Áreiðanleiki fyrir verklund í þessari rannsókn var α = 0,914, þrótt α = 0,711, hollustu 

α = 0,844 og hrifningu α = 0,798.  

Tafla 8. Túlkunarviðmið fyrir UWES-17 

Túlkun 

Þróttur 

(Vigor) 

Hollusta 

(Dedication) 

Hrifning 

(Absorption) 

Heildarstig 

Mjög lágt ≤ 2.17 ≤ 1.60 ≤ 1.60 ≤ 1.93 

Lágt 2.18–3.20 1.61–3.00 1.61–2.75 1.94–3.06 

Miðlungs 3.21–4.80 3.01–4.90 2.76–4.40 3.07–4.66 

Hátt 4.81–5.60 4.91–5.79 4.41–5.35 4.67–5.53 

Mjög hátt ≥ 5.61 ≥ 5.80 ≥ 5.36 ≥ 5.54 

Meðaltal 3.99 3.81 3.56 3.82 

Staðalfrávik 1.08 1.31 1.10 1.10 

Spönn 0–6.00 0–6.00 0–6.00 0–6.00 

Heimild: Schaufeli og Bakker, 2003. 

Ath. túlkunarviðmiðin eru normaldreifð. 
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Við þýðingu á kvarðanum voru hafðar til hliðsjónar leiðbeiningar um þýðingu og 

staðfærslu sálfræðilegra prófa eftir Einar Guðmundsson (2005) og var spurningum sem þar 

eru settar fram svarað eftir bestu getu hér. Það eru tvær ástæður fyrir vali á UWES-17, 

annars vegar skortur á jákvæðum sálfræðilegum prófum og hins vegar var UWES-17 

hannaður miðað við að vera andstæða við starfskulnun. Matstækið var eingöngu þýtt í 

þessari rannsókn og engar staðfærslur gerðar. Aðferð þýðingar fólst í tveimur sjálfstæðum 

þýðingum og sá þriðji aðili um athugun og nákvæmni þýðinga. 

8.2.5 Bakgrunnsspurningar 

Hannaður var spurningalisti til að meta lýðfræðilegan bakgrunn tannlækna (sjá viðauka A). 

Listinn inniheldur tíu spurningar þar sem spurt var um kynferði, aldursbil, starfsaldur, 

starfshlutfall, hjúskaparstöðu, barneignir, hvort viðkomandi væri sjálfstætt starfandi, mat á 

eigin heilsu, fjárhagsstöðu og vinnustundir á viku. Tannlæknafélag Íslands gerði athugasemd 

við eina spurningu, það er spurningu sem tengdist sérfræðileyfi tannlækna. Á Íslandi eru fáir 

tannlæknar sem hafa sérfræðileyfi og því væri auðvelt að rekja svör til viðkomandi. Vegna 

þessa var spurningin um sérfræðileyfi tannlækna fjarlægð úr spurningalistanum. 

8.3 Framkvæmd 

Rannsóknin er þversniðskönnun þar sem þátttakenda var aflað með hentugleikaúrtaki úr 

skrám Tannlæknafélags Íslands, TFÍ. Félagið gaf leyfi fyrir notkun á tannlæknatali og sá um 

að dreifa spurningalistum til félagsmanna sinna, sem eru 288 að tölu.  

Spurningalistarnir voru yfirfærðir á rafrænt form í gegnum fyrirtæki sem sérhæfir sig í að 

setja upp og leggja fyrir rafræna spurningalista. Í þessu tilfelli var notast við fyrirtækið 

QuestionPro.  

Allir tannlæknar sem tóku þátt í könnuninni fengu lýsingu á heiti rannsóknarinnar, tilgang 

hennar, yfirlýsingu um trúnað og að þeir gætu hætt við þátttöku hvenær sem væri án 

skýringa. Einnig kom fram eftirfarandi trúnaðaryfirlýsing: „Rannsóknaraðili er bundinn 

trúnaði og þagnarskyldu varðandi þær upplýsingar sem þú veitir og farið verður með 

persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga.“  

Í tölvupóstinum, sem var sendur frá Tannlæknafélagi Íslands, var einnig lögð áhersla á að 

öll svör væru nafnlaus og því ekki hægt að rekja þau til einstakra þátttakenda. Auk þessa var 
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rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (S5362/2011) sem gerði engar athugasemdir við 

framkvæmd hennar. 

Í rannsókninni voru að mestu leyti notaðir staðlaðir mælikvarðar en uppröðun á 

spurningalistum var ávallt sú sama. Fyrsti spurningalistinn sem var lagður fyrir tengist 

lýðfræðilegum breytum (sjá viðauka A). Næsti spurningalisti sem var lagður fyrir var 

hannaður til að meta depurð, kvíða og streitu (sjá viðauka B). Þriðji spurningalistinn snýr að 

lífsánægju (sjá viðauka C). Fjórði spurningalistinn hefur verið kallaður Starfsþrotalisti 

Maslach (Helga Lára Haarde, 2009) en í þessari rannsókn fékk hann heitið Starfskulnunarlisti 

Mashlach (sjá viðauka D). Samkvæmt leiðbeiningum er ákjósanlegt að þátttakendur viti ekki 

að þeir séu að svara lista um starfskulnun (Maslach, Jackson og Leiter, 1996). Listinn var ekki 

nefndur sérstaklega í rafrænu könnuninni en í yfirlýsingunni kom heiti rannsóknarinnar 

fram, þ.e. „Kulnun í starfi meðal tannlækna“, sem gaf vísbendingu um markmið 

rannsóknarinnar. Hins vegar má benda á fjölda athugasemda frá tannlæknum um að 

spurningarnar væru mjög áþekkar sem bendir til þess að þeir hafi ekki getað aðgreint 

spurningalistana sem voru allir að meta ólíka þætti. Síðasti listinn var hannaður til að meta 

verklund sem einkennist af jákvæðu og upplífgandi hugarfari og er mælt í gegnum þrótt, 

hollustu og hrifningu (Sjá viðauka E). 

8.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið Statistical Package For Social Sciences (SPSS). 

Innri áreiðanleiki (Cronbach´s alfa) var reiknaður fyrir öll mælitæki. Lýsandi tölfræði var 

reiknuð fyrir allar breytur. Úrtakið var með skekkta dreifingu svo tekið var mið af því við 

tölfræðileg úrvinnslu. 

Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis og Kíkvaðratpróf var reiknað til að athuga marktæk 

tengsl á milli breyta. Spearmans rho var reiknað til að bera saman fylgni á milli mælikvarða.  

Við úrvinnslu á Þunglyndis-, kvíða og streitukvarðanum má ekki vanta fleiri en tvær 

fullyrðingar fyrir hvern undirkvarða, annars ber að sleppa svörum viðkomandi í útreikningum 

(Lovibond og Lovibond, 1995) og var þessu fylgt. 
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9 Niðurstöður 

Lýðfræði þátttakenda 

Meirihluti þátttakenda voru karlkyns tannlæknar eða 70,9%. Flestir þátttakendur voru í 

hjónabandi eða sambúð, 91,5%, og meirihluti sjálfstætt starfandi, 86,3%, sem gefur til kynna 

að flestir reki eigin tannlæknastofu. Til að auðvelda samanburð var gert súlurit fyrir 

aldursbil, starfsaldur, starfshlutfall, mat á eigin heilsu, fjárhagsstöðu og klukkustundir í 

vinnu. 

 

Mynd 3. Hlutfall aldursdreifingar tannlækna í TFÍ og í úrtaki. 

Mynd 3 sýnir samanburð á aldursdreifingu þátttakenda og félagsmanna Tannlæknafélags 

Íslands. Eins og sést á súluritinu er meirihluti tannlækna í flokknum 50 ára og eldri, bæði 

félagsmenn TFÍ og í úrtakinu. Á aldursbilinu 50 ára og eldri er 151 félagsmaður og af þeim 

tóku 59 þátt í þessari rannsókn, eða 39,07%. Á aldursbilinu 40-49 ára eru 80 félagsmenn og 

af þeim tók 31 þátt, eða 38,75%. Á aldursbilinu 30-39 ára eru 47 félagsmenn og af þeim tóku 
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20 þátt, eða 42,55%. Á aldursbilinu 29 ára eða yngri eru 10 félagsmenn og af þeim tóku 7, 

þátt, eða 70%. Þetta sýnir að úrtakið í þessari rannsókn er ekki einhliða úr einum 

aldursflokki. Í viðbót sýnir mynd 4 að kynjaskipting í Tannlæknafélagi Íslands er nokkuð ójöfn 

og að karlkyns tannlæknar eru fleiri en kvenkyns.  

 

Mynd 4. Aldursskipting þátttakenda eftir kynferði. 

Á mynd 4 kemur fram aldursdreifing þátttakenda eftir kynferði. Meirihluti tannlækna sem 

tóku þátt í rannsókninni voru á aldursbilinu 50 ára og eldri og var kynjaskipting mjög ójöfn í 

öllum aldursflokkunum nema 40-49 ára. 
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Mynd 5.  Starfsaldur á núverandi vinnustað eftir kynferði. 

Mynd 5 sýnir skekkta mynd af starfsaldri á milli karl- og kvenkyns tannlækna þar sem konur 

voru í talsverðum minnihluta. Starfsaldur flestra tannlækna var á bilinu 11-20 ár, eða 18 karl- 

og 11 kvenkyns tannlæknar. Næst algengasti starfsaldurinn var á bilinu 2-5 ár, eða 18 karlar 

og 9 konur. Ekki fannst marktækur munur á milli kynja fyrir starfsaldur, p > .05. 
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Mynd 6. Starfshlutfall eftir kynferði. 

Það sem mynd 6 sýnir er að meirihluti tannlækna er í fullu starfi. Starfshlutfall 87 tannlækna 

var 90% eða meira, 68 karlar og 19 konur. Starfshlutfall 17 tannlækna var 76%-89%, níu 

karlar og átta konur. Ekki var hægt að bera saman mun á milli kynja vegna þess að úrtakið 

uppfyllir ekki forsendur fyrir Kíkvaðrat marktektarpróf. 
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Mynd 7.  Mat á eigin heilsu eftir kynferði. 

Á mynd 7 sést að meirihluti tannlækna metur heilsu sína góða. Það voru 83 karl- og 34 

kvenkyns tannlæknar sem svöruðu þeirri spurningu og af þeim voru 98 sem töldu heilsu sína 

vera mjög góða. Meðaltal fyrir karla var 1,75 með staðalfrávik 0,84 en konur voru með 

meðaltalið 1,91 og staðalfrávikið 0,80. Ekki fannst marktækur munur á milli kynja í mati á 

eigin heilsu, p > .05. 
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Mynd 8.  Mat á eigin fjárhagsstöðu eftir kynferði 

Mynd 8 sýnir mat tannlækna á eigin fjárhagsstöðu. Meirihluti þeirra telur fjárhagsstöðu sína 

góða, eða 55 tannlæknar, 37 karlar og 18 konur. Einnig kom í ljós að 41 tannlæknir taldi 

fjárhagsstöðu sína þokkalega, þ.e.a.s. að þeir næðu endum saman, 30 karlar og 11 konur. 

Jafnframt kom í ljós að 10 tannlæknar voru í fjárhagsvandræðum og töldu fjárhagsstöðu sína 

slæma eða mjög slæma. 

Fyrir þessa spurningu var meðaltal karla 2,49 og staðalfrávik 0,82 en fyrir konur var 

meðaltalið 2,42 og staðalfrávik 0,79. Ekki fannst marktækur munur á milli kynja í mati á eigin 

fjárhagsstöðu, p > .05. 
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Mynd 9.  Vinnustundir tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 9 sýnir fjölda vinnustunda tannlækna á viku eftir kynferði. Meirihluti tannlækna vann 

venjulega vinnuviku, sem telst vera 40 stundir á viku. Hins vegar er áhugavert að sjá að fleiri 

karlkyns tannlæknar vinna 46 stundir á viku en konur. Það er marktækur munur á milli kynja 

fyrir fjölda klukkustunda á viku, χ2 (3, n = 117) = 12.06, p < 0,01, en væntanlega er þessi 

munur tilkominn vegna þess að úrtakið er töluvert skekkt þar sem færri konur en karlar tóku 

þátt í rannsókninni. 
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Lífsánægjulistinn  (Satisfaction with Life Scale, SWLS) 

Lífsánægjulistinn metur hversu sáttir einstaklingar eru með lífið út frá eigin forsendum. 

Þegar mynd 10 er skoðuð sést að lífsánægja meirihluta tannlækna mælist há og þegar 

viðmiðin mjög sátt/-ur, sátt/-ur og örlítið sátt/-ur eru lögð saman kemur í ljós að 78,7% (92) 

tannlæknanna eru fyrir ofan meðallag á lífsánægjulistanum.  

Meðaltal lífsánægju hjá karlkyns tannlæknum var 26,1, með staðalfrávik 5,2. En hjá 

kvenkyns tannlæknum mældist lífsánægju 27,6, með staðalfrávik 5,8. 

Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir lífsánægju, U = 890, 

z=-1,794, p = 0,73. 

 

 

Mynd 10.  Lífsánægja tannlækna eftir kynferði. 
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Þunglyndis, kvíða og streitukvarðinn (Depression Anxiety Stress Scale, DASS) 

Þegar skoðaður var alvarleiki einkenna um depurð, kvíða og streitu kom í ljós að meirihluti 

tannlækna var innan eðlilega marka. 68,4% tannlækna sýndu engin einkenni um depurð, 

76,9% tannlækna voru ekki að kljást við kvíða og 76,1% sýndu engin einkenni fyrir streitu. 

Enginn tannlæknir greindist með mjög alvarlegt þunglyndi, kvíða eða streitu. 

 

Mynd 11.  Hlutfall alvarleika einkenna depurðar á DASS-kvarðanum eftir kynferði. 

Mynd 11 sýnir alvarleika depurðar eftir kynferði. Þar kemur í ljós að bæði kynin voru vel 

innan eðlilegra marka, eða 54 (65,1%) karlkyns- og 26 (76,5%) kvenkyns tannlæknar. Hins 

vegar greindust tveir tannlæknar af báðum kynjum með einkenni alvarlegs þunglyndis, eða 

1,7% þátttakenda, en enginn tannlæknir greindist með mjög alvarlegt þunglyndi. Meðaltal 

fyrir depurð hjá karlkyns tannlæknum var 4,1, með staðalfrávik 4,8, og fyrir kvenkyns 

tannlækna var meðaltalið 4,7 og staðalfrávik 6,4. Mann–Whitney marktektarprófið sýndi 

engan mun á milli kynja fyrir depurð, U = 1150, z = -0,163, p = 0,87. 
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Mynd 12.  Hlutfall alvarleika kvíða á DASS-kvarðanum eftir kynferði. 

Mynd 12 sýnir að meirihluti karl- og kvenkyns tannlækna eru innan eðlilegra marka um 

kvíða, 63 (75,9%) fyrir karla og 27 (79,4%) fyrir konur. Einn kvenkyns tannlæknir náði að 

greinast með einkenni um alvarlegan kvíða en enginn greindist með mjög alvarleg einkenni. 

Meðaltal fyrir kvíða hjá karlkyns tannlæknum var 2,4, með staðalfrávik 2,4. Fyrir kvenkyns 

tannlækna var meðaltalið 3,5, með staðalfrávik 3,8. Mann–Whitney marktektarprófið sýndi 

engan mun á milli kynja fyrir kvíða, U = 956, z = -1,220, p = 0,22. 
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Mynd 13.  Hlutfall alvarleika streitu á DASS-kvarðanum eftir kynferði. 

Mynd 13 sýnir að meirihluti tannlækna er innan eðlilegra marka um einkenni streitu, 60 

(72,3%) karlkyns- og 29 (85,3) kvenkyns tannlæknar. Tveir karlkyns tannlæknar sýndu 

einkenni streitu á miðlungs stigi, eða 2,4%. Enginn tannlæknir greindist með alvarlega streitu 

eða mjög alvarlega streitu. Meðaltal fyrir streitu hjá karlkyns tannlæknum var 5,7, með 

staðalfrávik 4,4 og fyrir kvenkyns tannlækna var meðaltalið 7,3 og staðalfrávik 4,7. 

Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir streitu, U = 905, z = -

1,684, p = 0,09. 
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Starfskulnunarlisti Maslach ( Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey, MBI-HSS) 

Ekki er reiknað heildarskor fyrir Starfskulnunarlista Maslach heldur eru notaðar þrjár víddir 

til að meta starfskulnun: tilfinningaleg örmögnun, hlutgerving og persónuleg afrek. 56,4% 

tannlæknanna skoruðu lágt á víddinni tilfinningaleg örmögnun, 63,2% tannlæknanna 

skoruðu lágt á víddinni hlutgervingu og 55,6% tannlæknanna skoruðu hátt á víddinni 

persónuleg afrek.  

 

Mynd 14.  Tilfinningaleg örmögnun tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 14 sýnir tilfinningalega örmögnun meðal tannlækna. Með tilfinningalegri örmögnun er 

átt við einstakling sem álítur sig vera þurrausinn, ofnotaður og viðkomandi skortir orku til að 

takast á við næsta vinnudag. Hann sýnir hegðun eins og eirðarleysi, á erfitt með að slaka á 

og er örmagna eftir samskipti við annað fólk (Helga Lára Haared, 2009; Maslach, 2003; 

Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981). 45 karl- og 21 kvenkyns tannlæknar skoruðu lágt 

á víddinni tilfinningaleg örmögnun. Tilfinningaleg örmögnun 11 karl- og 4 kvenkyns 
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tannlækna var í meðallagi en fimm karl- og sex kvenkyns tannlæknar skoruðu hátt á 

tilfinningalegri örmögnun. Lágt skor á þessari vídd telst ákjósanlegt en víddin er ein af 

þremur sem metur starfskulnun. Meðaltalið hjá karlkyns tannlæknum fyrir tilfinningalega 

örmögnun var 13,3, með staðalfrávik 8,5 og kvenkyns tannlæknum 16,1, með staðalfrávik 

10,8. Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir tilfinningalega 

örmögnun, U = 832, z = -0,935, p = 0,350. 

Kruskal–Wallis marktektarprófið sýndi ekki mun milli aldurs og tilfinningalegrar örmögnunar, 

χ2 (3, n = 92) = 2,54 p = 0,467. 

 

Mynd 15.  Hlutgerving tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 15 sýnir hlutgervingu tannlækna. Með hlutgervingu er átt við starfsmann sem sýnir 

hegðun eins og neikvætt viðhorf til starfsins, sem einkennist af kaldhæðni, fjarlægð, 

tilfinningaleysi og neikvæðum tilfinningum gagnvart öðru samstarfsfólki (Maslach, Jackson 

og Leiter, 1996; Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981). 47 karl- og 27 kvenkyns 
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tannlæknar skoruðu lágt í hlutgervingu. 10 karl- og 1 kvenkyns tannlæknir var með 

hlutgervingu í meðallagi. Sjö karl- og fimm kvenkyns tannlæknar skoruðu hátt á víddinni 

hlutgervingu. Ákjósanlegt telst að skora lágt á þessari vídd. Meðaltalið hjá karlkyns 

tannlæknum fyrir hlutgervingu var 4,1, með staðalfrávik 4,0, og hjá kvenkyns tannlæknum 

var meðaltalið 4,2, með staðalfrávik 4,7. Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun 

á milli kynja fyrir hlutgervingu, U = 1048, z = -0,062, p = 0,951. Kruskal–Wallis 

marktektarprófið sýndi ekki fram á mun milli aldurs og hlutgervingar, χ2 (3, n = 97) = 0,32 p = 

0,956. 

 

Mynd 16.  Persónulegt afrek tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 16 sýnir víddina persónulegt afrek meðal tannlækna. Starfsmaður sem fær lágt skor á 

víddinni metur sig á neikvæðan hátt, sérstaklega gagnvart vinnunni og hann er ósáttur við 

sjálfan sig og framlag sitt (Maslach, Jackson og Leiter, 1996; Maslach, 1982; Maslach og 

Jackson, 1981). 43 karl- og 22 kvenkyns tannlæknar skoruðu hátt á þessari vídd. Sex karl- og 
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sex kvenkyns tannlæknar skoruðu í meðallagi á þessari vídd. Átta karl- og fjórir kvenkyns 

tannlæknar skoruðu lágt á víddinni persónulegt afrek. Þessi vídd er mótjafnvægi við hinar 

tvær víddirnar svo það telst ákjósanlegt að skora hátt á þessari vídd. Meðaltalið hjá karlkyns 

tannlæknum var 41,0, með staðalfrávik 5,7, og hjá kvenkyns tannlæknum var meðtalið 40,8 

og staðalfrávik 6,0. Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir 

persónulegt afrek, U = 903, z=-0,077, p = 0,938. Kruskal–Wallis marktektarprófið sýndi ekki 

mun milli aldurs og persónulegs afreks, χ2 (3, n = 92) = 0,88 p = 0,830. 

 

Mynd 17.  Stig starfskulnunar eftir kynferði. 

Stig starfskulnunar voru fengin með því að reikna saman tilfinningalega örmögnun, 

hlutgervingu og persónulegt afrek. Þegar einstaklingar skora hátt á víddunum tilfinningalegri 

örmögnun og hlutgervingu en lágt á persónulegu afreki gefur það til kynna að hjá þeim sé 

starfskulnun á háu stigi. Meðalskor á tilfinningalegri örmögnun, hlutgervingu og persónulegu 

afreki er vísbending um starfskulnun á meðalstigi. Lágt skor á tilfinningalegri örmögnun, 

hlutgervingu og hátt skor á persónulegu afreki gefur til kynna starfskulnun á lágu stigi. 
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Á mynd 17 koma fram stig starfskulnunar meðal tannlæknanna. 26 tannlæknar sýna 

merki um starfskulnun á háu stigi, 17 karlar og 9 konur. 15 tannlæknar eru með starfskulnun 

á meðalstigi, 11 karlar og 4 konur. 42 tannlæknar eru með lágt stig fyrir starfskulnun, 26 

karlar og 16 konur. Kruskal–Wallis prófið sýnir að marktækur munur er á milli hópanna fyrir 

stig starfskulnunar, χ2 (2, n = 83) = 79.38, p < 0,01 en ekki fannst marktækur munur á milli 

kynja p > .05. 
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Utrecht verklundarlisti (Utrecht Work Engagement Scale, UWES) 

Á víddinni verklund var meirihluti tannlækna í meðallagi, eða 40,2%. Einnig voru í meðallagi 

undirþættir verklundar; þróttur 41%, hollusta 53,8% og hrifning 43,6%.  

 

Mynd 18.  Verklund tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 18 sýnir að verklund meirihluta tannlækna er í meðallagi, eða 47 (40,2%). Yfir 

meðallagi voru 19 (16,2%) og 17 (14,5%) undir meðallagi. Með verklund er átt við 

starfsmann sem hefur jákvætt hugarfar sem einkennist af þrótti, hollustu við vinnustaðinn 

og er hrifinn af því sem hann er að fást við hverju sinni. Það telst ákjósanlegt að vera fyrir 

ofan meðallagi á víddinni verklund. Meðaltal fyrir verklund hjá karlkyns tannlæknum var 

78,4, með staðalfrávik 13,8, og fyrir kvenkyns tannlækna var meðaltalið 77,4, með 

staðalfrávik 13,4. Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynjanna fyrir 

verklund, U = 783, z=-0,114, p = 0,909. 
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Mynd 19.  Þróttur tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 19 sýnir hvernig tannlæknar meta eigin þrótt. Meirihluti tannlækna telur þrótt sinn 

vera í meðallagi, eða 48 (41%). Það voru 16 (13,6%) sem voru yfir meðallagi og 22 (18,8%) 

voru undir meðallagi. Með þrótti er átt við að starfsmaður sé orkumikill, sýni seiglu, leggi sig 

fram í starfi og sýni þrautseigju gagnvart miklum erfiðleikum. Það telst ákjósanlegt að vera 

fyrir ofan meðallag á víddinni þróttur. Meðaltal þrótts hjá karlkyns tannlæknum var 28,2, 

með staðalfrávik 4,9, og hjá kvenkyns tannlæknum var meðaltalið 27,1, með staðalfrávik 4,2. 

Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir þrótt, U = 723, z = -

0,169, p = 0,243. 
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Mynd 20.  Hollusta tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 20 sýnir að meirihluti tannlækna metur hollustu sína í meðallagi, eða 63 (53,8%). Það 

voru 11 (9,4%) tannlæknar sem voru yfir meðallagi og 17 (14,6%) sem voru undir meðallagi. 

Með hollustu er átt við að starfsmaður hafi mikinn áhuga á starfinu, það veiti honum 

innblástur, hann sé stoltur yfir því og starfið sé krefjandi. Ákjósanlegt telst að vera yfir 

meðallagi á víddinni hollustu. Meðaltal hjá karlkyns tannlæknum fyrir hollustu var 24,5, með 

staðalfrávik 3,9, og meðaltalið hjá kvenkyns tannlæknum var 24,2, með staðalfrávik 4,0. 

Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir þrótt, U = 915, z = -

0,253, p = 0,800. 
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 Mynd 21.  Hrifning tannlækna eftir kynferði. 

Mynd 21 sýnir að hrifning er í meðallagi hjá meirihluta tannlæknanna, eða 51 (43,6%). Það 

voru 19 (16,2%) tannlæknar sem voru yfir meðallagi og 19 (16,2%) undir meðallagi. Einkenni 

hrifningar í starfi er að vera einbeittur og ánægður með að vera niðursokkinn í vinnu sína, 

finnast tíminn líða hratt og eiga erfitt með að slíta sig frá vinnunni. Það telst ákjósanlegt að 

vera yfir meðallagi á víddinni hrifningu. Meðaltal hrifningar hjá karlkyns tannlæknum var 

25,7, með staðalfrávik 5,8, og hjá kvenkyns tannlæknum var meðaltalið 26,1, með 

staðalfrávik 5,9. 

Mann–Whitney marktektarprófið sýndi engan mun á milli kynja fyrir þrótt, U = 826, z = -

0,509, p = 0,611. 
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Fylgnisamband á milli mælikvarða 

Reiknuð var fylgni á milli heildarskora fyrir öll mælitækin (sjá töflu 9). 

Samkvæmt Cohen (1988) er hægt að skipta fylgnisambandi í þrjá flokka eftir styrkleika: veikt 

samband r =.10-.29, miðlungssamband r = .30-.49 og sterkt samband r = .50-1.0. 

Ekki fannst marktæk fylgni fyrir víddina hrifningu á móti kvíða, streitu og tilfinningalegri 

örmögnun né fannst marktæk fylgni á víddinni lífsánægju á móti streitu og hlutgervingu. 

Tafla 9. Fylgni Pearson rho milli heildaskora á DASS, MBI-HSS, UWES-17 og SWLS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DASS            

 1.Þunglyndi 1.0           

 2.Kvíði  ,55** 1.0          

 3.Streita ,57** ,59**          

 

MBI-HSS 
           

4.Tilfinningaleg örmögnun ,43** ,55** ,56** 1.0        

 5.Hlutgerving ,38** ,57** ,57** ,53** 1.0       

 6.Persónulegt afrek -,43** -,33** -,38** -,42** -,33** 1.0      

 

UWES-17 
           

 7.Verklund -,57** -,29* -,35** -,34** -,42** ,68** 1.0     

 8.Þróttur -,59** -,29** -,44** -,44** -,40** ,69** ,89** 1.0    

 9.Hollusta -,52** -,32** -,37** -,36** -,48** ,70** ,91** ,80** 1.0   

10.Hrifning -,47** -,18 -,19 -,13 -,24* ,52** ,90** ,67** ,72** 1.0  

 

SWLS 
           

 11.Lífsánægja -,39** -,34** -,19 -,28** -,19 ,24* ,36** ,32** ,29** ,32** 1.0 
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10 Umræða 

Lýðfræði 

Það eru 288 tannlæknar í Tannlæknafélag Íslands, TFÍ. Af þeim tóku 117 þátt í þessari 

rannsókn, 83 karlar og 34 konur. Svarhlutfallið í rannsókninni var 40,48%. Miðað við lágt 

svarhlutfall og nokkuð ójafna kynjaskiptingu mætti álykta sem svo að rannsóknin hafi lítið 

alhæfingargildi fyrir tannlækna á Íslandi en rannsóknin gefur samt sem áður vísbendingu um 

núverandi stöðu starfskulnunar og andlega vellíðan á meðal tannlæknanna. 

Kynjahlutföll í rannsókninni voru nokkuð ójöfn sem skýrist að miklu leyti af því að 

kvenkyns tannlæknar eru í minnihluta í Tannlæknafélagi Íslands og ber því að túlka allan 

samanburð á milli kynja með gát. 

Meirihluti tannlæknanna í rannsókninni voru sjálfstætt starfandi, eða 86,3%, sem gefur til 

kynna að flestir séu í rekstri og eigi sína eigin tannlæknastofu, sem er í samræmi við 

rannsókn Barkar Thoroddsen, Svens Richters og Sigfúsar Þórs Elíassonar (2008) um að 

nýútskrifaðir tannlæknar hafi tvo valkosti: annars vegar að stofna eigin tannlæknastofu með 

tilheyrandi kostnaði eða hins vegar að gerast aðstoðarmaður annars tannlæknis. Að vera 

með eigin rekstur er ákveðinn streituvaldur fyrir tannlækna, sem minnkar ekki með 

starfsreynslu (Rada og Johnson–Leong, 2004). Í þessari rannsókn voru 93,2% tannlæknanna 

foreldri en samkvæmt Bronsberg og Vestlund (1989) er foreldrum ekki eins hætt við 

starfskulnun. Helmingur tannlæknanna var á aldursbilinu 50 ára eða eldri og flestir 

þátttakendur voru karlkyns, eða 70,9%. Meirihluti þátttakendanna voru í hjónabandi eða 

sambúð (91,5%) og algengasti starfsaldurinn var á bilinu 11-20 ára. Að eigin mati 

tannlæknanna voru flestir þeirra með góða eða mjög góða heilsu, eða samtals 83,7% þeirra. 

Flestir tannlæknanna stóðu sig vel fjárhagslega og voru að jafnaði að vinna átta 

klukkustundir á dag, og í 90% starfshlutfalli eða meira. Það fannst ekki marktækur munur á 

milli kynjanna í þáttunum nema einum en það var fjöldi unninna klukkustunda á viku og er 

sá munur væntanlega tilkominn vegna þess að kvenkyns tannlæknar voru færri í þessari 

rannsókn. 

Veikleiki rannsóknarinnar kom aðallega fram í fjölda þátttakenda og að kynjahlutföll voru 

talsvert skekkt. Einnig voru spurningalistarnir rafrænir en rannsóknir hafa sýnt að fólk gefur 
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sér ekki alltaf þann tíma sem þarf til að svara slíkum spurningalistum og skekkjur geta komið 

fram sökum áhugaleysis. 

Markmið með rannsókninni var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Sýna 

íslenskir tannlæknar einkenni starfskulnunar? Eru íslenskir tannlæknar að sýna einkenni 

alvarlegs þunglyndis, kvíða eða streitu? Eru íslenskir tannlæknar ánægðir með líf sitt? Á 

hvaða stigi er verklund á meðal tannlækna? Til þess að svara þessum spurningum voru lagðir 

staðlaðir spurningalistar fyrir þátttakendur í rannsókninni og eftir að hafa unnið úr svörum 

þeirra er leitast við að svara rannsóknarspurningunum eftir bestu getu. Svörin birtast hér að 

neðan. 

Starfskulnun - MBI-HSS 

Starfskulnun var mæld með þremur víddum: tilfinningalegri örmögnun, hlutgervingu og 

persónulegu afreki. 56,4% tannlæknanna skoruðu lágt í tilfinningalegri örmögnun, 63,2% 

þeirra skoruðu lágt í hlutgervingu og 55,6% tannlæknanna skoruðu hátt í persónulegu afreki. 

Þegar stig starfskulnunar voru reiknuð kom í ljós að um helmingur sýndi merki 

starfskulnunar á háu eða meðalstigi en helmingur mældist á lágu stigi. Tannlæknar sem 

sýndu merki um starfskulnun á háu stigi voru 26, eða 31,3%, 15 þeirra sýndu merki um 

starfskulnun á meðalstigi, eða 18,1%, og 42 tannlæknar mældust með lágt stig 

starfskulnunar, eða 50,6%. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir en þær 

hafa sýnt að starfskulnun er algeng á meðal tannlækna (Gorter og Freeman, 2010; Brake 

o.fl., 2008a; Gorter, Albrecht, Hoogstraten og Eijkman, 1999; Gorter, 1998). Tannlæknar sem 

mælast með hátt stig starfskulnunar eru líklegri en aðrir til að eiga erfitt með að sinna starfi 

sínu þar sem samskipti við sjúklinga getur orðið þeim óbærileg og þeir eru einnig líklegri til 

þess að draga sig út úr samskiptum við annað fólk (Humphris o.fl.,2002). 

Vert er að beina athyglinni að því að 26 tannlæknar sýndu einkenni starfskulnunar á háu 

stigi. Streita var einnig mæld með Þunglyndis-, kvíða og streitukvarðanum og náðu tveir 

tannlæknar hámarki við miðlungs streitumörkin, sem voru hæstu streitumörkin hjá 

rannsóknarhópnum. Þessar niðurstöður sýna að um tvenns konar streitu er að ræða: 

almenna streitu og vinnustaðastreitu. Væru bæði mælitækin að mæla sambærilega streitu 

hefði mátt búast við sambærilegum fjölda tannlækna fyrir báða kvarðana. 
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Ekki fannst marktækur munur á milli kynjanna fyrir tilfinningalegri örmögnun, 

hlutgervingu eða persónulegu afreki en í erlendri rannsókn greindist munur á milli kynjanna í 

hlutgervingu þar sem konurnar skoruðu hærra á þeirri vídd (Brake o.fl., 2003; Bejerot, 1998).  

Svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni. Sýna íslenskir tannlæknar einkenni 

starfskulnunar?, er því að íslenskir tannlæknar eru að kljást við starfskulnun eins og 

starfsfélagar þeirra erlendis og leiða má líkur að því að þar liggi sömu orsakir að baki, eins og 

tilhugsunin um vinna í mörg ár við sömu starfsgrein og að lítill möguleiki sé á að breyta um 

starfsferil. 

Þunglyndi, kvíði og streita - DASS 

Þunglyndis-, kvíða og streitukvarðinn sýndi að meirihluti tannlækna var ekki að kljást við 

depurð, kvíða eða streitu og voru þar vel innan við það sem teljast eðlileg mörk. Hins vegar 

má benda á að tveir tannlæknanna greindust með einkenni alvarlegs þunglyndis, einn með 

einkenni kvíða en enginn var með merki streitu. Það er í raun mjög áhugavert að enginn 

tannlæknanna skuli hafa sýnt merki um alvarlega eða mjög alvarlega streitu. Ekki fannst 

marktækur munur á milli kynjanna á einkennum þunglyndis, kvíða eða streitu. 

Svarið við annarri rannsóknarspurningunni. Eru íslenskir tannlæknar að sýna einkenni 

alvarlegs þunglyndis, kvíða eða streitu?, er því að meirihluti íslenskra tannlækna mældist vel 

innan eðlilegra marka fyrir þunglyndi, kvíða og streitu og þrátt fyrir að örfáir tannlæknar hafi 

farið yfir þau mörk þá náði enginn þeirra greiningarviðmiði fyrir mjög alvarlegt þunglyndi, 

kvíða og streitu. 

Lífsánægja - SWLS 

Lífsánægja meirihluta tannlækna reyndist vera fyrir ofan meðallag, eða hjá 78,7%, sem 

bendir til þess að flestir tannlæknanna séu ánægðir með lífið. Einnig er það góð vísbending 

um að geðheilsa tannlæknanna sé nokkuð góð en rannsóknir hafa sýnt að kvarðinn er 

næmur fyrir slíku (Óskar Marinó Sigurðsson, 2010; Arindell o.fl., 2000). Þegar meðaltölin eru 

skoðuð kemur í ljós að lítill munur er á milli kynjanna. Ekki fannst munur á milli kynja fyrir 

lífsánægju. 

Svar við þriðju rannsóknarspurningunni. Eru íslenskir tannlæknar ánægðir með líf sitt?, er 

að niðurstöðurnar benda til þess að tannlæknarnir séu almennt mjög ánægðir með líf sitt.  

Verklund, þróttur, hollusta og hrifning - UWES-17 
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Í víddinni verklund var meirihluti tannlæknanna með meðalskor, 40,2%, sem bendir til þess 

að verklund þeirra sé í meðallagi og að meirihluti tannlækna sé með tiltölulega jákvætt 

hugarfar, sem einkennist af þrótti, hollustu og hrifningu. Þær niðurstöður eru í samræmi við 

rannsókn Dentons og félaga (2008) sem komst einnig að því að verklund væri í meðallagi 

meðal tannlækna í Stóra-Bretlandi. Ekki fannst marktækur munur á milli kynjanna fyrir 

verklund né á undirkvörðum hennar. Fyrir þrótt var 41% tannlækna með meðalskor sem 

bendir til þess að meirihluti tannlækna telji sig orkumikla, leggi á sig í starfi og sýni 

þrautseigju gagnvart miklum erfiðleikum. Á víddinni hollustu voru 53,8% tannlæknanna með 

meðalskor, sem bendir til þess að þeir telji sig hafa mikinn áhuga á starfinu, það veiti þeim 

innblástur, þeir séu stoltir af starfinu og að það sé krefjandi. Í víddinni hrifningu voru 43,6% 

með meðalskor, sem er vísbending um að tannlæknar séu einbeittir, ánægðir í starfi, eigi til 

að vera niðursokknir í vinnu sína og að þeim finnist tíminn líða hratt. Hins vegar skal bent á 

að tannlæknar sem fá lágt skor á UWES–17 kvarðanum eru líklegri til að skora hátt í 

starfskulnun á MBI–HSS kvarðanum og að í rannsókninni voru 17 tannlæknar undir 

meðallagi. 

Svarið við fjórðu rannsóknarspurningunni. Á hvaða stigi er verklund á meðal tannlækna?, 

er að verklund á meðal þeirra var í meðallagi og fáir tannlæknar voru fyrir neðan meðaltalið. 

Þetta bendir til þess að hugarfar meirihluta tannlæknanna í garð vinnunnar sé jákvætt en þó 

voru nokkrir tannlæknar á öndverðri skoðun. 

Fylgnisamband á milli mælikvarða 

Þegar skoðuð var fylgni fyrir heildarskor mælikvarðanna kom fram marktækur munur á 

flestum kvörðum nema fyrir víddina hrifningu á móti kvíða, streitu og tilfinningalegri 

örmögnun. Ekki fannst heldur marktækur munur fyrir víddina lífsánægju á móti streitu og 

hlutgervingu. 

Einkum er áhugavert að skoða sterkt samband á milli þátta, eins og gert er hér á eftir, en 

Cohen skilgreindi sterkt samband sem r = .50-1.0. 

Þegar þunglyndi er skoðað hefur víddin sterkt, jákvætt fylgnisamband við kvíða (0,55) og 

streitu (0,59) sem er vísbending um að kvíði og streita aukist þegar þunglyndi eykst. 

Þunglyndi er með sterkt, neikvætt samband við verklund (-0,57), þrótt (-0,59) og hollustu  

(-0,52) sem bendir til þess að það dragi úr þunglyndi þegar verklund, þróttur og hollusta 

eykst.  
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Kvíði hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband við streitu (0,59), tilfinningalega örmögnun 

(0,55) og hlutgervingu (0,57), sem bendir til þess að þegar einn þessara þátta eykst þá muni 

kvíði aukast. Þegar streita er skoðuð kemur ljós að hún hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband 

við tilfinningalega örmögnun (0,56) og hlutgervingu (0,57), þ.e.a.s. þegar streita eykst þá 

koma áhrifin fram í þessum tveimur víddum starfskulnunar. Einnig er áhugavert að streita 

tengist tveimur víddum af þremur fyrir starfskulnun en ekki víddinni persónulegt afrek sem 

skýrir að stórum hluta hvernig starfskulnun er reiknuð. 

Tilfinningaleg örmögnun hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband við hlutgervingu (0,53), sem 

bendir til þess að tilfinningaleg örmögnun skýri 28,1% dreifingar við hlutgervingu. 

Persónulegt afrek hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband við verklund (0,68), þrótt (0,69), 

hollustu (0,70) og hrifningu (0,52), sem er sterk vísbending um að persónuleg afrek aukist 

þegar ofangreindir þættir aukast. 

Verklund hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband við þrótt (0,89), hollustu (0,91) og hrifningu 

(0,90), sem er skiljanlegt í ljósi þess að verklund samanstendur af þessum þremur 

undirkvörðum. Þróttur hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband við hollustu (0,80) og hrifningu 

(0,67), sem bendir til þess að hollusta skýri 64% af dreifingu við þrótt og hrifning skýri 44,9% 

af dreifingu við þrótt. Hollusta hefur sterkt, jákvætt fylgnisamband við hrifningu (0,72) og 

skýrir hrifning því 51,8% við dreifingu hollustu. 
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11 Lokaorð 

Megintilgangurinn með þessari rannsókn var að leggja mat á heilsu og andlega líðan 

íslenskra tannlækna. Í rannsókninni kom fram að nokkrir íslenskir tannlæknar eru að upplifa 

starfskulnun á háu stigi, sem er vísbending um að langvarandi vinnustreitu er að finna í 

starfsgrein tannlækna. Meirihluti tannlæknanna greindist með eðlileg einkenni fyrir depurð, 

kvíða og streitu. Lífsánægja á meðal tannlækna var nokkuð há, sem bendir til þess að þeir 

séu almennt mjög sáttir með líf sitt. Verklund var í meðallagi ásamt undirþáttunum þrótti, 

hrifningu og hollustu. Þessar niðurstöður voru í samræmi við niðurstöður erlendra 

rannsókna og benda til þess að íslenskir tannlæknar hafi tiltölulega jákvætt hugarfar í garð 

síns starfs.  

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að íslenskir tannlæknar búi almennt 

við góða heilsu og andlega vellíðan en þó eru nokkrir tannlæknar að kljást við langvarandi 

streitu. Í nútímasamfélagi er streita oft vanmetin en langvarandi streita getur leitt til 

vanlíðunar og slæmrar heilsu þegar til lengri tíma er litið og það ættu skipulagsheildir að 

hafa í huga vilji þær reyna að koma í veg fyrir slæma heilsu starfsmanna sinna. 
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Viðauki A – Bakgrunnsspurningar 

Sp1. Hvert er kyn þitt? 

1. Karl 

2. Kona 

 

Sp2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

1. 29 ára eða yngri 

2. 30-39 ára 

3. 40-49 ára 

4. 50 ára og eldri 

Sp3. Starfsaldur á núverandi vinnustað? 

1. 1 ár eða minna 

2. 2 til 5 ár 

3. 6 til 10 ár 

4. 11 til 20 ár 

5. 21 til 30 ár 

6. 31 ár og meira 

Sp4. Hvert er starfshlutfall þitt? 

1. 45% eða minna 

2. 46% til 75% 

3. 76% til 89% 

4. 90% eða meira 

 

Sp5. Hver er hjúskaparstaðan þín? 

1. Gift/ur eða í sambúð 

2. Einhleyp/ur 

Sp6. Áttu börn? 

1. Já 

2. Nei 

Sp7. Ertu sjálfstætt starfandi? 

1. Já 

2. Nei 

 

Sp8. Hvernig metur þú þína heilsu? 

1. Mjög góð 

2. Góð 

3. Í meðallagi 

4. Slæm 

5. Mjög slæm 

Sp9. Hvernig metur þú fjárhagsstöðuna þína? 

1. Mjög góð 

2. Góð 

3. Þokkalega (ná endum saman) 

4. Slæm 

5. Mjög slæm (miklar skuldir eða gjaldþrot). 

 

Sp10. Hversu margar klukkustundir vinnur þú 
að meðaltali í viku? 

1. 29 eða færri 

2. 30 - 39 

3. 40 - 45 (venjuleg vinnu vika) 

4. 46 eða meira 
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Viðauki B – Þunglyndis-, kvíða- og streitukvarðinn 

Lestu hverju fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver  

fullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki of  

miklum tíma í að velta fyrir þér hverri fullyrðingu.  

  

0 = Átti alls ekki við mig  

1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum  

2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar  

3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 

1. Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum. 0 1 2 3 

2. Ég fann fyrir munnþurrki. 0 1 2 3 

3. Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum tilfinningum. 0 1 2 3 

4. Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði án 
líkamlegri áreynslu). 

0 1 2 3 

5. Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3 

6. Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við aðstæðum. 0 1 2 3 

7. Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa sig). 0 1 2 3 

8. Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9. Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn að mér létti 
stórum þegar þeim lauk. 

0 1 2 3 

10. Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3 

11. Ég komst auðveldlega í uppnám. 0 1 2 3 

12. Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku. 0 1 2 3 

13. Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur). 0 1 2 3 

14. Ég var óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. lyftur, 
umferðaljós, ég látin(n) bíða). 

0 1 2 3 

15. Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3 

16. Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu. 0 1 2 3 

17. Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 

18. Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19. Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki heitt og ég hafði 
ekki reynt mikið á mig. 

0 1 2 3 

20. Ég fann fyrir ótta án nokkurra skynsamlegrar ástæðu. 0 1 2 3 

21. Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3 
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22. Mér fannst erfitt að ná mér niður. 0 1 2 3 

23. Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24. Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var að gera. 0 1 2 3 

25. Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á mig (t.d. 
hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi). 

0 1 2 3 

26. Ég var dapur/döpur og niðurdreginn(n). 0 1 2 3 

27. Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður. 0 1 2 3 

28. Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu. 0 1 2 3 

29. Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í uppnám. 0 1 2 3 

30. Ég var hrædd(ur) um að „klikka á“ smávægilegu verki sem ég var ekki 
kunnug(ur). 

0 1 2 3 

31. Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32. Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var að gera. 0 1 2 3 

33. Ég var spennt(ur) á taugum. 0 1 2 3 

34. Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35. Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi áfram við það 
sem ég var að gera. 

0 1 2 3 

36. Ég var óttaslegin(n). 0 1 2 3 

37. Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 

38. Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 

39. Ég var ergileg(ur). 0 1 2 3 

40. Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi hræðslukast (panik) og 
gerði mig að fífli. 

0 1 2 3 

41. Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 

42. Mér fannst erfitt að hleypta í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
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Viðauki C – Lífsánægja  

 

SWLS 

 

Dragðu hring um það svar sem best lýsir því hversu sammála eða ósammála þú ert 

hverri fullyrðingu. 
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1. 
Á flestum sviðum er líf mitt eins 

og best verður á kosið. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Almennt séð eru mínar 

lífsaðstæður mjög góðar. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Ég er ánægð/ur með líf mitt. 1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Fram til þessa hef ég náð fram 
flestum þeim markmiðum sem 

eru mér mikilvæg. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. 
Ef ég gæti lifað lífi mínu aftur, 
myndi ég nánast engu breyta. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Viðauki D – Starfskulnunarlisti Maslach 

MBI – Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga. Dragðu hring um þá tölu sem þér finnst lýsa því best 

hversu oft fullyrðingin á við þig. 
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1. Ég finn fyrir tilfinningalegum tómleika vegna vinnu 
minnar. 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Ég er búin(n) að vera í lok vinnudags og finnst illa farið 
með mig. 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Mér finnst ég varla magnþrota þegar ég vakna á 
morgnanna og horfðist í augu við enn einn vinnudag. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Ég á auðvelt með að skilja hvað fólki sem ég hef 
afskipti af vegna vinnu minnar finnst um hina ýmsu 
hluti. 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Mér finnst ég koma fram við suma skjólstæðinga mína 
eins og þeir séu hlutir en ekki manneskjur. 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Það er verulegt álag fyrir mig að vinna með fólki allan 
daginn. 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Ég tekst á við vandamál skjólstæðinga minna á mjög 
árangurríkan hátt. 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Mér finnst ég vera útbrunnin(n) vegna starfs míns. 
0 1 2 3 4 5 6 

9. Mér finnst ég hafa jákvæð áhrif á líf annarra með 
minni vinnu. 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Ég finn fyrir auknu tilfinningaleysi í garð annarra eftir 
að ég hóf þetta starf. 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Ég hef áhyggjur af því að þetta starf geri mig 
tilfinningalega kalda(n) 

0 1 2 3 4 5 6 

12. Mér finnst ég vera full(ur) af orku. 
0 1 2 3 4 5 6 

13. Starf mitt veldur mér gremju. 
0 1 2 3 4 5 6 

14. Mér finnst ég leggja of hart að mér í þessu starfi. 
0 1 2 3 4 5 6 

15. Mér er í raun alveg sama hvað verður um sumt af því 
fólki sem ég hef afskipti af vegna vinnu minnar. 

0 1 2 3 4 5 6 

16. Að vinna í beinu samneyti við fólk veldur mér mikilli 
streitu. 

0 1 2 3 4 5 6 
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17. Ég á auðvelt með að skapa afslappað andrúmsloft með 
fólki sem ég hef afskipti af vegna vinnu minnar. 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Ég finn til sterkrar gleði eftir að hafa unnið náið með 
fólki sem ég hef afskipti af vegna vinnu minnar. 

0 1 2 3 4 5 6 

19. Ég hef komið mörgu mikilvægu til leiðar í þessu starfi. 
0 1 2 3 4 5 6 

20. Mér finnst ég vera að gefast upp. 
0 1 2 3 4 5 6 

21. Í starfi mínu tekst ég á við tilfinningatengd mál á mjög 
yfirvegaðan hátt. 

0 1 2 3 4 5 6 

22. Ég tel fólk sem ég hef afskipti af vegna vinnu minnar 
kenna mér um sum vandamál sín. 

0 1 2 3 4 5 6 
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Viðauki E – Utrecht Verklundarlisti 

 

Vinna og Velllíðan (Work & Well-being Survey, UWES) 

Eftirfarandi 17 fullyrðingar lýsa hvernig þér líður í vinnunni. Vinsamlegast lesið hverja 

fullyrðingu vandlega og merkið við hvað best á við þig. 

 

0 = Aldrei 

1 = Næstum því aldrei (Nokkur skipti á ári eða sjaldnar) 

2 = Sjaldan (Einu sinni í mánuði eða sjaldnar) 

3 = Stundum (Nokkrum sinnum í mánuði) 

4 = Oft (Einu sinni í viku) 

5 = Mjög oft (Nokkrum sinnum í viku) 

6 = Alltaf (Á hverjum degi) 

 

1. Ég er orku mikil/l þegar ég er í vinnunni. 0 1 2 3 4 5 6 

2. Vinnan mín veitir mér fullnægju. 0 1 2 3 4 5 6 

3. Tíminn flýgur þegar ég er í vinnunni. 0 1 2 3 4 5 6 

4. Í starfinu er ég kraftmikil/l og þróttmikil/l. 0 1 2 3 4 5 6 

5. Ég er áhugasamur/söm um starf mitt. 0 1 2 3 4 5 6 

6. Í vinnunni á ég til að gleyma stund og stað. 0 1 2 3 4 5 6 

7. Starf mitt veitir mér innblástur. 0 1 2 3 4 5 6 

8. Þegar ég vakna á morgnana finn ég tilhlökkun til að mæta til vinnu. 0 1 2 3 4 5 6 

9. Ég er ánægð/ur þegar ég er að vinna hörðum höndum. 0 1 2 3 4 5 6 

10. Ég er stolt/ur af vinnunni minni. 0 1 2 3 4 5 6 

11. Ég á það til að sökkva mér í vinnu. 0 1 2 3 4 5 6 

12. Ég get unnið langar vinnulotur. 0 1 2 3 4 5 6 

13. Fyrir mér er starf mitt krefjandi. 0 1 2 3 4 5 6 

14. Ég gleymi mér í vinnunni. 0 1 2 3 4 5 6 

15. Í starfinu mínu er ég mjög þrautseig/ur andlega. 0 1 2 3 4 5 6 

16. Það er mjög erfitt að slíta sig frá vinnunni. 0 1 2 3 4 5 6 

17. Í starfinu þrauka ég alltaf þótt illa gangi. 0 1 2 3 4 5 6 

 

©  Schaufeli & Bakker (2003). The Utrecht Work Engagement Scale is free for use for non-
commercial scientific research. Commercial  

and/or non-scientific use is prohibited, unless previous written permission is granted by 
the authors 
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Viðauki F – Meðaltal og staðalfrávik á sálfræðilegum prófum 

 

 Kynferði  

 Karlar Konur Samtals 

 M Sf M Sf M Sf 

SWLS       

  Lífsánægja 26,1 5,2 27,6 5,7 26,6 5,4 

DASS       

  Depurð 4,1 4,8 4,7 6,4 4,3 5,3 

  Kvíði 2,4 2,4 3,5 3,8 2,8 3,0 

  Streita 5,7 4,4 7,3 4,7 6,2 4,5 

MBI-HSS       

  Tilfinningaleg örmögnun 13,3 8,5 16,1 10,8 14,2 9,4 

  Hlutgerving 4,1 4,0 4,2 4,7 4,2 4,2 

  Persónulegt afrek 41,0 5,7 40,8 6,0 40,9 5,8 

UWES       

  Verklund (work engagement) 78,4 13,8 77,4 13,4 78,0 13,6 

  Þróttur (Vigor) 28,2 4,9 27,1 4,2 27,8 4,7 

  Hollusta (Dedication) 24,5 3,9 24,2 4,0 24,3 4,0 

  Hrifning (Absorption) 25,7 5,8 26,1 5,9 25,9 5,9 

Athugið: M = meðaltal, sf = staðalfrávik; DASS = Depression Anxiety Stress Scale; SWLS = Satisfaction with 
Life Scale. MBI-HSS = Mashlach Burnout Inventory – Human Survey Service og UWES = Utrecht Work 
Engagement Scale. 
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Viðauki G – Lýðfræði þátttakenda 

 Kynferði  

 Karlar Konur Samtals 

Aldur n % n % n % 

    29 ára og yngri 4 4,8 3 8,8 7 6 

    30 til 39 ára 14 16,9 6 17,6 20 17,1 

    40 til 49 ára 16 19,3 15 44,1 31 26,5 

    50 ára og eldri 49 59,0 10 29,4 59 50,4 

Starfsaldur       

    1 ár eða minna 4 4,8 1 2,9 5 4,3 

    2 til 5 ár 18 21,7 9 26,5 27 23,1 

    6 til 10 ár 7 8,4 5 14,7 12 10,3 

    11 til 20 ár 18 21,7 11 32,4 29 24,8 

    21 til 30 ár 15 18,1 6 17,6 21 17,9 

    31 ár eða meira 19 22,9 2 5,9 21 17,9 

    Vantar svar 2 2,4 0 0 2 1,7 

Starfshlutfall       

    45% eða minna 3 3,6 1 2,9 4 3,4 

    46% til 75% 3 3,6 6 17,6 9 7,7 

    76% til 89% 9 10,8 8 23,5 17 14,5 

    90% eða meira 68 81,9 19 55,9 87 74,4 

Kyn       

    Karl 83 70,9 - - 83 70,9 

    Kona - - 34 29,1 34 29,1 

Hjúskaparstaða       

Gift/ur eða í 
sambúð 

79 95,2 28 82,4 107 91,5 

    Einhleyp/ur 4 4,8 6 17,6 10 8,5 

Barneignir       

    Já 76 91,6 33 97,1 109 93,2 

    Nei 5 6,0 1 2,9 6 5,1 

    Vantar svar 2 2,4 0 0 2 1,7 

Sjálfstætt starfandi       

    Já 71 85,5 30 88,2 101 86,3 

    Nei 11 13,3 4 11,8 15 12,8 

    Vantar svar 1 1,2 0 0 1 0,9 
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Mat á eigin heilsu       

    Mjög góð 37 44,6 11 32,4 48 41,0 

    Góð 34 41,0 16 47,1 50 42,7 

    Í meðallagi 9 10,8 6 17,6 15 12,8 

    Slæm 2 2,4 1 2,9 3 2,6 

    Mjög slæm 1 1,2 0 0 1 0,9 

Fjárhagsstaða       

    Mjög góð 7 8,4 2 5,9 9 7,7 

    Góð 37 44,6 18 52,9 55 47,0 

    Þokkaleg 30 36,1 11 32,4 41 35,0 

    Slæm 7 8,4 1 2,9 8 6,8 

    Mjög slæm 1 1,2 1 2,9 2 1,7 

    Vantar svar 1 1,2 1 2,9 2 1,7 

Vinnustundir       

    29 eða færri 9 10,8 3 8,8 12 10,3 

    30 – 39 18 21,7 15 44,1 33 28,2 

    40 – 45  28 33,7 14 41,2 42 35,9 

    46 eða meira 28 33,7 2 5,9 30 25,6 
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Viðauki H – Niðurstöður SWLS listans 

 

 Kynferði  

 Karlar Konur Samtals 

Lífsánægja n % n % n % 

Mjög sátt/ur 14 16,9 9 26,5 23 19,7 

Sátt/ur 21 25,3 17 50 38 32,5 

Örlítið sátt/ur 26 31,3 5 14,7 31 26,5 

Hlutlaus 1 1,2 1 2,9 2 1,7 

Örlítið ósátt/ur 2 2,4 0 0 2 1,7 

Ósátt/ur 3 3,6 1 2,9 4 3,4 

Mjög ósátt/ur 0 0 1 2,9 1 0,9 

Vantar svar 16 13,7 0 0 16 13,7 

Athugasemd: Hlutfall túlkunarviðmiða fyrir Lífsánægju (SWLS) eftir kynferði. 
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Viðauki I – Niðurstöður DASS listans 

 Kynferði  

 Karlar Konur Samtals 

Alvarleiki n % n % n % 

Depurð       

    Eðlilegt 54 65,1 26 76,5 80 68,4 

    Vægt 11 13,3 4 11,8 15 12,8 

    Miðlungs 3 3,6 3 8,8 6 5,1 

    Alvarlegt 1 1,2 1 2,9 2 1,7 

    Mjög alvarlegt 0 0 0 0 0 0 

   Vantar svar 14 16,9 0 0 14 12,0 

Streita       

    Eðlilegt 60 72,3 29 85,3 89 76,1 

    Vægt 5 6,0 5 14,7 10 8,5 

    Miðlungs 2 2,4 0 0 2 1,7 

    Alvarlegt 0 0 0 0 0 0 

    Mjög alvarlegt 0 0 0 0 0 0 

    Vantar svar 16 19,3 0 0 16 13,7 

Kvíði       

    Eðlilegt 63 75,9 27 79,4 89,1 76,9 

    Vægt 3 3,6 2 5,9 5 4,3 

    Miðlungs 2 2,4 3 8,8 5 4,3 

    Alvarlegt 0 0 1 2,9 1 0,9 

    Mjög alvarlegt 0 0 0 0 0 0 

    Vantar svar 15 18,1 1 2,9 16 13,7 

Athugasemd: Hlutfall alvarleika fyrir þunglyndi, kvíða og streitu á DASS kvarðanum eftir kynferði. 
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Viðauki J – Niðurstöður MBI-HSS listans 

 Kynferði  

 Karlar Konur Samtals 

Starfskulnun n % n % n % 

Tilfinningaleg örmögnun       

    Lágt skor 45 54,2 21 61,8 66 56,4 

    Meðallagi 11 13,3 4 11,8 15 12,8 

    Hátt skor 5 6 6 17,6 11 9,4 

    Vantar svar 22 26,5 3 8,8 25 21,4 

Hlutgerving       

    Lágt skor 47 56,6 27 79,4 74 63,2 

    Meðallagi 10 12,0 1 2,9 11 11,3 

    Hátt skor 7 8,4 5 14,7 12 10,3 

   Vantar svar 19 22,9 1 2,9 20 17,1 

Persónulegt afrek       

    Lágt skor 8 9,6 4 11,8 12 10,3 

    Meðallagi 6 7,2 6 17,6 12 10,3 

    Hátt skor 43 51,8 22 64,7 65 55,6 

   Vantar svar 26 31,3 2 5,9 28 23,9 

Athugasemd: Hlutfall alvarleika fyrir starfskulnun á MBI-HSS eftir kynferði. 
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Viðauki K – Niðurstöður UWES-17 listans 

 Kynferði  

 Karlar Konur Samtals 

Túlkun n % n % n % 

Verklund (e. work engagement)       

    Mjög lágt 3 3,6 3 8,8 6 5,1 

    Lágt 7 8,4 4 11,8 11 9,4 

    Miðlungs 31 37,3 16 47,1 47 40,2 

    Hátt 10 12,0 7 20,6 17 14,5 

    Mjög hátt 2 2,4 0 0 2 1,7 

    Vantar svar 30 36,1 4 11,8 34 29,1 

 

Þróttur (e. vigor) 

      

    Mjög lágt 2 2,4 3 8,8 5 4,3 

    Lágt 11 13,3 6 17,6 17 14,5 

    Miðlungs 29 34,9 19 55,9 48 41,0 

    Hátt 7 8,4 3 8,8 10 8,5 

    Mjög hátt 6 7,2 0 0 6 5,1 

    Vantar svar 28 33,7 3 8,8 31 26,5 

 

Hollusta (e. dedication) 

      

    Mjög lágt 4 4,8 1 2,9 5 4,3 

    Lágt 6 7,2 6 17,6 12 10,3 

    Miðlungs 42 50,6 21 61,8 63 53,8 

    Hátt 8 9,6 3 8,8 11 9,4 

    Mjög hátt 0 0 0 0 0 0 

    Vantar svar 23 27,7 3 8,8 26 22,2 

 

Hrifning (e. absorption) 

      

    Mjög lágt 5 6,0 1 2,9 6 5,1 

    Lágt 7 8,4 6 17,6 13 11,1 

    Miðlungs 36 43,4 15 44,1 51 43,6 

    Hátt 10 12,0 7 20,6 17 14,5 

    Mjög hátt 1 1,2 1 2,9 2 1,7 

    Vantar svar 24 28,9 4 11,8 28 23,9 

Athugasemd: Hlutfall túlkunarviðmiða fyrir verklund, þrótt, hollustu og hrifningu eftir kynferði. 

 


