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Útdráttur 

 Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga starfandi á 

heilsugæslu H til sinna starfa og upplifun þeirra á eigin getu til að takast á við bráðaaðstæður. 

Hjúkrunarfræðingar í dreifbýli gegna ábyrgðarmiklu starfi sem krefst fjölbreytilegrar 

þekkingar á hinum ýmsu fræðigreinum sem varða andlega, líkamlega og félagslega líðan og 

þroska einstaklingsins.  

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við eigindlega aðferð í formi viðtala. 

Úrtaksaðferð rannsóknarinnar var þægindaúrtak og voru átta dreifbýlishjúkrunarfræðingar 

fyrir valinu. Gagnasöfnun stóð yfir í rúmar tvær vikur, hvert viðtal var hljóðritað, ritað orðrétt 

niður og greining gagna var samkvæmt þrepakenningu Vancouver-skólans.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hjúkrunarfræðingarnir voru að öllu jöfnu 

ánægðir í starfi og að mikil yfirvegun einkenndi almennt viðhorf þeirra til bráðaaðstæðna. 

Töldu þeir sig nokkuð vel undirbúna og upplifðu ekki mikinn kvíða og óöryggi í þessum 

aðstæðum.  

Flestir þátttakendur fundu fyrir töluverðri einangrun í starfi og voru mismunandi 

þættir að valda kvíða, til dæmis ófærð, aukinn fjöldi ferðamanna og aukin vímuefnaneysla. 

Ástæðan fyrir því að þeir völdu að starfa í dreifbýli var einna helst að þeir höfðu tengingu við 

dreifbýlið. Þátttakendur höfðu einhverja starfsreynslu í hjúkrun áður en þeir fóru að starfa við 

heilsugæslu í dreifbýli og töldu það almennt æskilegt. Flestir þátttakendanna voru duglegir að 

viðhalda þekkingu sinni og færni með því að sækja ýmis námskeið, þar á meðal í gegnum 

fjarfundabúnað. 

Rannsóknin leiddi í ljós að kvíði fyrir bráðaaðstæðum er almennt ekki að hafa 

truflandi áhrif á líðan hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli, þeir upplifðu sig almennt vel 

undir bráðaaðstæður búnir. 

Lykilhugtök: Dreifbýlishjúkrun – heilsugæsluhjúkrun – bráðaaðstæður. 
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 Abstract 

The main object of this study was to explore the attitude of nurses in small health care 

centres towards their capabilities to cope with emergency situations. Nurses in rural areas 

have great responsibilities toward their work, which demands comprehensive theoretical 

knowledge on subjects such as psychic, physical, social well beings and growth of the 

individual.  

Qualitative research in the form of interviews was used for this study. A convenience 

sample was used which consisted of eight rural nurses. Data collection was spread over two 

weeks and each interview was recorded and typewrited. Data was then analysed according to 

the step theory of the Vancouver-School. 

Main findings in the research presented that the nurses were happy at their work and 

they said they were quite at ease when it came to emergency situations. The nurses thought 

they were well prepared and they neither felt anxious nor insecure for these kinds of 

situations. 

Most of the participants felt that they were isolated in their work and they were 

anxious toward some of the aspects and named few examples such as, bad driving conditions, 

increase in tourism and increase in substance abuse. The main reason why they choose to 

work in rural areas was that they had some connection in the areas. Participants had some 

experience in nursing before they started working at the rural healthcare center and they 

thought that it was necessary in order to work in such centres. Most of them were active in 

updating their knowledge and skills by seeking some courses through telecommunication. 

The study revealed that anxiety for emergency situations is in general not affecting the 

well beings of the rural nurses, because they consider themselves well prepared for all kinds 

of situations. 

Key words: Rural nursing – healthcare nursing – emergency situations 
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Þakkarorð 

 Við viljum byrja á að færa viðmælendum okkar, sem gerðu okkur kleift að gera 

rannsókn þessa, bestu þakkir. Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Hildigunni Svavarsdóttur 

hjúkrunarfræðingi og lektor við Háskólann á Akureyri, fyrir góðan stuðning og aðstoð við 

gerð þessa verkefnis. Auk þess viljum við þakka þeim er aðstoðuðu okkur við yfirlestur og 

Ingólfi Helgasyni fyrir þýðingu. Síðast en ekki síst þökkum við fjölskyldum okkar fyrir 

þolinmæði og stuðning meðan á rannsókn og námstíma okkar stóð 
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Kafli 1 – Inngangur 

 Í þessum kafla er bakgrunnur viðfangsefnisins kynntur. Fjallað er um tilgang 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningin kynnt. Færður er fram rökstuðningur fyrir vali á 

rannsóknaraðferð, lykilhugtök eru skilgreind og gerð er grein fyrir gildismati. Einnig er 

fjallað um gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun. 

1.1 Bakgrunnur viðfangsefnis  

 Rannsóknir hafa sýnt að þeir hjúkrunarfræðingar sem eru bornir og barnfæddir í 

dreifbýli eru líklegri til að velja að starfa þar. Einnig eykur það líkurnar á búsetu ef þeir eiga 

fjölskyldu eða vini á svæðinu (MacLeod o.fl., 2004; Bushy, 2002). Rannsókn Hegney, 

McCarthy, Rogers-Clark og Gorman (2002) sýnir auk þess að hið mikla sjálfstæði sem 

einkennir störf dreifbýlishjúkrunarfræðinga eykur líkurnar á að hjúkrunarfræðingar velja að 

starfa í dreifbýli. Það að hafa fengið jákvæða kynningu af dreifbýlishjúkrun meðan á 

hjúkrunarnáminu stóð hefur líka áhrif (Courtney, Edwards, Smith og Finlayson, 2002). 

 Í dreifbýli og á afskekktum svæðum í Ástralíu, Kanada og Bandaríkjunum er mikill 

skortur á læknum og hjúkrunarfræðingum. Vegna skorts á læknum eykst álag á 

hjúkrunarfræðinga og þurfa þeir í auknum mæli að sinna bráðveikum einstaklingum. Þetta 

vekur spurningar um getu og vilja hjúkrunarfræðinga til að taka á sig ábyrgð sem er í raun 

ábyrgð lækna (Dwyer, Williams og Mummery, 2005; Bushy, 2002; Witham, 2000). 

Spurningar hafa vaknað um færni hjúkrunarfræðinga til að bregðast rétt við í ýmsum 

bráðatilvikum, þar á meðal í sérhæfðri endurlífgun. Rannsóknum ber saman um að þekking 

og þjálfun hjúkrunarfræðinga í endurlífgun sé ábótavant og jafnvel ófullnægjandi. Auk þess 

að færni hjúkrunarfræðinga í að framkvæma endurlífgun verður lakari með tímanum, því er 

bent á þörf fyrir reglulega upprifjun og endurskoðun kennsluaðferða til að bæta hæfni þeirra 

(Hildigunnur Svavarsdóttir og Gísli Níls Einarsson, 2006). Hjúkrunarfræðingar sem starfa í 
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dreifbýli eru vel meðvitaðir um að þörf fyrir fræðslu og upprifjun er þeim nauðsynleg til að 

viðhalda þekkingu sinni þar sem þeir starfa mikið einir og þurfa því að geta treyst á sjálfan 

sig. Mikil þörf er á að leita nýrra leiða til að skipuleggja símenntun fyrir hjúkrunarfræðinga 

sem starfa í dreifbýli eða á afskekktum svæðum. Gott væri að veita fræðsluna í þeirra 

vinnuumhverfi, til dæmis með því að nýta upplýsingatækniform eins og fjarfundabúnað, 

tölvupóst eða veraldarvefinn (Armer, 2003; Bushy, 2002). 

Rannsóknir sýna að störf hjúkrunarfræðinga í dreifbýli eru almennt mjög vanmetin þar 

sem almenningur virðist ekki gera sér grein fyrir fjölbreytileika starfsins. Stefnubreyting 

þyrfti að eiga sér stað í formi aukins fjármagns, tækni og aðbúnaðar til að gera 

hjúkrunarfræðingum betur kleift að bæta þá þjónustu sem þeir veita (MacLeod o.fl., 2004). 

1.2 Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

 Markmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun hjúkrunarfræðinga í dreifbýli af 

eigin getu til að takast á við bráðaaðstæður. Þátttakendur eru hjúkrunarfræðingar í dreifbýli 

sem starfa á heilsugæslustöð H (sjá bls. 5). 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig upplifa hjúkrunarfræðingar í dreifbýli eigin getu 

til að takast á við bráðaaðstæður? 

1.3 Rökstuðningur fyrir vali á rannsóknaraðferð 

Lítil kennsla og kynning er á dreifbýlishjúkrun í námi hjúkrunarfræðinga og verður 

því gerð grein fyrir því fjölbreytta og ábyrgðarmikla starfi sem hjúkrunarfræðingur í dreifbýli 

sinnir. Gerð hefur verið megindleg B.Sc. rannsókn um störf hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu á 

landsbyggðinni. Ekki er vitað hvort gerð hafi verið eigindleg rannsókn um upplifun 

hjúkrunarfræðinga starfandi á heilsugæslu í dreifbýli af eigin getu við bráðaaðstæður. 

Eigindleg rannsókanaraðferð varð fyrir valinu því hún býður upp á viðtöl sem eiga vel við 

þegar verið er að skoða afmarkað fyrirbæri í reynsluheimi, svo sem einmanaleika, einangrun 
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og sjálfsálit. Einnig eiga þau vel við þegar rannsökuð er skynjun, viðhorf, þekking, 

heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat (Helga Jónsdóttir, 2003). Valdir voru átta 

hjúkrunarfræðingar starfandi á heilsugæslustöð H og tekin viðtöl við þá í þeirra 

starfsumhverfi.  

1.4 Skilgreining hugtaka 

Lykilhugtakið er heilsugæsluhjúkrunarfræðingur í dreifbýli. Skilgreining annarra 

hugtaka er: 

Dreifbýli: Strjálbýli, sveitabyggð. 

Heilsugæsluhjúkrun: Fjölskylduhjúkrun, fjölbreytt starf sem veitt er á heilsugæslu, inni á 

heimilum og úti í samfélaginu.  

Dreifbýlishjúkrun: Hjúkrun sem veitt er í strjálbýli og/eða sveitabyggð. 

Bráðahjúkrun: Hjúkrun sem felur í sér umönnun bráðveikra og slasaðra, jafnt fólks í 

lífshættulegu og óstöðugu ástandi sem og fólks með minniháttar meiðsl. 

Bráðaaðstæður: Aðstæður sem þurfa skjótra viðbragða við. 

Bráðatilvik: Alvarlegt slys eða sjúkdómur sem ber brátt að (þannig að sá sem fyrir verður 

þarfnast aðhlynningar eða lækningar tafarlaust). 

1.5 Gildismat rannsakenda 

Rannsakendur telja dreifbýlishjúkrun vera fjölbreytt og viðamikið starf sem krefjist 

mikils sjálfstæðis þar sem hjúkrunarfræðingar í dreifbýli starfa mikið einir og þurfa að treysta 

á eigin getu. Til að mæta auknum kröfum þjóðfélagsins um fræðslu og forvarnir er 

nauðsynlegt fyrir þá að hafa víðtæka þekkingu og gott aðgengi að fræðsluefni. Einnig er þörf 

á verklegri þjálfun til að viðhalda þekkingu og færni til að geta brugðist við þeim fjölmörgu 

aðstæðum og tilfellum sem upp geta komið.  
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1.6 Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Rannsakendur vilja vekja athygli á að hlutverk hjúkrunarfræðinga í dreifbýli er ekki 

einungis bundið við ábyrgð í starfi, viðhaldi á þekkingu og færni heldur einnig þeim 

möguleika að þeir séu sýnilegir í samfélaginu og þurfi að aðlagast því. Rannsakendur vonast 

til þess að ávinningur rannsóknarinnar fyrir hjúkrun gæti verið bætt vinnuaðstaða og 

aðbúnaður til að sinna bráðahjálp, svo sem að hjartarafstuðtæki sé á staðnum og vel búin 

bráðataska. Einnig auknum möguleikum á að símenntun standi til boða fyrir 

hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli og að þeir fái einhvern til að leysa sig af svo þeir geti 

sótt lengri námskeið. Jafnvel að breyttar áherslur verði á hjúkrunarnámi á Íslandi.  

1.7 Uppbygging skýrslunnar 

Í fyrsta kafla eru dregin saman helstu atriði skýrslunnar. Annar kafli tekur á fræðilegri 

umfjöllun um viðfangsefnið eftir lestur fræðilegra heimilda. Í þriðja kafla er fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Settar eru fram niðurstöður í fjórða kafla og umræða um 

niðurstöður eru í fimmta kafla. Í sjötta kafla er fjallað um lokaniðurstöður rannsóknarinnar og 

hugsanlegar framtíðarrannsóknir og að honum loknum koma lokaorð.  

1.8 Samantekt 

 Hjúkrunarfræðingar í dreifbýli gegna ábyrgðarmiklu starfi. Störf þeirra hafa hingað til 

lítið verið rannsökuð hérlendis. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna upplifun þeirra á 

eigin getu í bráðaaðstæðum. Rannsakendur notuðu eigindlega rannsóknaraðferð til að kanna 

upplifun hjúkrunarfræðinganna. 
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Kafli 2 – Fræðileg umfjöllun 

 Í þessum kafla er fjallað um hlutverk, hæfni og ábyrgð hjúkrunarfræðinga starfandi í 

dreifbýli. Auk þess verður fjallað um menntun þeirra, starfsskilyrði og ástæður þess að 

hjúkrunarfræðingar kjósa að starfa í dreifbýli. Notast var við gagnasöfn eins og Ovid, 

ProQuest, Synergy, Cinahl og Gegni við heimildaleit. Helstu leitarorð á ensku voru rural 

area, rural nursing, education og emergency. 

2.1 Heilsugæsla 

Samkvæmt 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu skulu allir landsmenn eiga kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegu, 

líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Íbúar einstakra sveitarfélaga og byggðarlaga eiga rétt á að 

leita til þeirrar heilsugæslustöðvar sem þeir eiga auðveldast með að ná til hverju sinni (lög um 

heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990).  

Heilsugæslustöðvar eru skilgreindar með þrennu móti: Heilsugæslustöð 2 (H2) þar 

sem starfa að minnsta kosti tveir læknar ásamt hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki. 

Heilsugæslustöð 1 (H1) þar sem starfar einn læknir hið minnsta ásamt hjúkrunarfræðingi og 

öðru starfsfólki. Heilsugæslustöð (H) þar sem starfar hjúkrunarfræðingur og annað starfslið 

og læknir hefur reglulega móttöku sjúklinga (lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990).  

Áður fyrr gekk heilbrigðisþjónusta í dreifbýli nær eingöngu út á það að sinna 

bráðatilfellum en nú gengur hún meira út á almenna heilsugæslu (Johnson, Tarlier og Whyte,  

2003). Nú á dögum spannar heilsugæsluhjúkrun líf einstaklinga allt frá getnaði til grafar. Má 

þar nefna ungbarnavernd, skólahjúkrun, heimahjúkrun, mæðravernd, móttöku 

hjúkrunarfræðinga og forvarnir (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.a).  
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2.1.1 Hlutverk heilsugæsluhjúkrunarfræðings 

Hlutverk heilsugæsluhjúkrunarfræðings er margþætt. Hann sinnir einstaklingum, 

fjölskyldum og hópum sem meðferðar- og stuðningsaðili auk þess að vera málsvari 

skjólstæðinga sinna. Starfið er fjölbreytt og starfar hann innan heilsugæslustöðva, inni á 

heimilum og úti í samfélaginu. Fræðsla og ráðgjöf er mikilvægur þáttur í starfi 

heilsugæsluhjúkrunarfræðings, hann þarf að sýna gott fordæmi með eigin líferni og geta hvatt 

skjólstæðinga til heilsueflingar (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.a). 

Bushy (2002) gerði samanburðarrannsókn þar sem hún bar saman störf 

hjúkrunarfræðinga í dreifbýli í Ástralíu, Kanada og Bandaríkjunum. Þar kom fram að í öllum 

þessum samfélögum eru hjúkrunarfræðingar yfirleitt mikils metnir. Almenningur fylgist oft 

vel með þeim og nær það líka yfir fjölskyldumeðlimi þeirra. Einnig kom þar fram að mat á 

störfum lækna og hjúkrunarfræðinga í dreifbýli ásamt almennri velgengni annarra 

fjölskyldumeðlima hefur meðal annars áhrif á það hvernig íbúar samfélagsins meta hæfni 

þeirra til starfa. Þetta gæti haft áhrif á það hvort hjúkrunarfræðingar ílengjast í starfi því 

sumum finnst þetta mjög óþægilegt. Kenny, Carter, Martin og Willams (2003) komust að 

sömu niðurstöðu í eigindlegri rannsókn sem þær gerðu í Ástralíu. 

2.1.2 Þekking og þjálfun heilsugæsluhjúkrunarfræðinga í dreifbýli 

Í nútímaþjóðfélagi hefur almenningur greiðan aðgang að upplýsingum og fræðslu og 

gerir jafnframt auknar kröfur til heilsugæsluhjúkrunarfræðinga um að þeir afli sér 

endurmenntunar. Heilsugæsluhjúkrun krefst fjölbreytilegrar þekkingar á hinum ýmsu 

fræðigreinum sem varða andlega, líkamlega og félagslega líðan og þroska einstaklingsins. 

Reynsluþekking, eigin þroski, gott innsæi, skilningur á mannlegu eðli og viðbrögðum vega 

þungt í starfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.a). 

Samkvæmt 6. gr. siðareglna Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga ber hjúkrunarfræðingi 

að viðhalda þekkingu sinni og færni og bera faglega og lagalega ábyrgð á störfum sínum. 
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Hann tekur þátt í þróun þekkingar í hjúkrun og byggir störf sín á rannsóknarniðurstöðum til 

hagsbóta fyrir skjólstæðing (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.b). Tengsl milli 

fræðilegrar þekkingar og reynslu er lykilatriði í hjúkrun. Hildigunnur Svavarsdóttir (2001) 

gerði rannsókn með það að markmiði að lýsa þeim þáttum sem höfðu áhrif á nýtingu 

rannsóknarniðurstaðna í hjúkrun. Þar kom fram að oft mótast vinna hjúkrunarfræðinga ekki af 

þekkingu á niðurstöðum rannsókna heldur af hefðum og siðum sem oft á tíðum standa í vegi 

fyrir nýjungum. Stöðugar breytingar eiga sér stað í hjúkrun og þurfa hjúkrunarfræðingar að 

átta sig betur á að hjúkrun er bæði fræðigrein og starfsgrein. Rannsóknir og þróun í starfi eru 

meira áberandi í starfi nú en áður og eru mikilvægur hluti af hjúkrunarmenntun í dag. 

Í megindlegri rannsókn sem Clark, Parker og Gould (2005) gerðu í Ástralíu þar sem 

sendir voru spurningalistar til 344 starfandi hjúkrunarfræðinga í dreifbýli var spurt um 

skilning og starfshæfni til að bregðast rétt við aðstæðum þegar geðræn vandamál koma upp. 

Af þeim sem svöruðu töldu 70% sig ekki hafa nægilega þekkingu til að bregðast rétt við sem 

leiðir líkur að því að hjúkrunarfræðingar starfandi í dreifbýli virðast ekki upplifa sig nógu 

örugga til að bregðast við geðrænum vandamálum. Rannsókn sem Witham (2000) gerði 

meðal hjúkrunarfræðinga í Ástralíu leiddi í ljós að oft á tíðum þurfa hjúkrunarfræðingar að 

taka að sér verkefni sem þeir eru hvorki hæfir, þjálfaðir né hafa starfsleyfi til að gera, svo sem 

að gefa út lyfseðla eða taka ákvörðun um breytingu á lyfjaskömmtum. Rannsókn MacLeod 

o.fl. (2004) sýndi einnig svipaðar niðurstöður. Þau gerðu víðtæka rannsókn meðal 

hjúkrunarfræðinga á landsvísu í Kanada þar sem sendir voru spurningalistar til 3.933 

hjúkrunarfræðinga starfandi á landsbyggðinni auk þess sem tekin voru viðtöl við aðra 152. 

Johnson, Tarlier og Whyte (2003) gerðu rannsókn þar sem þeir tóku viðtöl við níu 

reynda dreifbýlishjúkrunarfræðinga í Ástralíu með það að leiðarljósi að komast að hvort þeim 

fannst nauðsynlegt að búa yfir ákveðinni grunnþekkingu. Þar kom fram að þeim fannst þeir 

hafa þroskast í dreifbýlinu og öðlast reynslu og betri skilning á hlutverki sínu. Þeir lýstu 
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hvernig þeir lærðu að aðlagast samskiptaleiðum með því að laga sig að ólíkri menningu, 

landfræðilegri, faglegri og persónulegri einangrun og lifa í þeim sérstaka lífsstíl sem felst í 

starfi dreifbýlishjúkrunarfræðinga (Johnson o.fl., 2003). Samkvæmt Kenny og félögum 

(2003) finnst nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum það erfið tilhugsun að þurfa að takast á við 

nýtt starf og bera mikla ábyrgð, auk þess að huga að ímynd sinni í samfélaginu.  

Með íhugun og stöðugu mati á árangri í starfi öðlast hjúkrunarfræðingurinn dýpri 

skilning á viðfangsefnum sínum. Á þann hátt eflist reynsluþekking sem er forsenda aukinnar 

færni í hjúkrunarstarfinu. Reynsluþekkingu ber að virða í starfi og skapa aðstæður til að efla 

hana og þroska (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.c). 

Hildigunnur Svavarsdóttir og Gísli Níls Einarsson (2006) gerðu megindlega rannsókn 

þar sem kannað var viðhorf íslenskra hjúkrunarfræðinga til eigin þekkingar og þjálfunar í 

endurlífgun. Þátttakendur rannsóknarinnar töldu æskilegt að hafa frekar styttri tíma milli 

upprifjunar en skipulagðra námskeiða og meirihlutinn taldi að 6–12 mánuðir væri æskilegur 

tími á milli upprifjanna í endurlífgun. Nyman og Sihvonen (2000) komust að svipaðri 

niðurstöðu. Þær gerðu rannsókn í Finnlandi og Ungverjalandi þar sem athuguð var þekking 

hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarnema í endurlífgun. Þar kom í ljós að þekking þeirra í 

grunnendurlífgun var verri en heimildir rannsakenda sögðu til um. Finnskir 

hjúkrunarfræðingar töldu einnig að símenntun í endurlífgun væri mjög ábótavant og við 

bráðaaðstæður ríkti oft ringulreið. 

Þrátt fyrir góða grunnmenntun í hjúkrun þá er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að 

halda þekkingu sinni við og sækja símenntunarnámskeið. Margar rannsóknir hafa verið gerðar 

á þekkingu, færni og þjálfun hjúkrunarfræðinga í endurlífgun. Niðurstöðum þessara 

rannsókna ber saman um að þekkingu og þjálfun hjúkrunarfræðinga í endurlífgun sé 

ábótavant og hún sé í raun ófullnægjandi. Einnig er bent á að með tímanum verði talsverð 

hnignun á færni hjúkrunarfræðinga í að framkvæma endurlífgun og er þar bent á þörf fyrir 
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reglulega upprifjun auk þess sem endurskoða þurfi kennsluaðferðir til að bæta hæfni 

hjúkrunarfræðinga í endurlífgun (Hildigunnur Svavarsdóttir og Gísli Níls Einarsson, 2006).  

2.1.3 Starfsumhverfi og aðbúnaður í dreifbýli  

Starfsumhverfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga í dreifbýli er bæði innan 

heilsugæslustöðva og úti í samfélaginu. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingum sé tryggð góð 

starfsaðstaða. Álag hefur aukist í heilsugæslu meðal annars vegna veikari sjúklinga í 

heimahúsum og hærri lífaldurs. Mikilvægt er að tekið sé tillit til þessa við mönnun 

hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu og að unnt sé að bregðast við auknu álagi með stuttum 

fyrirvara.  

Í rannsókn sem gerð var meðal bráðahjúkrunarfræðinga í Englandi kom fram að þeir 

eru meðvitaðir um að skortur á gæðum hjúkrunar komi niður á skjólstæðingum þeirra. 

Upplifun þeirra er að allt of mikið vinnuálag valdi því að ekki gefist tími til að sinna meðal 

annars andlegum þörfum sjúklinga og aðstandenda þeirra og að ekki sé tími til að sinna 

fræðslu og upplýsingum um gang mála. Einnig telja þeir starf sitt vera erfiðara vegna slæmra 

aðstöðu og skorts á viðeigandi tækjabúnaði (West, Barron og Reeves, 2005). 

Rannsókn Armer (2003) sem gerð var til þess að meta áhrif fjarlækninga í dreifbýli 

Missouri sýndi fram á að með þeim mætti spara bæði sjúklingum og læknum tíma sem annars 

færi í að ferðast langar vegalengdir. Með fjarlækningum er átt við heilbrigðisþjónustu sem 

veitt er sjúklingum í gegnum tæknibúnað, svo sem síma, tölvu og fjarfundabúnað. 

Fjarlækningar gefa möguleika á að veita heilbrigðisþjónustu frá einum stað til annars og 

kemur að einhverju leyti í veg fyrir landfræðilega einangrun.  

Hegney og McCarthy (2000) gerðu rannsókn þar sem könnuð var meðal annars 

starfsánægja hjúkrunarfræðinga í Ástralíu. Í rannsókn þessari kom í ljós að almenningur sem 

býr utan stórborga er verr staddur vegna þess að heilsugæsluþjónusta er ekki eins aðgengileg í 

dreifbýli og á afskekktum stöðum þar sem sérfæðingum fækkar eftir því sem dreifbýlið er 
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meira. Með hliðsjón að þessum rannsóknum telja rannsakendur að fjarfundabúnaður gæti 

einnig auðveldað störf hjúkrunarfræðinga í dreifbýli og bætt þjónustu íbúa sem búa afskekkt. 

Rannsóknir sýna að störf hjúkrunarfræðinga í dreifbýli eru mjög fjölbreytt. 

Almenningur virðist þó ekki gera sér grein fyrir því og eru störf þeirra þar af leiðandi oft 

vanmetin. Til að auðvelda störf hjúkrunarfræðinga í dreifbýli þyrfti að verða stefnubreyting í 

formi aukins fjármagns, tækni og aðbúnaðar til að gera þeim betur kleift að auka þá þjónustu 

sem þeir veita (MacLeod o.fl., 2004). 

2.1.4 Starfsánægja 

Í Kanada hefur starfandi hjúkrunarfræðingum á landsbyggðinni fækkað talsvert 

undanfarinn áratug á meðan fólksfjölgun hefur aftur á móti átt sér þar stað. Rannsókn sem 

gerð var 2004 sýndi að um 22% Kanadamanna búa á landsbyggðinni en aðeins 8% starfandi 

hjúkrunarfræðinga sinna dreifbýlishjúkrun. Einnig kom í ljós að 17% þeirra hugðust hætta 

vinnu sinni innan árs, meðal annars vegna lítillar starfsánægju, áttu ekki fjölskyldu á staðnum 

eða ætluðu í frekara nám og fleira (MacLeod, 2004). Samkvæmt Hegney og McCarthy (2000) 

starfa um það bil 30% af áströlskum hjúkrunarfræðingum í dreifbýli og í gegnum tíðina hefur 

lítið verið um mannaskipti þar til nýlega. Starfsaldur dreifbýlishjúkrunarfræðinga fer 

hækkandi og er talið að að minnsta kosti helmingur þeirra hafi meira en 40 ára starfsaldur. 

Nálgast þeir því starfslok jafnt og þétt og er brýn þörf á að ráða yngri hjúkrunarfræðinga sem 

fyrst. Hegney og McCarthy (2000) og MacLeod (2004) komust að því að ein aðalástæða þess 

að hjúkrunarfræðingar völdu að starfa við heilsugæslu í dreifbýli var ef þeir höfðu einhverja 

tengingu við dreifbýli, sérstaklega ef þeir eða maki þeirra höfðu alist upp í dreifbýli. Það sem 

gerir erfitt fyrir að fá yngri hjúkrunarfræðinga til starfa í dreifbýli er til dæmis að það er 

erfiðara fyrir þá að sækja í aukna menntun og minni möguleikar eru á sérhæfingu. Eins og 

fram hefur komið getur gott aðgengi að fjarskiptatækni aukið ánægju og öryggi í starfi. 
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Fjarskiptatæknin getur bæði aukið möguleika á fjarnámi og bætt samskipti við annað 

heilbrigðisstarfsfólk og þannig hjálpað til við að fá hjúkrunarfræðinga til starfa í dreifbýli. 

Ef fjarskiptatækni er til staðar getur hún dregið úr hættu á kulnun í starfi og að ör 

mannaskipti eigi sér stað, hún getur auðveldað samskipti og stuðning frá öðru 

heilbrigðisstarfsfólki (Armer, 2003). Clark o.fl. (2005) komust að svipaðri niðurstöðu, það að 

geta leitað aðstoðar frá öðru heilbrigðisstarfsfólki auðveldaði dreifbýlishjúkrunarfræðingum 

að meta og greina skjólstæðinginn.  

Hegney, o.fl. (2002) gerðu rannsókn með það að markmiði að reyna finna út hvað það 

var sem hafði áhrif á uppsögn hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli. Þar kom fram að það 

sem hefur mikil áhrif á starfsánægju er að vera hluti af starfseiningu, dreifbýlislífsstíll (þ.e. að 

finna sig í samfélaginu) og möguleikar á að leita til annarra starfsfélaga. Einnig að geta 

viðhaldið faglegri færni og fjölskylduvænt umhverfi svo eitthvað sé nefnt. 

2.2 Menntun hjúkrunarfræðinga – sérmenntun 

Til að geta starfað sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi þarf viðkomandi að hafa lokið 

B.Sc. prófi í hjúkrunarfræðum. Samkvæmt 5. gr. hjúkrunarlaga ber hjúkrunarfræðingi að 

þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér þær nýjungar er varða hjúkrun 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2005). 

Víðs vegar eru uppi umræður um gæði hjúkrunarfræðináms. Í Ástralíu er 

hjúkrunarfræði þriggja ára nám. Þar hefur fjórða árið verið í boði sem viðbót, þ.e. sem 

sérhæfing til að auka gæði hjúkrunar. Kenny og félagar (2003) gerðu rannsókn meðal 

hjúkrunarnema sem tóku fjórða árið í hjúkrun með sérhæfingu í dreifbýlishjúkrun. 

Rannsóknin sýndi að þeim hjúkrunarfræðingum sem tóku fjórða árið fannst þeir öðlast meira 

öryggi við bráðaðstæður, þá kom meiri samfella í allt námið og gátu þeir tengt og lært að nýta 

sér það sem þeir voru búnir að læra fyrstu þrjú árin. Þetta var eins og punkturinn yfir i-ið. 

Þeim fannst þeir öðlast gagnrýnni hugsun, kunna að meta rannsóknir og ritrýndar greinar og 
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hefðu betri þekkingu og innsýn í hjúkrun (Kenny o.fl., 2003). Þótt þriggja ára nám mæti 

faglegum þörfum þá er það óumdeilanlegt að hjúkrun í dreifbýli þarfnast aukinnar þekkingar 

vegna þeirrar fjölbreyttu hjúkrunar sem þar er sinnt. Auk þess sem þar er yfirleitt 

undirmönnun og því meiri ábyrgð á þeim sem þar starfa.  

Boðið er upp á diplómanám í heilsugæsluhjúkrun og bráðahjúkrun sem nýtist vel fyrir 

hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli vegna fjölbreytileika starfsins (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.a; Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.d). 

2.3 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í dreifbýli 

 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í dreifbýli er óumdeilanlega yfirgripsmikið og krefst 

margþættrar þekkingar. Vinna í þessu umhverfi sem dreifbýlið er krefst þess að 

hjúkrunarfræðingar verða að vera við því búnir að takast á við hinar ýmsu aðstæður, þar á 

meðal bráðaaðstæður.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið víðs vegar í heiminum sýna að hjúkrunarfræðingar 

sem starfa í dreifbýli vinna á margan hátt við sömu verkefni og svipaðar aðstæður og 

bráðahjúkrunarfræðingar. Bushy (2002) sýndi fram á að það er meira líkt en ólíkt með 

starfssviði þessara hjúkrunarfræðinga. Þó má sjá mun hjá þeim hjúkrunarfræðingum sem 

starfa til dæmis í landbúnaðarhéruðum og þeim sem starfa á svæðum þar sem er meiri 

iðnaður. Í landbúnaðarhéruðum þurfa þeir frekar að eiga við slys af völdum vinnuvéla á 

meðan að þeir sem starfa á iðnaðarsvæðum eiga frekar við sjúkdóma tengda öndunarfærum 

og stoðkerfissjúkdóma. Upplifðu hjúkrunarfræðingarnir oft mikla landfræðilega einangrun 

vegna fjarlægða. 

Dreifbýlishjúkrun er í auknum mæli talin vera sérsvið innan hjúkrunar, hafa þeir 

hjúkrunarfræðingar fengið víðtækari menntun og eru þar af leiðandi betur í stakk búnir til að 

framkvæma ýmis sérverkefni sem eru fyrir utan þeirra grunnnám, fræðslu og þjálfun. 

Sérmenntaðir dreifbýlishjúkrunarfræðingar geta boðið upp á víðtækari heilsugæslu í formi 
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ýmissar sérfræðiþjónustu sem nýtist samfélaginu og gerir fólki kleift að sækja þessa þjónustu 

í sinni heimabyggð (Hegney og McCarthy, 2000).  

Í rannsókn Dwyer o.fl. (2005) sem gerð var meðal dreifbýlishjúkrunarfræðinga í 

Ástralíu, þar sem mikil vöntun er á heilbrigðisstarfsfólki, kemur fram að þeir þurfi oft á tíðum 

að bera ábyrgð í sínu starfi á því sem er í raun á ábyrgð lækna. Þetta eru sömu niðurstöður og 

Witham (2000) komst að í rannsókn sinni þar sem hjúkrunarfræðingar í dreifbýli tóku á sig 

ábyrgð og verkefni sem þeir höfðu ekki lagalega heimild til að sinna.  

Starf bráðahjúkrunarfræðinga getur farið fram á ýmsum stöðum, meðal annars í 

heilsugæslu í dreifbýli. Fyrstu meðferðir, hraði, fjölbreytileiki, umönnun bráðveikra og 

slasaðra eru mikilvægustu þættir bráðahjúkrunar ásamt hinum ýmsu óvæntu uppákomum. 

Hjúkrunarfræðingur sem starfar við bráðahjúkrun þarf því að hafa yfirgripsmikla þekkingu og 

geta beitt henni fljótt undir miklu álagi á öruggan og yfirvegaðan hátt. Hann sinnir 

einstaklingnum heildrænt en leggur um leið áherslu á góða umönnun fjölskyldunnar. Oft er 

hægt að sinna einstaklingnum með aðstoð fjölskyldu og annarra aðstandenda um leið og 

tryggð er betri eftirmeðferð. Starfið er mjög fjölbreytt og felur meðal annars í sér hjúkrun 

slasaðra eftir alvarleg eða minniháttar slys, svo sem vinnuslys, bílslys, íþróttaslys og 

ofbeldisáverka. Einnig hjúkrun veikra, til dæmis barna, hjartasjúklinga, sjúklinga með 

kviðverki, bráðaofnæmi, astma auk þess sem sinna þarf sálrænni skyndihjálp, áfallahjálp og 

stuðning við aðstandendur. Bráðahjúkrunarfræðingurinn mætir sjúklingum og aðstandendum 

þeirra oft á erfiðustu stundum lífsins, svo sem þegar banaslys, skyndidauði eða sjálfsvíg hafa 

borið að (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.d).  

2.4 Notagildi hjartarafstuðstækja 

Við bráðaaðstæður eins og hjartastopp skipta viðbrögð á fyrstu mínútunum miklu 

máli. Það er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar geti brugðist hratt og örugglega við, kunni 

ekki aðeins grunnendurlífgun heldur einnig að beita rafstuði. Þetta á sérstaklega við í dreifbýli 
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þar sem læknir er ekki alltaf til staðar og myndi það auka lífslíkur skjólstæðinga ef 

hjúkrunarfræðingar gætu beitt rafstuði (Dwyer o.fl., 2005).  

Í greinargerð Davíðs O. Arnar, Hjalta Más Björnssonar og Svanhildar Þengilsdóttur 

(2003) sem gerð var fyrir endurlífgunarráð um notkun sjálfvirkra hjartarafstuðstækja utan 

sjúkrahúsa á Íslandi kemur fram að margar staðsetningar koma til greina hérlendis fyrir 

sjálfvirk hjartarafstuðstæki. Almennt viðmið erlendis hefur gjarnan verið að slík tæki hafa 

verið sett á staði þar sem viðbragðstími sjúkrabifreiðar er meira en fimm mínútur og að 

minnsta kosti eitt hjartastopp hefur átt sér stað á síðastliðnum fimm árum. Sjálfvirk 

hjartarafstuðstæki henta sérstaklega vel í sjúkrabifreiðar og á heilbrigðisstofnanir þar sem 

ekki er læknir til taks allan sólarhringinn. Það er skoðun endurlífgunarráðs að það ætti að vera 

forgangsverkefni að útbúa sjúkrabifreiðar og heilbrigðisstofnanir slíkum tækjum auk 

lögreglubifreiða í þeim byggðarlögum þar sem ekki er sjúkrabifreið til taks. Endurlífgunarráð 

hefur talsvert fjallað um hvort notkun sjálfvirkra hjartarafstuðstækja utan sjúkrahúsa eigi að 

vera bundin við þá sem hlotið hafa þjálfun í notkun tækjanna. Reynslan erlendis hefur verið 

sú að jafnvel þeir sem aldrei hafa séð þessi tæki áður tekst vel úr hendi að nota þau enda tækin 

hvorutveggja einföld í notkun og leiðbeiningar sem þeim fylgja eru mjög skýrar. Með 

hliðsjón af þessu telja Davíð O. Arnar o.fl. (2003) ekki rétt að mæla með að notkun sjálfvirkra 

hjartarafstuðstækja sé bundin eingöngu við þá sem hafa hlotið þjálfun þar sem slíkt gæti 

komið í veg fyrir mögulega lífsbjörg. Vilja þau auk þess árétta þá skoðun sína að þjálfun í 

notkun tækjanna eykur líkur á réttum viðbrögðum og notkun tækjanna við hjartastoppi. 

Í rannsókn Kenward, Castle og Hodgetts (2001) kom í ljós að þegar 

hjúkrunarfræðingar þurftu ekki sjálfir að lesa úr taktstrimlum og meta hvort sjúklingur væri í 

rafvænum takti, heldur gátu notað sjálfvirk tæki sem gáfu ráð og leiddu þá áfram, þá voru þeir 

bæði viljugri og töldu sig betur þjálfaðri til að veita rafstuð. Að þessari niðurstöðu komst 

Coady (1999) einnig og bætir við að þegar notuð eru sjálfvirk stuðtæki þá er ekki þörf á eins 
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löngum þjálfunartíma og þegar kenna þarf að lesa úr takti. Það kom einnig fram að fjöldi 

sjúklinga sem lifði af hjartastopp var meiri ef sjálfvirk stuðtæki voru til staðar (Kenward o.fl., 

2001).  

2.5 Samantekt 

 Samkvæmt lögum eiga allir landsmenn rétt á viðeigandi heilbrigðisþjónustu óháð 

búsetu og gegna hjúkrunarfræðingar í dreifbýli þar stóru hlutverki. Þeir sinna einstaklingum, 

fjölskyldum og hópum sem meðferðar- og stuðningsaðili auk þess að vera málsvari 

skjólstæðinga sinna. Heilsugæsluhjúkrun krefst fjölbreytilegrar þekkingar á hinum ýmsu 

fræðigreinum sem varða andlega, líkamlega og félagslega líðan og þroska einstaklingsins.  

Tengsl milli fræðilegrar þekkingar og reynslu er lykilatriði í hjúkrun. Þrátt fyrir góða 

grunnmenntun þá er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að halda þekkingu sinni við og sækja 

símenntunarnámskeið. Möguleikar á að sækja námskeið eru minni hjá hjúkrunarfræðingum 

starfandi í dreifbýli og hefur það þar að leiðandi áhrif á þeirra starfsánægju. 

 Rannsóknir sýna að störf hjúkrunarfræðinga í dreifbýli eru almennt mjög vanmetin þar 

sem almenningur virðist ekki gera sér grein fyrir fjölbreytileika starfsins. Einnig sýna þær að 

hjúkrunarfræðingar sem starfa í dreifbýli vinna á margan hátt við sömu verkefni og svipaðar 

aðstæður og bráðahjúkrunarfræðingar.  
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Kafli 3 – Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um val á þátttakendum, upplýsingasöfnun og greiningu 

gagna. Einnig um réttmæti og áreiðanleika mælitækis og þá siðferðilegu þætti sem 

rannsakendur þurftu að hafa í huga.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Hægt er að notast við tvenns konar rannsóknaraðferðir þegar vísindalegum 

upplýsingum er safnað, megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) aðferðir. 

Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn. Hún nýtist vel þar 

sem reynt verður að ná fram heildstæðri mynd af lífi og aðstæðum fólks og hvaða merkingu 

viðmælendur leggja sjálfir í sitt líf, athafnir og fleira (Kvale, 1998; Burns og Grove, 2001).  

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af því að þær byggjast á lýsandi 

rannsóknargögnum þar sem rannsakendur eru aðalrannsóknartækið. Rannsakendur þurfa að 

vera athugulir og tileinka sér vissa tækni bæði við skráningu og úrvinnslu gagna. Einnig þurfa 

þeir að vera sveigjanlegir þar sem rannsakandi setur upp rannsóknaráætlun og spurningar en 

hefur fullan rétt til að aðlaga og breyta meðan á gagnasöfnun stendur (Taylor og Bogdan, 

1998). Eigindlegar rannsóknir krefjast samt sem áður mikillar aðferðafræðilegrar nákvæmni 

þótt þær séu ekki staðlaðar. Gögnum er safnað með kerfisbundnum, gagnkvæmum og 

huglægum aðferðum til að öðlast skilning á mannlegri upplifun og gefinn grunnur að nýjum 

hugmyndum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar, þekktastar eru djúp viðtöl, 

þátttakaathuganir og rýnihópar (Burns og Grove, 2001).  

 Eigindlegar rannsóknir byggja á fyrirbærafræði (e. phenomenology) sem gerir ráð 

fyrir því að eðli raunveruleikans sé ekki þekkt heldur aðeins upplifun fólks á honum (Burns 
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og Grove, 2001). Fyrirbærafræðilegar rannsóknir hafa það markmið að öðlast skilning á því 

hvernig fólk túlkar raunveruleikann (Burns og Grove, 2001; Helga Jónsdóttir, 2003). 

Þær hafa reynst vel þegar ætlunin er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum og var því 

valin sem aðferð fyrir rannsóknina. Innan fyrirbærafræðinnar þekkjast gagnasöfnunaraðferðir 

sem eru byggðar á Vancouver-skólanum. Þar er 

gert ráð fyrir tímabundinni skörun á leit 

fræðiefnis, gagnasöfnunar og gagnagreiningar 

(sjá mynd 1). Þetta táknar að þessir þættir eiga 

sér stað samtímis þrátt fyrir að þeir séu settir 

fram hver í sínu lagi. Þessa skörun má sjá í tólf 

þrepum rannsóknarferlisins sem hafa verður í 

huga þegar unnið er á grundvelli Vancouver-skólans. Þrepin eru eftirfarandi: 

1. Að velja samræðufélaga – sem hefur persónulega reynslu af því fyrirbæri sem 

rannsaka á. 

2. Fyrst er að vera kyrr – Rannsakandinn staldrar við, skoðar viðhorf sín og býr sig 

undir að heyra eitthvað nýtt. 

3. Þátttaka í samræðum – krefst mikillar umhyggju rannsakandans og að hann leitist 

við að leggja til hliðar fyrirfram mótaðar hugmyndir sínar.  

4. Skerpt vitund varðandi orð – Viðtal hljóðritað og vélritað orðrétt upp sem gerir 

mögulegt að greina hvert orð beggja aðila.  

5. Hugað að kjarna málsins – Textinn er lesinn aftur og aftur til að fá tilfinningu fyrir 

fyrirbærinu í heild sinni. Síðan eru lykilhugtök þátttakenda fundin og þau greind í 

þemu. 

6. Að átta sig á heildarmynd á reynslu hvers einstaklings – Þemum er raðað upp í 

eina heildarmynd.  

H     H 
e      e  
i     i 
m      m 
i      i 
l      l 
d      d 
a     a 
l      l 
e      e 
i      i 
t      t 

Heimildaleit 

 
Gagnasöfnun 
 
 
 

Gagnagreining 

Mynd 1  Tímabundin skörun á leit fræðiefnis, 
gagnasöfnunar og gagnagreiningar 
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7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum – Reynt er að 

auka réttmæti niðurstaðna og koma í veg fyrir að fyrirfram gefnar hugmyndir 

rannsakenda hafi áhrif. 

8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu – Finna það sem er sameiginlegt 

og það sem er ólíkt í viðtölunum. 

9. Að bera saman niðurstöður við rannsóknargögn – Þegar niðurstöður liggja fyrir 

eru þær bornar saman við frumritið til að sjá hvort niðurstöðurnar eru í samræmi við 

það. 

10. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum í örstuttu máli – Íhuga rannsóknarniðurstöður 

í heild sinni og setja fram meginþema rannsóknarinnar sem heiti hennar.  

11. Að sannreyna niðurstöður með meðrannsakendum – Athuga hvort 

meðrannsakendur komi auga á eigin upplifun í niðurstöðum. 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar – Mikilvægt er að vitna orðrétt í 

meðrannsakendur hvernig þeir lýsa fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Þessi aðferð er talin geta veitt ómetanlegt innsæi inn í heim þeirra sem jafnvel ganga 

götuna upp í móti, hvort sem það er vegna veikinda, slysa eða annars álags í lífinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). 

3.2 Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 

 Viðtöl eru ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum. Þau fela í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum samtölum 

rannsakenda og viðmælenda. Þannig eru viðtöl félagsleg athöfn þar sem samskipti 

rannsakenda og viðmælenda endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, 

skynjana og tilfinninga. Viðtöl eiga vel við þegar skoðuð er reynsla fólks af sjúkdómum, 

meðferð, samskiptum, auk afmarkaðri fyrirbærum í reynsluheimi fólks, svo sem 

einmanaleika, einangrun, sjálfsáliti, þjáningu og þunglyndi. Einnig eiga þau vel við þegar 
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rannsökuð eru skynjun, viðhorf, þekking, heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat. 

Ákvörðun um notkun á viðtali sem gagnasöfnunaraðferð byggist fyrst og fremst á því að 

rannsakendur telja að það muni vera öflugasta aðferðin til að svara þeirri rannsóknarspurningu 

sem sett hefur verið fram (Helga Jónsdóttir, 2003). 

3.3 Val þátttakenda 

Þátttakendur voru hjúkrunarfræðingar sem allir störfuðu á heilsugæslustöð H í 

dreifbýli. Valdir voru átta hjúkrunarfræðingar, allt konur og óskað eftir þátttöku þeirra sem 

þær samþykktu fúslega. Aldur þátttakenda var á bilinu 30–60 ára og starfsaldur þeirra í 

núverandi starfi var frá sex mánuðum til rúmlega 30 ára.  

Rannsakendur notuðu þægindaúrtak (e. convenience sampling) og voru þátttakendur 

valdir meðal annars vegna þess að þeir voru á réttum stað á réttum tíma og auðvelt að ná til 

þeirra. Þessi aðferð er ódýr og er frekar verið að álykta um tengsl á milli breytna en alhæfa 

um þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

3.4 Upplýsingasöfnun og greining gagna 

 Í upphafi leituðu rannsakendur heimilda sem tengdust rannsókninni og kynntu sér 

annað fræðilegt efni um hlutverk hjúkrunarfræðinga í dreifbýli. Undirbúningsvinna fyrir 

viðtölin var unninn þannig að gerð var viðtalsáætlun með fyrirfram ákveðnum spurningum 

(sjá fylgiskal D), með því var reynt að tryggja að öll viðtölin væru framkvæmd með sem 

líkustum hætti og viðmælendurnir skildu allar spurningarnar á einn veg (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Haft var samband við átta valda dreifbýlishjúkrunarfræðinga símleiðis og óskað eftir 

þátttöku þeirra í rannsókninni. Allir vildu þeir taka þátt í rannsókninni og var þeim í 

framhaldinu sent bréf (sjá fylgiskjal C) þar sem kynntur var tilgangur rannsóknarinnar og 

mögulegur ávinningur. Þar kom einnig fram að fullum trúnaði yrði gætt og að frjálst væri að 
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hætta þátttöku á hvaða stigi sem væri. Aftur var haft samband við þátttakendur símleiðis til að 

kanna hvort áhugi væri enn fyrir hendi og stund og staður ákveðinn fyrir viðtalið. 

Rannsakendur unnu tveir og tveir saman til að tryggja að viðtölin væru framkvæmd með sem 

líkustum hætti og fór hver hópur í fjögur viðtöl. Viðtölin fóru fram dagana 12. til 30. mars 

2007 og tóku þau frá 30 mínútum upp í 70 mínútur, voru þau hljóðrituð og skrifuð orðrétt 

niður áður en greining hófst. Við greiningu gagna var stuðst við þrep Vancouver-skólans eins 

og hægt var (sjá kafla 3.1) þar sem reynsla hvers hjúkrunarfræðings var greind sér og síðan 

sett saman heildarmynd af reynslu þeirra allra (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Áður en gögnin 

voru flokkuð í þemu þurfti að skoða þau af nákvæmni með tilliti til orðanotkunar, samhengis, 

innra samræmis, algengi atriða, styrkleika samræðna og nákvæmni í orðavali og svörun 

(Sóley S, Bender, 2003). Gert var greiningarlíkan þar sem fram komu meginþemu 

rannsóknarinnar og það borið undir þátttakendur til staðfestingar. 

3.5 Réttmæti  

Eigindlegar rannsóknir þurfa að vera trúverðugar, til þess er oft reynt að afla gagna frá 

fleiri en einum aðila (margprófun), nota fleiri en eina aðferð og að fleiri en einn aðili greini 

gögnin. Ekki er hægt að búast við að niðurstöður yfirfærist á aðra hópa eða aðrar aðstæður 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakendur settu saman viðtalsramma sem unnin var á grundvelli hugmynda sem 

upp komu við gerð fræðilega kaflans (sjá fylgiskjal D) til að styðjast við í viðtölunum. Þeir 

fóru tveir saman í hvert viðtal, en það var gert til að tryggja að viðtölin væru sem líkust og 

lögð væri áhersla á sömu efnisatriði.  

  Í lok viðtals er mikilvægt er að draga saman helstu efnisatriði og má réttmæti staðfesta 

samtímis með því að spyrja þátttakanda hvort hann sé sammála túlkun rannsakenda og hvort 

hann hafi einhverju við samantektina að bæta. Siðferðilega er það ekki rétt að þröngva túlkun 

rannsakanda upp á þátttakanda (Helga Jónsdóttir, 2003). 
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3.6 Siðfræðilegir þættir 

Í siðfræði heilbrigðisgreina eru fjórar höfuðreglur sem hafa skal til grundvallar við 

gerð og framkvæmd rannsókna á heilbrigðissviði. Samkvæmt sjálfræðisreglunni skal bera 

virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í vísindarannsóknum leiðir þetta af sér 

kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Skaðleysisreglan kveður á um að 

heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að valda skaða og mega rannsóknir á 

heilbrigðissviði samkvæmt henni ekki fela í sér áhættu á skaða fyrir þátttakendur. 

Velgjörðarreglan segir til um skyldu heilbrigðisstarfsfólks að láta sem best af sér leiða og 

velja til þess leiðir sem fórna minnstu. Samkvæmt réttlætisreglunni skal tryggja að 

þátttakendur fái allar þær upplýsingar sem þeir eiga rétt á við þátttöku í rannsóknum 

(Sigurður Kristinsson, 2003).  

Brýnt er að fyllstu varkárni sé gætt þegar unnið er með persónugreinanlegar 

upplýsingar, til dæmis með því að nota dulnefni eða dulkóða. Einnig ber að halda í lágmarki 

upplýsingum sem nota mætti óbeint til að bera kennsl á þátttakendur. Þátttakendur geta orðið 

fyrir margvíslegum skaða bæði beinum og óbeinum ef upplýsingar um þá lenda í röngum 

höndum. Hver manneskja hefur rétt á friðhelgi og að þær persónugreinanlegu upplýsingar 

sem hún hefur trúað öðrum fyrir fari ekki lengra án hennar samþykkis. Sakleysislegir 

spurningalistar geta valdið hugarangri hjá einstökum þátttakendum og krafist tíma og 

umstangs. Þátttakendur kunna að hafa eðlilegar áhyggjur af því hvernig aðgengi að 

persónugreinanlegum upplýsingum úr rannsókninni verði háttað, athugendum ber skylda til 

að tíunda slíka þætti skýrt og greinilega á upplýsingablaði (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Í kynningarbréfi (sjá fylgiskjal C) sem sent var þátttakendum kom fram hver væri 

tilgangur rannsóknarinnar, í hverju þátttaka fælist og hver mögulegur ávinningur gæti orðið. 

Einnig kom fram hverjir stóðu að rannsókninni, hvernig farið yrði með upplýsingar úr 

gagnasöfnun og að niðurstöður yrðu kynntar í málstofu heilbrigðisdeildar Háskólans á 
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Akureyri þann 18. maí 2007. Áður en gagnasöfnun hófst var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar (sjá fylgiskjal A) og gengið úr skugga um að frekari leyfa væri ekki þörf. 

3.7 Samantekt 

 Við gerð þessarar rannsóknar var notast við eigindlega aðferð í formi viðtala. 

Úrtaksaðferð rannsóknarinnar var þægindaúrtak og voru átta hjúkrunarfræðingar sem starfa í 

dreifbýli fyrir valinu. Gagnasöfnun stóð yfir í rúmar tvær vikur, var hvert viðtal hljóðritað, 

ritað orðrétt niður og greining gagna var samkvæmt þrepakenningu Vancouver-skólans. 

Stuðst var við viðtalsramma í viðtölunum og hafðar í huga þær fjórar höfuðreglur í siðfræði 

heilbrigðisgreina við undirbúning viðtalanna.  
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Kafli 4 – Niðurstöður 

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar fram í rituðu 

máli. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi: Hvernig 

upplifa hjúkrunarfræðingar í dreifbýli eigin getu til að takast á við bráðaaðstæður? 

Í upphafi verða þátttakendur kynntir stuttlega og síðan verður greint frá sex 

meginþemum (sjá mynd 2) sem fram komu í viðtölunum sem síðan var skipt niður í 21 

undirþemu.  

Þegar vitnað er í orð þátttakanda er textinn inndreginn, skáletraður og með minna 

línubili. Þrír punktar (...) merkja að orðum eða setningum er sleppt úr frásögn þátttakenda. 

4.2 Kynning á þátttakendum 

 Þátttakendur voru átta hjúkrunarfræðingar starfandi í dreifbýli og voru þeir á aldrinum 

30–60 ára. Útskrifuðust þeir sem hjúkrunarfræðingar á árunum 1970–2002 ýmist frá 

Hjúkrunarskóla Íslands, Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri eða erlendis frá. 

Starfsreynsla þeirra var allt frá sex mánuðum til rúmlega 30 ára og var starfshlutfall þeirra frá 

50–100% þar sem þeir þjóna 100–800 manna samfélögum. Þátttakendur verða ekki 

einkenndir sérstaklega. 

 Allir þátttakendurnir höfðu starfað sem hjúkrunarfræðingar annars staðar áður en þeir 

hófu störf á heilsugæslu í dreifbýli og spunnu störf þeirra flestar deildir sjúkrahúsa, liggur 

mislöng starfsreynsla þar að baki, eða um það bil þrjú til ellefu ár. 
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Mynd 2 Greiningarlíkan 
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4.3 Dreifbýli sem búsetustaður 

Ástæður þess að hjúkrunarfræðingar velja að starfa á heilsugæslu í dreifbýli geta verið 

af ýmsum toga. Allir þátttakendur höfðu einhverja tengingu við dreifbýlið áður en þeir settust 

þar að.  

4.3.1 Fjölskyldan 

Hjá öllum þátttakendum kom fram sterk tenging við dreifbýlið fyrir utan einn 

hjúkrunarfræðing sem kom erlendis frá. Tengingin fólst aðallega í því að annaðhvort höfðu 

þeir eða maki þeirra alist upp í dreifbýli. Hjúkrunarfræðingurinn sem kom erlendis frá sagði: 

Ég kom fyrst hingað til Íslands bara til þess að læra íslensku og vera í hestum en ég 

stoppaði ekkert mjög lengi í það skiptið. Ákvað svo að koma aftur og þá fékk ég starf 

hérna sem hjúkrunarfræðingur ... bý með manni sem er héðan og á með honum þrjú 

börn. 

Einn hjúkrunarfræðingur sagðist hafa átt frænku starfandi á lítilli H-stöð skammt frá 

þeim stað sem hún starfar nú á þegar hún sá stöðuna auglýsta ákvað hún að slá til og prófa.  

Ég var búin að sjá bara auglýst nokkrum sinnum eftir hjúkrunarfræðingi hérna, kom 

svo einhvern tímann hérna að sumarlagi og keyrði hérna og sagði já það væri ekkert 

vitlaust að prófa þetta og vera í eitt ár eða svona ... og síðan eru liðin nokkur ár ... En 

ég hugsa að þau tengsl, hefði þau ekki verið, ég er ekki viss um að ég hefði gert þetta. 

Áberandi sterk tengsl komu fram hjá þremur þátttakendum sem annaðhvort höfðu alist 

upp á viðkomandi stað eða maki þeirra. Þegar einn þátttakandi var spurður um ástæðu þess að 

hann hefði valið að búa í dreifbýli þá svaraði hann:  

... bæði ætlum og viljum vera hér ... við getum ekki hugsað okkur að vera annars 

staðar. Þess vegna ákvað ég kannski að prófa heilsugæsluna, ég hef aldrei sérstaklega 

verið að spá í hana, en er mjög ánægð með að hafa valið þetta. 
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Hjá tveimur þátttakendum var greinilegt að það að alast upp í dreifbýli hafði áhrif á 

val þeirra að setjast þar að.  

Ég er uppalin í dreifbýli svo ég þekki til svona lítils staðar og svo er maðurinn minn 

héðan ... honum bauðst vinna hér þannig að við ákváðum bara að flytja hingað.  

Annar hjúkrunarfræðinganna komst svona að orði: 

Nú ég er fædd og uppalin hér á staðnum. Og síðan bara bauðst okkur að koma aftur, á 

þessum tímapunkti var ég í fæðingarorlofi ... við ákváðum að þiggja boðið. Fengum 

farið, ég vinn hér og hann aðra góða vinnu maðurinn minn. 

4.3.2 Hlunnindi 

Þátttakendur voru á einu máli um að vinnutími heilsugæslunnar væri mjög 

fjölskylduvænn. Þegar þeir voru komnir með börn þá fannst þeim flestum mikið álag á 

fjölskylduna að vinna vaktavinnu.  

Ég reyndar er fædd og uppalin hér á landsbyggðinni. En aðallega var það málið að 

ég var komin með þrjú börn þegar ég kom hingað og var að vinna vaktavinnu á móti 

manninum mínum á kvöldin og um helgar og var alveg búin að fá nóg ... ég sá þessa 

stöðu auglýsta og drifum okkur. Og það var frítt húsnæði og frí barnapössun þá, 

þannig að það var mjög gott.  

Að þurfa að vinna þrískiptar vaktir gat verið mikið álag og púsluspil fyrir 

fjölskylduna. Á heilsugæslunni var vinnutíminn eingöngu dagvinna og virðist það vera eitt af 

því sem freistaði hjúkrunarfræðinganna. Einn þátttakenda lýsti vaktavinnunni svona: 

... erfitt að vera í vaktavinnu, þrískiptum vöktum finnst mér líka með krakka. Þess 

vegna ákvað ég kannski að prófa heilsugæsluna, ég hef aldrei sérstaklega verið að spá 

í hana, en er mjög ánægð með að hafa valið þetta.  
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4.3.3 Barnauppeldi 

Allir þátttakendur töluðu um kosti þess að ala upp börn í litlu samfélagi. Það að þekkja 

til flestra í samfélaginu veitti þeim ákveðið öryggi. Einn þátttakenda komst svona að orði: 

Það er mjög gott að ala upp börnin sín hér, það er bara alveg dásamlegt. Allir fylgjast 

með og allir vita um hvern annan, þannig að það er mikið öryggi sem fylgir því að 

búa hér. Það góða við að búa hér sem barn er að það er bara hægt að hoppa út og 

leika með hinum börnunum. Hér eru allir eins og stór fjölskylda, allir eru til í að 

passa, til í að fylgjast með og láta mann vita ef eitthvað er og það er frábært.  

4.4 Starfsskilyrði 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa í heilsugæslu í dreifbýli vinna við mismunandi 

starfsskilyrði. Sumir starfa mikið einir og aðrir búa við erfiðar samgöngur þar sem vegir og 

færð hafa áhrif. 

4.4.1 Fagleg einangrun 

Flestir þátttakendur fundu fyrir töluverðri faglegri einangrun í starfi. Til að draga úr 

þessari einangrun fóru tveir þeirra á næsta sjúkrahús einn dag í viku til að vinna, einnig fóru 

nokkrir reglulega á fundi á þeirri heilsugæslu sem hafði yfirumsjón yfir þeim. Einn 

þátttakandi svaraði svona þegar hann var spurður um mikilvægi þessara ferða. 

... það er nauðsynlegt til þess að halda sér við og svo getur fólk bara gleymt manni 

hér, það er nú bara svo einfalt, þú færð kannski ekki einu sinni upplýsingar um 

árshátíð eða eitthvað svoleiðis.  

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir fyndu fyrir einangrun í starfi svaraði 

einn með þessum hætti: 

Ég held að það sé ekki annað hægt í þessu starfi. Megnið af þeim tíma sem ég hef 

unnið hér hefur enginn verið hérna nema ég þannig að þú kemur í tómt hús og þú ferð 

úr tómu húsi og ég meina það er engin ritari þannig að það er ekki hægt annað ... frá 

degi til dags er þetta kannski ekkert erfitt, þetta er bara eitthvað sem maður venst en 
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þetta er mjög slæmt ... í erfiðu aðstæðunum og stóru útköllunum ... er maður fyrstur á 

staðinn og maður er með liðstyrk á staðnum en svo fer allt liðið í burtu og svo hittist 

fólk og vinnur úr kringumstæðunum en ég er alltaf bara hér. 

Einnig kom fram að einfaldir hlutir gátu orðið erfiðir í svona mikilli einangrun, hlutir 

eins og að eiga eitthvað óuppgert við samstarfsfólk, vera ósáttur við eitthvað og vera ekki í 

aðstöðu til að útkljá málin. Þeir töldu að hluti af því að þroskast í starfi væri að fá ábendingar 

frá öðrum um hvað betur mætti fara og fá hrós fyrir það sem vel er gert, en það er erfitt þegar 

fagleg einangrun er mikil.  

Mér finnst stundum erfitt að geta ekki talað við neinn, þú þarft ekki að gefa neinum 

rapport að loknum vinnudegi. Þetta finnst mér erfitt við starfið að geta ekki talað við 

neinn og spurt hann í aðstæðunum „gerði ég rétt eða gerði ég vitlaust, er einhver 

önnur leið betri“. Ég reyni að vera dugleg að ráðfæra mig við læknana svo ég lendi 

síður í því að segja „af hverju gerði ég ekki þetta svona“. 

Við slys og aðrar bráðaaðstæður er oft kallað til næsta hjúkrunarfræðings og þarf hann 

þá að fara á vettvang. Stundum þarf hann að keyra um langan veg og er þá einn á vettvangi 

þar til önnur hjálp berst. Einn þátttakandi komst svo að orði: 

... það er líka dálítið í sambandi við svona útköll þegar maður er að fara einn til fjalla 

jafnvel eða ég segi kannski beint til fjalla en þú ert náttúrulega að fara í aðstæður sem 

er stopulla símasamband ... það er svona ákveðin áhætta og það er áhætta líka að 

töluverð fólgin í að keyra undir svona miklu álagi þegar þú ert að fara fyrst á vettvang 

eins og ég er yfirleitt. Þannig að útköllin eru svo oft þannig að tíminn frá því að þú 

veist í hvað þú eða færð símtalið og þangað til að þú kemur á staðinn er oft svo 

erfiður og þá er maður náttúrulega að keyra og taka út útbúnað og yfirfara hvort 

maður sé með allt ... 

4.4.2 Landfræðileg einangrun 

Hjá flestum þátttakendum höfðu samgöngur mikil áhrif. Slæm færð á vegum og vont 

veður gat komið í veg fyrir að þeir gætu fengið eða sótt þá aðstoð sem þeir þurftu. Þeir sem 
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höfðu lengri starfreynslu töluðu um að það hafi orðið mikil breyting á og að ástæður séu 

meðal annars betra veðurfar, betri vegir og jarðgöng.  

Það er búið að breytast svo veturnir undanfarið, þetta er ekki orðnir neinir vetur 

miðað við fyrst eftir að ég kom hérna ... það var ekki fært hérna í einhverja daga ... ég 

hef verið heppin bara og lánsöm, það hefur alltaf reddast. 

Alltaf kom það þó upp annað slagið að vegir urðu ófærir og olli það þá auknu óöryggi 

hjá hjúkrunarfræðingunum.  

Ég finn fyrir kvíða stundum ef ég veit að það er ófært og ef ég veit af einhverjum 

veikum. Það hefur komið fyrir að mig langi bara til þess að láta mig hverfa í einhvern 

tíma. En læknar hafa þurft að koma hingað á skíðum eða snjósleðum, ef það er 

eitthvað sérstakt þá gera þeir allt til þess að reyna að koma. 

4.4.3 Stuðningur í starfi – samvinna 

Flestir þátttakendur höfðu aðgang að gæðahandbók eða stöðluðum vinnuskemum til 

að styðjast við. Það var þó mjög misjafnt hvort þeir nýttu sér þessi gögn. Einnig gátu þeir 

ráðfært sig við aðra hjúkrunarfræðinga annaðhvort á dvalarheimili í tengslum við 

heilsugæsluna eða á þeirri heilsugæslustöð sem hefur yfirumsjónina.  

... þó við séum svona með góðan stuðning frá hvor annarri, þá er ég vön að vera í 

stærri hóp ... Ég sakna þess að vera ekki á stærri vinnustað sem að maður virkilega 

kryfur málin.  

Upplifun þeirra á stuðningi var engu að síður misjöfn og samstarf mismikið.  

... ég hugsa að það hvað það er langt síðan að ég byrjaði hérna að það sé frekar 

fyrirstaða í því að viðhalda einhverri tengingu og samvinnu vegna þess að þú ert 

orðin sjálfbjarga og sjálfstæður í starfi að þá er síður passað uppá held ég tenginguna 

... ég er búin að vinna lengur við stofnunina heldur en yfirmanneskja mín þannig að ef 

að ég væri ný í dag sko þá gæti vel verið að ég færi inní öflugra tengslanet heldur en 

ég er í ... 
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Meirihluti þátttakenda töldu sig fá góðan stuðning frá öðru heilbrigðisstarfsfólki og 

voru samskipti við heilsugæslulækna góð.  

Ég hef mikinn stuðning af læknunum sem koma hérna tvisvar í viku, við ræðum málin 

mjög mikið, ég fæ upplýsingar og svona feedback hjá þeim.  

Einn þátttakandi hafði þetta um samstarf að segja: 

Það kemur hingað læknir einu sinni í viku og það er mjög gott samstarf á milli mín og 

læknanna enda er ég að taka mikið af þeim má segja. Það má segja að þessir gömlu 

læknar sem hér störfuðu hafi búið mig vel undir þetta starf þar sem þeir voru mjög 

duglegir að leyfa mér að til dæmis kíkja í eyru og hlusta og kenndu mér vel. Þá þurfti 

ég ekki að vera alltaf að senda til þeirra fólkið heldur hlustuðu þeir bara á mig og 

mínar útskýringar og mátu hvað þyrfti að gera. Stundum ákvað ég kannski hvaða lyf 

þyrfti að gefa, gerði ég bara lyfseðilinn hér og þeir skrifuðu svo undir næst þegar þeir 

komu.  

Nokkrir höfðu aðra sögu að segja. Á þeirra heilsugæslustöð kom ekki alltaf sami 

læknir heldur voru sífelld skipti, alltaf að koma nýr og nýr.  

Af því að svo líka hafa þeir þann háttinn á hérna að þeir eru alltaf að skiptast á að 

koma þannig að þú hefur aldrei neinn sérstakan kontaktaraðila nema að þú veljir 

hann úr sjálf.  

Töldu þátttakendur þetta fyrirkomulag vera óhagstætt fyrir alla aðila. Einn þátttakandi 

komst svona að orði: 

... ef maður hugsar um, það er búið að búa til eitthvað kerfi þar sem þetta rúllar svona 

að það þurfa allir að fara en þetta er ekki heldur í hag skjólstæðinganna í huga vegna 

þess að það er mjög erfitt að ef þú ert með einhver krónísk veikindi og þarft oft að 

fara og ert alltaf að hitta nýjan og nýjan. Þess vegna er kannski álagið meira á 

hjúkrunarfræðingana á staðnum af því að fólk nennir ekki að byrja alltaf uppá nýtt. 
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Annar þátttakandi hafði svipaða sögu að segja: 

Ég hef lent í því að þurfa að útskýra vel hver ég er og hvað ég vildi. Því miður er 

engin sérstakur læknir sem væri auðvitað langbest og auðvitað er kvartað yfir því að 

hér hefur engin heimilislækni, einhvern sem sér um þeirra mál. 

Í viðtölunum kom fram að það var að miklu leyti í þeirra höndum hversu mikið 

samstarf þeirra var við aðra heilbrigðisstarfsmenn. Sjálfstæð vinnubrögð og áræðni var að 

þeirra mati mikilvægur þáttur í hjúkrun í dreifbýli. 

Varðandi sjálfstæðið sem vissulega þarf að vera fyrir hendi en ég held að dýrmætasti 

eiginleiki fólks sem vinnur í svona starfi er að kunna að leita ráða, það er bara 

þannig. Ef þú ert þannig að þú getur ekki eða átt erfitt með að fá handleiðslu annarra 

í gegnum síma eins og við erum oft að gera, þá áttu ekki heima á svona stað. 

4.5 Líðan í starfi 

Í viðtölunum kom fram að þátttakendur voru að öllu jöfnu ánægðir í starfi. Þeim 

fannst þetta fjölbreytt, skemmtilegt og gefandi starf:  

... en mér finnst þetta mjög heillandi við hjúkrunina einmitt hvað þetta er fjölbreytt.  

En eins og annars staðar komu stundum erfiðir tímar: 

... ég fann það þegar ég kom úr barnseignarfríi, ég átti barn ... var búin að vera í leyfi 

lengi og var farin að hlakka til að fara í vinnuna svo bara allt í einu þegar ég kom 

hérna og horfði á stólinn minn og hugsaði „halló stóll, gaman að sjá þig“ og settist 

niður og hugsaði það var ekkert gaman að koma hingað aftur, það er enginn. 

Allir þátttakendur höfðu því láni að fagna að eiga farsælt starf að baki og aldrei lent í 

því að gera mistök í starfi sem hafði íþyngt þeim eða öðrum. Stundum fundu þeir fyrir leiða í 

starfi en töldu það ekkert öðruvísi en ef þeir ynnu á stærri vinnustað. 
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4.5.1 Gefandi starf 

Hjúkrunarfræðingum starfandi í dreifbýli er ekki skylt að hjúkra skjólstæðingum 

sínum í heimahúsi fram í andlátið en engu að síður taka þeir það stundum að sér. 

Ef við tökum sem dæmi einhver sem þú hjúkrar fram í andlátið heima ... og samþykkir 

það með ættingjum, því vissulega er það náttúrulega erfitt þegar maður er einn ... þá 

myndast náttúrulega tengsl við þá sem svo verða áfram ... Þetta hefur aldrei verið 

íþyngjandi en ég hugsa að þetta verður svona endurgjöf því maður fær sumt af því 

sem maður gerir því þetta er bara vinnan okkar, það er bara þannig, en samt fær 

maður það miklu meira til baka sko. 

4.5.2 Kvíði 

Í öllum viðtölunum kom eitthvað fram sem olli þátttakendunum kvíða í starfi en það 

truflaði þá samt sem áður ekki. Það komu fram mismunandi þættir milli þátttakenda sem ollu 

þeim kvíða. Flestir nefndu þó ófærð: 

... það er ekki nema það sé ófært að þá fær maður stundum aðeins svona kvíðahnút í 

magann ef eitthvað kæmi nú upp á og ég veit að læknir kæmist ekki.  

Ófærð gat líka haft það í för með sér að hjúkrunarfræðingarnir komust ekki til sinna 

skjólstæðinga. Mikill ferðamannastraumur gat líka valdið kvíða hjá hjúkrunarfræðingum 

starfandi í dreifbýli: 

... það eru svo margar aðstæður sem koma upp sem eru mjög vont að vera einn og það 

hefur komið fyrir að það hefur bara komið fólk hingað inn sem mér er bara ekkert 

sama að vera ein nálægt, það er bara einn hlutur, og ekkert öryggiskerfi og ekki neitt 

það getur verið mjög ógnvekjandi ... ég meina það koma dópistar hérna eins og 

annars staðar ... Í svona strjálbýli ertu náttúrulega alltaf óvarinn, það er bara þannig, 

löggan er 40 mínútur á leiðinni. En það er samt tveir er meira en einn, það er svo 

ofboðslega auðvelt að hræða einn en þegar tveir eru þá horfir allt öðruvísi við. 

Þótt þátttakendur vildu ekki meina að þeir hafi fundið fyrir kvíða almennt í starfinu þá 

kom þó fram að stundum var einhver undirliggjandi kvíði. 
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Ég segi það ekki, að þegar síminn hringir stundum seint á kvöldin og ég er á 

náttfötunum og engan veginn tilbúin til að fara neitt út úr húsi, þá verð ég voða fegin 

ef þetta er bara sonur minn að hringja seint eða ... já þá finnur maður að það er 

eitthvað undirliggjandi, maður er ekkert alltaf upprifinn. 

4.6 Upplifun af eigin getu við bráðaaðstæður  

Áberandi var að kvíði fyrir bráðaaðstæðum virtist ekki hafa áhrif á dagleg störf né 

almenna líðan hjúkrunarfræðinganna. Það sem virtist aðallega vekja upp kvíða hjá þeim 

var gagnvart alvarlegum veikindum barna og alvarlegum slysum.  

4.6.1 Bráðaaðstæður 

Almennt var það áberandi að mikil yfirvegun einkenndi viðhorf 

hjúkrunarfræðinganna til bráðaaðstæðna. Töldu þeir sig nokkuð vel undirbúna fyrir 

bráðaaðstæður og upplifðu ekki mikið kvíða og óöryggi í þessum aðstæðum. Tveir 

þátttakendur tóku svona til orða þegar þeir voru spurðir um upplifun af eigin getu við 

bráðaaðstæður:  

Ég kvíði nú ekkert sérstaklega bráðaaðstæðum ég tek bara því sem höndum ber 

yfirleitt, annars gæti maður ekki verið í þessu starfi.  

Ég hérna upplifi mig alla vega ekki kvíðna og óörugga. Mér finnst ég hafa svona lent í 

svo mörgu að hérna ég er nokkuð svona ... eða alla vegna ég hef sjálfstraustið og 

svona ... ég vantreysti mér ekki til þess að lenda í bráðaaðstæðum. 

Einnig töluðu þeir um nauðsyn þess að sækja reglulega sérhæfð 

endurmenntunarnámskeið í endurlífgun. Einn þátttakandi komst svona að orði: 

... ég held að ég sé bara mjög vel undirbúin, maður hefur farið náttúrulega á öll 

möguleg og ómöguleg námskeið ... sem sagt að segja endurmenntun ... sérhæft 

námskeið varðandi, hjartaendurlífgun. 
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4.6.2 Á vettvangi  

Þátttakendur höfðu mislanga starfsreynslu en flestir höfðu lent í ýmsum erfiðum 

bráðaaðstæðum þar sem til þeirra hafði verið leitað bæði á vinnutíma og utan vinnutíma. Oft 

voru þeir fyrstir á slysstað. Einn hjúkrunarfræðingurinn talaði um að hafa lent í mörgu á 

sínum starfsferli, svo sem alls kyns brot og slys uppi á fjöllum, bílslys, hópslys og drukknanir 

en hafði aldrei þurft að nota hjartarafstuðtæki. 

... ein manneskja á vettvangi er yfirleitt í því sama, það er bara yfirleitt stjórnun á 

slysstað og bráða ... ef er endurlífgun eða sem sagt eitthvað þannig, en maður í raun 

og veru gerir ekki mikið í þessum kringumstæðum á meðan maður er einn. ... Það 

mikilvægasta er í raun og veru að halda ró og skynsemi, það skiptir ofboðslega miklu 

máli ... Erfiðasti tíminn er oft að vera á leiðinni á vettvang en þegar maður er komin 

þá hef ég alla vega ekki ennþá lent í þeim kringumstæðum að vita ekkert hvað ég ætti 

að gera ... Í þessum tilvikum þegar sko stóru stóru slysin eru að við björgum kannski 

ekki miklu, en það sem maður gerir náttúrulega fyrst og fremst er kannski að koma 

skikki á og minnka hræðslu fólks og skapa öryggi af því að maður veit hvernig maður 

á að bregðast við því allra mikilvægasta. En maður gerir ekki að sárum eða neitt 

nema að stoppa einhverjar blæðingar og setja upp nálar og svona.  

4.6.3 Börn  

Börn og bráðaaðstæður virðast vera það sem vekur upp hvað mestan kvíða hjá 

þátttakendum. Einn þeirra lýsti kvíða sínum varðandi börnin á eftirfarandi hátt: 

Það sem maður kvíðir alltaf mest er í sambandi við litlu börnin ef það myndi komu 

upp eitthvað akút hjá þeim. Það er erfitt að átta sig á hjá þeim því þau geta ekki sagt 

frá. 

Annar þátttakenda var á sama máli en bætti við að nálægðin við foreldra sem oft hlýst 

af því að búa í litlu samfélagi gæti líka verið erfið þegar börn eiga í hlut. 

Erfiðast er náttúrulega ef að það eru slys eða alvarleg veikindi, sérstaklega ef það eru 

börn. Ég er búin að vera hér ... og börnin sem voru lítil þau eru farin að koma með 
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börn jafnvel, og maður þekkir þetta fólk orðið mjög vel þannig að mér finnst það 

náttúrulega langerfiðast það er nálægðin. Ef það verður eitthvað alvarlegt, ég þekki 

fólkið, það gefur náttúrulega augaleið, það er erfiðast. 

4.6.4 Ferðamenn  

Síðastliðin ár hefur ferðamannastraumur aukist um land allt. Hefur þessi þróun haft þá 

keðjuverkun í för með sér að aukið álag er á hjúkrunarfræðinga á þessum stöðum. Ef koma 

upp slys hjá ferðamönnunum þá eru hjúkrunarfræðingarnir kallaðir til á öllum tímum 

sólahringsins. Flestir þátttakenda bjuggu á stöðum þar sem ferðamannastraumur hefur aukist 

síðastliðin ár og fundu þeir fyrir auknu álagi utan vinnutíma vegna þessa. 

En svo er annað, það er að aukast svo mikið ferðamannastraumurinn ... það var nú 

bara gönguferðir, en nú er svo mikið um vélsleða og það hefur sloppið alveg ótrúlega 

vel ... Maður á alltaf von á að það gerist eitthvað meira ... Þá var ég að koma heim til 

mín seinni part dags, það var hringt í mig á leiðinni ... það var reyndar ekkert langt 

upp í fjallið. Þá hafði par farið fram af hengju, og voru bæði slösuð ... Og svo 

náttúrulega hefur maður áhyggjur af því, maður er að eldast, hvað fer maður að 

þvælast mikið, ég hef ekkert þol að ganga til dæmis. 

Annar hjúkrunarfræðingur talaði um að oft á tíðum var lélegt upplýsingaflæði frá 

ferðamönnum: 

Það getur líka verið mjög óþægileg ef maður hefur til dæmis ekki þurft að sinna neinu 

slysi og svo kemur mikil ferðahelgi og þá er kallað í mann út af einu og öðru maður 

veit aldrei hvað liggur fyrir, þetta finnst mér stundum vera dálítið óþægileg ... 

Stundum fær maður kannski ekki miklar upplýsingar þegar er hringt í mann það er 

kannski bara sagt það blæðir mikið og svo mætir maður með einhverjar hugmyndir 

um hvað hafi gerst frá A til Ö og hvað skyldi vanta en maður veit ekki neitt fyrr en 

maður er komin á staðinn. 
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4.6.5 Aðbúnaður 

Aðbúnaðurinn á heilsugæslustöðvunum sem þátttakendur störfuðu á var í flestum 

tilfellum góður, þó skar ein stöð sig áberandi úr hvað það varðar.  

Ég hef lengi þurft að berjast fyrir því að fá súrefniskút sem ég gæti farið með í hús en 

kúturinn sem er hér er svo stór að ég þarf að burðast með hann. Ég verð bara 

stundum að reyna að nálgast sjálf það sem mig vantar, það þýðir ekki að ætla að hafa 

hér heilsugæslu ef ekki er svo til plástur. Fólk treystir á þetta og líka læknarnir sem 

hingað koma. Ég hef lent í því að ætla að panta þvaglegg en þá var bara sagt „af 

hverju þarftu þvaglegg“. Læknar hafa líka spurt mig „af hverju þarftu þetta lyf“ ég 

hef lent í því að þurfa að útskýra vel fyrir lækni af hverju og það fannst mér óþægilegt, 

það var næstum eins og mitt álit væri ekki nóg.  

Fram kom að það var að miklu leyti í verkahring hjúkrunarfræðings að sjá til þess að 

aðbúnaður væri sem bestur.   

Ég náttúrulega sé um að allt sé til, eins og öll bráðalyf og það sem að ... við erum 

náttúrulega með allt annað en stuðtæki í sambandi við bráðaþjónustu. Það er 

náttúrulega mikill ábyrgðarhlutur að passa sig á að allt sé til ... 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort sjálfvirk hjartarafstuðtæki væri á 

heilsugæslustöðinni svöruðu fimm af átta að svo væri. Tveir þátttakendur sögðu að það væri 

ekki á heilsugæslunni en héldu að það væri í sjúkrabílnum. 

Við erum ekki með stuðtæki hjá okkur, hugsa að það sé í sjúkrabílnum. Við erum svo 

illa búin að tækjum og tólum, því hefur verið svo illa sinnt undanfarin ár. Við höfum 

samt allt það nauðsynlegasta en það er ekkert meira en það 

Hjá einum þátttakanda var ekkert sjálfvirkt hjartarafstuðtæki á hans þjónustusvæði og 

hafði hann þessa skýringu á því:  

Við erum ekki með hjartarafstuðstæki hér, það er sagt að það sé svo langt í næsta 

lækni að það borgi sig ekki að hafa það hér, ég fékk þau svör. 
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Mikið af þeim tækjum og tólum sem var til staðar á best búnu heilsugæslustöðvunum 

voru gjafir frá samfélaginu sem þeir þjóna, má þar nefna sjálfvirkt hjartarafstuðtæki, 

súrefnismettunarmæli og fleira. 

Fólkið hér hefur verið mjög duglegt að gefa. Þannig fengum við endurnýjaða akút 

töskuna fyrir 2–3 árum síðan. Þá var hún búin að vera frá því að ég kom, þessi fyrsta, 

hún var orðin vel úr sér gengin. 

 Það kom skýrt fram hjá þátttakendum hversu mikill styrkur það var fyrir þá að hafa vel 

útbúinn sjúkrabíl á staðnum og vel þjálfaða sjúkraflutningamenn. 

Það er annað sem að hjálpar manni mikið og það er hvað þeir á sjúkrabílunum eru 

orðnir vel menntaðir. Það er bara orðin gjörbreyting frá því að ég byrjaði. Bæði hvað 

þeir eru vel menntaðir og tækjabúnaðurinn hjá þeim, það er bara allt annað.  

4.7 Umfang starfsins  

Starf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga í dreifbýli er mjög víðtækt og krefst mikils af 

þeim sem því sinna. Þátttakendur voru sammála um að þeir sinntu skjólstæðingum sínum frá 

vöggu til grafar: 

... þetta er svo ofboðslega mörg svið, þetta er alveg nákvæmlega alveg frá vöggu til 

grafar og náttúrulega fyrir vögguna líka. 

4.7.1 Helstu verkefni 

Þeirra helstu verkefni voru að sinna ungbarnavernd, skólahjúkrun, heimahjúkrun, 

móttöku á stofu- og símatíma, aðstoða læknana, taka blóðprufur, meta og greina ástand 

sjúklinga og sinna bráðatilvikum. Tveir þátttakendur komust þannig að orði þegar þeir voru 

spurðir um umfang starfsins:  

... það er náttúrulega skólahjúkrun, ungbarnavernd og hérna bara almenn móttaka. 

Heimahjúkrun þegar hún er ... Þannig að þetta er bara allt nema mæðravernd ... 

eiginlega alveg bara frá vöggu til grafar.  
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... nú, svo er það bara þetta slysa og veikinda ... og bara allt þetta sem fólki dettur í 

hug að spyrja um.  

4.7.2 Sjálfstæði í starfi 

Sjálfstæði og öryggi í starfi er eitt af því sem er mikilvægt að hjúkrunarfræðingur 

starfandi í dreifbýli búi yfir. Þegar ekki er læknir á staðnum þurfa þeir oft að taka á sig aukna 

ábyrgð og geta leitað upplýsinga fljótt og örugglega. Allir þátttakendur sögðu að stór hluti 

starfsins væri að taka á móti skjólstæðingum, geta metið ástand þeirra og taka svo ákvörðun 

um meðferð út frá því. 

... ef það er læknislaust hérna þá skoðar maður sjúkling, maður metur lungnabólgu, 

eyrnabólgur, hjartalínurit. Maður fær back up þess læknis sem er að vinna hérna, það 

er nóg fyrir mig að hringja í hann og þá geri ég bara lyfseðil og viðkomandi fær lyf 

hérna ... sem sagt í læknisleysi þá skrifar maður alla lyfseðla og þeir afgreiddir, lyf og 

svona, þó að læknir sé ekki á staðnum. 

Þátttakendur voru sammála um góð samskipti við lækna væru mikilvægur þáttur til að 

tryggja skjólstæðingum sem besta þjónustu.  

Læknarnir eru í nánu samstarfi við okkur oft á tíðum því við erum oft framlenging 

þeirra við afgreiðslu á lyfjum og mat á ýmsu. Þannig að það eru þeir sem við erum 

með í mikilli fjarvinnu. 

 Í viðtölunum kom fram að hjúkrunarfræðingar starfandi í dreifbýli geri oft á tíðum 

ýmislegt fyrir utan sitt starfssvið, ekki síst þar sem læknar koma sjaldnar. 

Ég held að við séum að gera miklu meira heldur en grunnmenntun og kannski leyfi er 

fyrir, við erum kannski oft svona augu og eyru læknana þegar þeir eru fjarstaddir. 

Hlutirnir bara þróast í þessa átt. Líka þegar er svona teymi eins og læknir og 

hjúkrunarfræðingur og fara að þekkja inn á hvert annað þá vitum við bæði að við 

erum að tala um sama hlutinn. Og þá fær maður þetta traust ... sem sagt að það er 

hlustað á það sem maður segir. 
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4.7.3 Nálægð við skjólstæðinga 

Nálægð hjúkrunarfræðinganna var oft mikil við skjólstæðinga sína og þar af leiðandi 

myndaðist oft sterk tengsl á milli þeirra, ekki síst í dreifbýli. En í starfi sínu þurftu þeir að 

geta greint á milli hlutverka, það er að segja hvenær voru þeir sem hjúkrunarfræðingur og 

hvenær sem vinur. 

... það sem gerir það einstakt er það að nærveran, það er sem sagt ef þú ert hluti af 

því samfélagi sem þú vinnur í og þú þekkir alla, þú hefur komið inn á öll heimili, 

nálægðin gerir það að verkum að þú bara vinnur öðruvísi, það verður bara þannig. 

Þátttakendur töluðu líka um að nálægðin gerði hjúkrunina stundum flóknari:  

... það getur líka verið erfitt við starfið að kynnist til dæmis gamla fólkinu vel. Það er 

nú svo yndislega við starfið að yfirleitt getur þú gefið þér góðan tíma fyrir hvern og 

einn. En þau verða svo kannski bara eins og ömmur þínar og afar og það er nú bara 

ein leið sem allir fara á endanum og þá upplifir maður þennan missi sem ég upplifi 

frekar erfiðlega. Þú ert búin að tengjast þessu fólki svo mikið, umgangast það jafnvel 

daglega í langan tíma en auðvitað er þetta gangur lífsins. 

Þátttakendur sem höfðu langa starfsreynslu í dreifbýli á sama stað töluðu um að þeim 

þætti erfitt þegar þeir höfðu sinnt sama fólkinu mjög lengi, jafnvel sumum frá því það var 

barn og fram á fullorðinsárin: 

... maður þekkir þetta fólk orðið mjög vel þannig að mér finnst það náttúrulega 

langerfiðast, þ.e. nálægðin.  

Vinskapur þátttakenda við fólkið í samfélaginu flækist líka stundum fyrir þeim, jafnt í 

starfi og utan þess.  

Reyndar er maður líka oft í miklum vinskap stundum við íbúa staðarins og þá, hleypir 

maður ekki eins sorginni að sér eins og maður myndi gera ef maður væri bara 

vinkona í næsta húsi eða eitthvað svoleiðis. Maður verður einhvern vegin að hérna 

vera frekar meiri stuðningsaðili stundum heldur en maður vildi vera kannski ... maður 

þarf að setja sig í ákveðnar stellingar fyrir slíkt. 
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Nokkrir þátttakendur töluðu líka um hvað það getur verið flókið þegar einhver í 

samfélaginu deyr skyndilega. 

Í svona litlu samfélagi þegar koma upp svona erfiðar aðstæður, til dæmis erfið 

dauðsföll, þá þekkir maður yfirleitt einstaklinginn, fjölskylduna og svoleiðis. Þannig 

að maður þarf oft að setja sig í að draga sig frá. Maður verður að vera 

hjúkrunarfræðingurinn, maður getur ekki leyft sér að vera í syrgjendahópi. 

4.7.4 Áreiti utan vinnutíma 

Eitt af því sem fylgir því að starfa sem hjúkrunarfræðingur í dreifbýli og virðist vera 

erfitt að koma í veg fyrir er áreiti utan vinnutíma. Þátttakendur upplifðu þetta mismunandi, 

sumum fannst þetta ekkert mál en hjá öðrum komu tímabil þar sem þeim fannst þetta 

íþyngjandi. Ekki fannst þeim þeir frekar en aðrir íbúar vera undir smásjá samfélagsins. Eldri 

þátttakendum fannst fólk alla jafna virða friðhelgi þeirra meira en áður. Áreitið fólst meðal 

annars í því að fólk hringdi heim til þátttakenda utan vinnutíma. 

... þú verður milliliður sko, fólk hringir gjarnan heim og er að pæla í því hvort það 

eigi að gera eitthvað meir úr málinu og eins bara hérna að þegar fólk kemur eftir slys 

að meta það hvort, sendir þú það beint inn eftir, sendir þú það beint út eftir eða gerir 

þú að því sjálf.  

Einnig voru þeir stoppaðir á förnum vegi af fólkinu í samfélaginu:  

... eins og bara fara út í búð og „æi hérna ég gleymdi að ég ætlaði að spyrja þig, var 

eitthvað komið út úr blóðprufunni minni“ eða „er þetta til í apótekinu“ eða ...  

Þegar þátttakendur voru spurðir um áreiti utan vinnutíma tóku þrír þeirra svona til 

orða:  

Sumir halda að maður sé bara í vinnunni allan sólarhringinn. En svo segja sumir 

„fyrirgefðu, ég veit að þú ert í fríi en má ég ...“ bara mjög kurteisir. Ég hef sent út að 

ég sé ekki á sólarhringsvakt, það veit það, ég hef sent út bæklinga. En auðvitað megi 

fólk hringja í mig ef það lendir í einhverjum bráðatilfellum og ef ég er á staðnum. En 
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það er rosalega mikið hringt til að fá ráð „á ég að, hann er svona eða hinsegin, er 

ástæða til að láta athuga þetta“.  

Það kemur nú fyrir, ég læt það ekkert pirra mig, það kemur álíka oft fyrir að ég spyr 

sjálf „hvernig hefur þú það og hvernig gengur“ eða það er eitthvað þannig að kannski 

er þetta alveg eins mér að kenna. 

Ef maður tekur allan tímann þá er það búið að ganga svona upp og ofan. Stundum var 

ég alveg búin að fá nóg af þessu ætlaði að drífa mig eitthvað annað og var leið á 

þessum endalausu bakvöktum. En svo koma tímabil sem að ég finn ekki fyrir þessu. En 

ég man fyrstu árin mín hérna, þá var ég bara sko ... vildi komast í burtu í frí, fyrstu 

vikuna í sumarfrí, bara ekki hérna, fara í burtu … Það er orðin breyting. Yngra fólkið 

er orðið meðvitaðra um að allir eiga sinn hvíldartíma og svona. 

Í viðtölunum kom fram að fólkið í samfélaginu fann fyrir óöryggi ef það vissi ekki hvort 

hjúkrunarfræðingurinn væri á staðnum eða ekki. Sumir þátttakendur tóku á það ráð að láta 

fólkið vita ef þeir færu úr bænum, til dæmis þegar þeir færu í sumarfrí. 

Ég bendi alltaf reglulega á það og sendi út og svona og minni á þegar ég fer í 

sumarfrí, og númerið hjá vaktlækninum og svona, hvert það getur leitað og í opna 

tímana. Þannig að fólk er farið að gera það meira. 

Það kom mjög greinilega fram hjá öllum þátttakendum að þeir litu ekki á þetta starf 

sem dagvinnu eingöngu. Í flestum tilfellum var ekki reiknað með því að þeir tækju bakvaktir 

og útköll en bersýnilega kom í ljós að þeir litu á áreiti utan vinnutíma sem ákveðinn hluta af 

sínu starfi. Einn hjúkrunarfræðingur skar sig þó úr þessum hópi þar sem gert var ráð fyrir 

áreiti utan vinnutíma í starfslýsingu hans og fékk hann greitt aukalega fyrir það. Aðrir 

hjúkrunarfræðingar reyndu frekar að hliðra til með sinn vinnutíma ef þeir lentu í útköllum. 

Að vísu finnst mér stundum ekki hægt að ætlast til þess að maður geti bara verið 

hjúkrunarfræðingur á svona stað frá til dæmis 8–16 ... reyndar er starf mitt metið 

120% út af þessu símakvabbi því það er svolítið á kvöldin, um helgar og jafnvel á 

nóttunni líka sko. Og ef að fólk biður mig að koma heim til sín þá fæ ég borgað fyrir 
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það eins og útkall. En ég er ekki föst, það er að segja ég þarf ekki að skuldbinda mig 

til að vera alltaf til staðar og ég þarf ekki að tilkynna ef ég fer í burtu. 

Fram kom hjá einum þátttakanda að þótt hann vildi helst ekki sinna tilvikum utan 

vinnutíma þá fannst honum það samt oft betra til að friða samvisku sína. 

Stundum finnst mér nú mjög erfitt að segja nei ef ég er beðin um að gera eitthvað, 

stundum er bara betra að sinna því þegjandi og hljóðalaust og vera þá með góða 

samvisku. Ég reyni nú samt að koma fólki ekki upp á þetta og flestir taka nú tillit til 

þess þegar ég er í fríi.  

4.8 Viðhald faglegrar þekkingar og færni 

 Flestir þátttakendur voru duglegir að reyna að viðhalda þekkingu sinni og færni með því 

að sækja ýmis námskeið og nú síðustu tvö til þrjú árin voru þeir farnir að nota í auknum mæli 

fjarfundabúnað í þeim tilgangi.  

4.8.1 Fjarfundabúnaður 

Þátttakendur voru duglegri að sækja stutt námskeið í fjarfundabúnaði þar sem þeir 

þurftu ekki að fara í tveggja til þriggja daga ferð, til dæmis til Reykjavíkur, fyrir fjögurra tíma 

námskeið. Þeir þurftu samt að fylgjast með því hvaða námskeið voru í boði: 

Já sko, við þurfum bara að vera vakandi fyrir því að sjá hvað okkur langar til að 

hlusta á og biðja um að það verði sent sem fjarfundur.  

Ekki voru allir jafn ánægðir með fjarfundabúnaðinn þar sem oft komu upp tæknilegir 

örðugleikar. 

Ég hef setið eitt námskeið ... tveggja daga námskeið gegnum fjarfundabúnað og þetta 

er reyndar ... það er gott að þurfa ekki að fara suður og allt það ... en mér finnst bara 

allt of oft tæknilegir örðugleikar, það dettur út hljóðið, það er bið og fólk kann ekki á 

þetta, talar ekki í hljóðnemann sem á að útvarpa út á land, gleyma að passa að 

glærurnar sjáist líka út á land og svona. 
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Og fleiri voru á sama máli:  

Það var núna einn fjögurra tíma og ég náði síðasta klukkutímanum, þá var búið að 

tengja græjurnar ... Þetta er námskeið eða ráðstefnur fyrir heilsugæslustöðvar sem 

eru alls staðar um landið, þá er verið að senda út á svo marga staði, það er alltaf í 

þessi skipti, það er alltaf einn og einn staður að detta út. … Þegar þessi tækni.., ef hún 

væri betri þá gengur þetta.  

Einn þátttakandi talaði um að sér fyndist galli í sambandi við fræðslu í gegnum 

fjarfundabúnað, að hafa engan til að tala við í hléum og eftir námskeiðið, þeir voru oft einir á 

staðnum:  

Mér finnst líka ef maður fer svona burt á námskeð þá er maður að hitta annað fólk 

líka, er að skiptast á skoðunum í hléum og svona, það er öðruvísi.  

4.8.2 Námskeið 

Helstu námskeið sem þátttakendur hafa sótt í tengslum við bráðaaðstæður voru meðal 

annars skyndihjálp, ACLS (Advanced Cardiac Life Support), BTLS (Basic Trauma Life 

Support) og slysavarnir barna. Sumir þátttakendur höfðu líka fengið að sitja námskeið með 

sjúkraflutningamönnum um endurlífgun og hvernig á að bregðast við, fannst þeim það gera 

mikið gagn eins og fram kemur hér: 

Það er meira svona um flutning á fólki og mig vantaði svolítið upp á það. Ég hef þurft 

að fara í vitjanir og svona, það er mikið útivistarsvæði hérna alveg yfir byggðirnar. 

Þá hef ég treyst á með flutningana á björgunarsveitamennina. Þannig að ég sat það 

námskeið og það var bara mjög gott. 

Einnig höfðu einhverjir setið námskeið með björgunarsveitamönnum í skyndihjálp II. 

Nokkrir þátttakendur höfðu aflað sér réttinda til að kenna skyndihjálp og hafa verið með 

námskeið í því. Töluðu sumir um nauðsyn þess að sækja námskeið í sérhæfðri skyndihjálp til 

að geta brugðist við mögulegum slysum sem tengjast atvinnugreinum á þeirra þjónustusvæði, 



Háskólinn á Akureyri                                                           Upplifun hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli 44 
   

svo sem bruna og björgun úr vatni. Þeir töluðu um að sum þessara námskeiða sem væru í boði 

væru of miðuð að störfum á sjúkrahúsi. 

Flestir þátttakendur höfðu fengið jákvæð viðbrögð þegar þeir sóttu um að fara á 

námskeið sem þeir höfðu áhuga á en einn þátttakandi fékk eftirfarandi svar þegar hann sótti 

um að fara á námskeið í sjúkraflutningum:  

...þá var sagt að það væri ekki fyrir mig, ég skildi það nú ekki. 

4.8.3 Afleysing vegna námskeiða   

 Þátttakendum bar saman um að þeim væri ekki gert auðvelt að sækja námskeið þar 

sem þeir fengju ekki neinn til að leysa sig af á meðan. Þess vegna sóttu þeir helst námskeið 

sem tók stuttan tíma þar sem vinnan beið eftir þeim og þeir þurftu að vinna hana upp. Tveir 

þátttakendur sögðu eftirfarandi þegar þeir voru spurðir hvort þeir fengju afleysingu á meðan 

þeir sóttu námskeið: 

Maður verður bara að þjappa og færa til, en yfirleitt er þetta ekki nema einn dagur 

eða tveir. En ef þetta er eitthvað lengra geta kannski orðið vandræði sko, maður þarf 

að fá samþykki fyrir því og svona. Þannig að það getur verið og auka álag bíður alltaf 

eftir manni ef að maður fer, einhver skorpa. 

Nei það er engin til að leysa af. Þá er þetta bara látið ganga, starfseminni bara 

slaufað á meðan sko. Þá er engin hjúkrunarþjónusta í boði, því er nú verr og miður 

sko ... En það er nú oft þannig á heilsugæslunni að það er nú oft hægt að hliðra til 

með vinnu einn til tvo þrjá daga til eða frá, það er bara látið ganga skilurðu ... Það er 

engin sem að vinnur vinnuna manns á meðan. Þannig að þetta eru alltaf hlutir sem að 

bíða þegar við komum aftur. 

4.8.4 Fyrri störf 

Allir hjúkrunarfræðingarnir töldu fyrri störf auka öryggi þeirra í starfi við heilsugæslu, 

að öll starfsreynsla komi sér vel í því starfsumhverfi sem þeir starfa í því starfssvið 
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heilsugæslunnar spannar yfir svo breitt svið. Virtist það ekki skipta máli hvaðan reynslan 

kom, frá nematíma eða störfum víðs vegar á sjúkrahúsum. 

Reynslan mín á slysadeildinni nýttist mér þegar ég var nemi og svo var ég svo heppin 

að ég var á gjörgæslunni á Landspítalanum í 4 vikur þegar ég var nemi um sumar 

tíma og það var alveg brjálað að gera. Ég fékk dálitla reynslu þar líka. 

Annar þátttakandi talaði um reynslu sína af vinnu á sjúkrahúsi: 

Á lungnadeild og meltingarfæra líka, þetta var mjög fínn undirbúningur. Þetta var ja 

bara mikil vinna, fáar hjúkkur. Svo tók maður aukavaktir á hjartadeildinni og hérna, 

þannig að maður fékk mjög mikla reynslu á þessum tíma. 

4.9 Samantekt 

Ástæðan fyrir því að þátttakendur völdu að starfa í dreifbýli var einna helst að þeir 

höfðu tengingu við dreifbýlið, voru annaðhvort sjálfir aldir þar upp eða maki þeirra. Einnig 

fannst þeim vinnutíminn fjölskylduvænn, mikill munur að losna við vaktavinnu og gott að ala 

upp börn í litlu samfélagi.  

Flestir þátttakendur fundu fyrir töluverðri faglegri einangrun í starfi. Þeim fannst erfitt 

að hafa engan á staðnum til að ráðfæra sig við, engan sem gagnrýndi og gaf góð ráð. Þeir 

reyndu að minnka þessa einangrun með því að sækja fundi og fræðslu annað. Hjá flestum 

þátttakendum höfðu samgöngur mikil áhrif. Slæm færð á vegum og vont veður gat komið í 

veg fyrir að þeir gætu fengið eða sótt þá aðstoð sem þeir þurftu.  

Í viðtölunum kom fram að hjúkrunarfræðingarnir voru að öllu jöfnu ánægðir í starfi, 

þeim fannst það fjölbreytt, skemmtilegt og gefandi. Það kom rannsakendum hvað mest á óvart 

hversu mikil einangrun gat verið, þá sérstaklega faglega einangrunin. 

Almennt einkenndi mikil yfirvegun viðhorf þátttakenda til bráðaaðstæðna og töldu 

þeir sig nokkuð vel undirbúna og upplifðu ekki mikinn kvíða og óöryggi. Helst voru þeir 

kvíðnir því að lenda í bráðaaðstæðum sem varða börn. Þeir töluðu um mikilvægi þess að 
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sækja námskeið í sérhæfðri skyndihjálp og endurlífgun. Með auknum ferðamannastraumi 

hafði álagið aukist á hjúkrunarfræðingana.  

Starf hjúkrunarfræðinga í dreifbýli er mjög víðtækt og krefst mikils sjálfstæðis og 

öryggis af þeim sem því sinna. Flestir þátttakendanna voru duglegir að viðhalda þekkingu 

sinni og færni með því að sækja ýmis námskeið og nú síðustu árin voru þeir farnir að nota í 

auknum mæli fjarfundabúnað í þeim tilgangi. Allir þátttakendur höfðu einhverja starfsreynslu 

í hjúkrun áður en þeir fóru að starfa við heilsugæslu í dreifbýli og töldu það almennt æskilegt. 
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Kafli 5 – Umræður um niðurstöður 

5.1 Inngangur 

 Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar meðal annars í ljósi 

þeirrar þekkingar sem kynnt var í fræðilega kaflanum. Kaflanum verður skipt niður í 

undirkafla samkvæmt sameiginlegum þemum sem fram komu við greiningu gagna og kynnt 

voru í 4. kafla. Það sem vakti hvað mesta athygli við greiningu gagna var hvað umfang starfs 

hjúkrunarfræðinga í dreifbýli var mikið og að bráðaaðstæður höfðu almennt ekki áhrif á líðan 

þeirra í starfi. 

5.2 Kynning á þátttakendum 

 Þátttakendur voru á aldrinum 30–60 ára og voru tveir þeirra eldri en 45 ára. Á 

þjónustusvæði þeirra bjuggu allt frá 100–800 íbúar. Starfshlutfall þeirra var frá 50–100% og 

starfsaldur þeirra í dreifbýli frá tæplega einu ári upp í það að hafa rúmlega 30 ára starfsreynslu 

að baki. Þetta stangast á við það sem Hegney og McCarthy (2000) komast að í rannsókn sinni 

þar sem í ljós kemur að starfsaldur dreifbýlishjúkrunarfræðinga fer hækkandi og er talið að 

minnsta kosti helmingur þeirra hafi hærri en 40 ára starfsaldur.  

 Helmingur þátttakenda var með þriggja ára hjúkrunarnám en hinir voru með B.Sc. í 

hjúkrun frá annaðhvort Háskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri og var einn þeirra að 

ljúka diplómanámi í heilsugæsluhjúkrun. Víðs vegar er hjúkrunarfræðin þriggja ára 

háskólanám, þar með talið í Ástralíu en þar hefur fjórða árið verið í boði sem viðbót, þ.e. sem 

sérhæfing til að auka gæði hjúkrunar. Kenny og félagar (2003) gerðu rannsókn meðal 

hjúkrunarnema sem tóku fjórða árið í hjúkrun með sérhæfingu í dreifbýlishjúkrun. 

Rannsóknin sýnir að þeir hjúkrunarfræðingar sem tóku fjórða árið fannst þeir öðlast meira 
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öryggi við bráðaðstæður, þá kom meiri samfella í allt námið og gátu þeir tengt og lært að nýta 

sér það sem þeir voru búnir að læra fyrstu þrjú árin.  

5.3 Dreifbýli sem búsetustaður 

 Það sem er sammerkt með þessari rannsókn og rannsókn Hegney og McCarthy (2000) 

og MacLeod (2004) er að þá sækja hjúkrunarfræðingar sem eiga tengsl við dreifbýlið aðallega 

í störf við heilsugæsluna þar. Allir þátttakendur eða makar þeirra höfðu búið eða dvalið um 

tíma í dreifbýli áður en þeir hófu þar störf. Einnig kom það skýrt fram hjá þeim að vinnutími 

heilsugæslunnar hafi freistað þeirra og voru sumir orðnir þreyttir á vaktavinnu. 

Fjölskylduvænt umhverfi og hin ýmsu hlunnindi sem fylgdu starfinu, svo sem frí 

barnapössun og frítt húsnæði, voru þættir sem þátttakendur töluðu einnig um sem áhrifavalda 

þess að þeir hófu störf við heilsugæslu í dreifbýli. Þessi atriði komu ekki fram í heimildum 

sem áhrifavaldar, aðeins var talað um tengingu við dreifbýlið. 

5.4 Starfsskilyrði 

 Þátttakendurnir upplifðu flestir faglega einangrun, þeir störfuðu mikið einir og fannst 

þeim oft vanta samstarfsfélaga bæði til þess að leita ráða hjá og til að fá gagnrýni. Þessir 

þættir faglegrar einangrunar voru ekki áberandi í erlendum heimildum, samanber rannsókn 

Johnson, Tarlier og Whyte (2003) þar sem meira var einblínt á bjargráð eins og að laga sig að 

ólíkri menningu, landfræðilegri, faglegri og persónulegri einangrun og lifa í þeim sérstaka 

lífsstíl sem felst í starfi dreifbýlishjúkrunarfræðinga. 

 Sú landfræðilega einangrun sem þátttakendur upplifðu vegna ófærðar var að mörgu 

leyti lík þeirri landfræðilegu einangrun sem hjúkrunarfræðingar töluðu um í viðamikilli 

rannsókn Bushy (2002) þar sem þeir upplifðu landfræðilega einangrun vegna mikilla 

fjarlægða. 
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5.5 Líðan í starfi 

 Þátttakendurnir voru að öllu jöfnu mjög ánægðir í starfi og fannst það mjög fjölbreytt. 

Töluðu þeir um þetta sem skemmtilegt og gefandi starf og að enginn dagur væri í raun eins. 

Þó kom fram að allir fundu þeir öðru hvoru fyrir einmanaleika í starfi og kviðu þá einna helst 

því að sitja uppi með of mikla ábyrgð. Þar sem þeir voru einir með ábyrgð á lyfjum og 

tækjum upplifðu þeir sig stundum óvarða gagnvart hinum ýmsu aðstæðum. 

 Samkvæmt rannsókn Hegney, o.fl. (2002) hefur það mikil áhrif á starfsánægju 

dreifbýlishjúkrunarfræðinga að upplifa sig sem hluta af starfseiningu og að finna sig í 

samfélaginu. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi þetta einnig því allir þátttakendur töluðu 

um að góð tengsl við íbúana veitti þeim mikla ánægju og auðveldaði þeim starfið.  

 Erlendar heimildir sýna að hjúkrunarfræðingar eru yfirleitt mikils metnir í litlum 

samfélögum. Almenningur fylgist oft vel með þeim og nær það líka yfir fjölskyldumeðlimi 

þeirra. Rannsóknarniðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingarnir virtust almennt ekki upplifa að 

meira væri fylgst með þeim og þeirra störfum en annarra íbúa dreifbýlisins. 

5.6 Upplifun af eigin getu við bráðaaðstæður 

 Þátttakendum rannsóknarinnar fannst þeir í flestum tilvikum vel undirbúnir fyrir 

bráðaaðstæður, en töluðu jafnframt um nauðsyn þess að sækja námskeið og halda sér við í 

starfi. Fjölbreytileiki starfsins var mikill og var það á ábyrgð hjúkrunarfræðinganna að 

nauðsynleg bráðahjúkrunargögn væru alltaf tiltæk. Rannsókn Bushy (2002) sýnir að 

hjúkrunarfræðingar sem starfa í dreifbýli vinna á margan hátt við svipaðar aðstæður og 

bráðahjúkrunarfræðingar og styður það niðurstöður þessarar rannsóknar.  

 Rannsóknin sýndi að sjálfvirk hjartarafstuðtæki voru tiltæk í heimabyggð allra 

þátttakenda nema eins og voru þau í flestum tilfellum staðsett í sjúkrabílum eða á 

heilsugæslustöðinni. Höfðu hjúkrunarfræðingarnir kynnt sér notkunarreglur tækisins. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingarnir kunni og geti beitt fyrstu hjálp og þar á meðal 



Háskólinn á Akureyri                                                           Upplifun hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli 50 
   

hjartarafstuði. Rannsóknarniðurstöðum bar saman við rannsóknir Dwyer o.fl. (2005) og 

Kenward o.fl. (2001) þar sem fram kemur að eftir að hjartarafstuðstækin urðu sjálfvirk eru 

hjúkrunarfræðingar viljugri að nýta sér þau. 

 Rannsóknarniðurstöðum bar ekki saman við rannsókn Clark, Parker og Gould (2005) 

þar sem fram kemur að hjúkrunarfræðingar hræddust aðallega það að takast á við geðræn 

vandamál og töldu sig ekki hafa næga þekkingu á þeim. Þessi rannsókn leiddi í ljós að 

hjúkrunarfræðingar hræddust frekar bráðaaðstæður tengdar auknum ferðamannastraumi og 

alvarlegum veikindum barna.  

5.7 Umfang starfsins 

 Umfang starfs heilsugæsluhjúkrunarfræðings í dreifbýli er óumdeilanlega 

yfirgripsmikið og krefst mikils af þeim sem því sinna. Þetta staðfesta bæði niðurstöður 

rannsóknarinnar ásamt niðurstöðum rannsókna Witham (2000). 

Hjúkrunarfræðingar starfandi í dreifbýli þurfa að geta tileinkað sér sjálfstæði í starfi. 

Það kemur sterklega fram í rannsókninni að störf þeirra fela í sér að taka á móti 

einstaklingum, meta ástand þeirra og taka ákvörðun um meðferð út frá því. Einnig þurfa þeir 

oft á tíðum að taka á sig ábyrgð og sinna störfum sem eru fyrir utan þeirra starfssvið. 

Rannsóknir Dwyer o.fl. (2005) og MacLeod o.fl. (2004) styðja þessar rannsóknarniðurstöður. 

Einnig rannsókn Witham (2000) þar sem fram kemur að hjúkrunarfræðingar í dreifbýli taka á 

sig ábyrgð og verkefni sem þeir hafa ekki lagalega heimild til að sinna.  

Þátttakendur voru sammála um að áreiti utan vinnutíma og nálægð við skjólstæðinga 

væri hluti af starfi þeirra, en þessir þættir voru ekki áberandi í erlendum heimildum.  

5.8 Viðhald faglegrar þekkingar og færni 

 Allir þátttakendur töldu sig vel undir starfið búnir en voru engu að síður meðvitaðir 

um nauðsyn þess að viðhalda menntun sinni og þjálfun. Nokkrir þeirra sáu um 



Háskólinn á Akureyri                                                           Upplifun hjúkrunarfræðinga starfandi í dreifbýli 51 
   

skyndihjálparnámskeið á sínu þjónustusvæði og töldu sig ná að viðhalda þekkingu og færni 

með því. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Hildigunnar Svavarsdóttur og Gísla Níls 

Einarssonar (2006) kom fram að reglulegri þjálfun má ná fram með því að halda námskeiðin 

sjálfur. Einnig er æskilegt að hafa frekar styttri tíma milli upprifjunar en skipulagðra 

námskeiða.  

 Með tilkomu aukinnar tækni og uppsetningu fjarfunda- og annars tæknibúnaðar í 

flestum sveitarfélögum hefur landfræðileg og fagleg einangrun þessara hjúkrunarfræðinga 

minnkað. Rannsókn Arner (2003) og Clark o.fl. (2005) sýndu sömu niðurstöður og komust 

einnig að því að þar sem fjarskiptatækni er til staðar getur hún dregið úr hættu á kulnun í 

starfi. 

 Öll sú þekking og reynsla sem hjúkrunarfræðingarnir höfðu aflað sér áður en þeir hófu 

störf við heilsugæsluhjúkrun í dreifbýli nýttist þeim vel. Töldu þeir nauðsynlegt að vera búnir 

að afla sér einhverrar starfsreynslu áður en störf voru hafin í dreifbýli. Samræmist þetta 

niðurstöðum rannsóknar Kenny og félaga (2003) þar sem fram kom að nýútskrifuðum 

hjúkrunarfræðingum með þriggja ára nám að baki finnst erfiðara að fara til starfa í dreifbýli 

heldur en þeim sem tóku fjórða árið sem sérnám í heilsugæsluhjúkrun í dreifbýli. 

Þátttakendum rannsóknarinnar fannst þeir oft á tíðum ekki hafa tök á að því að sækja 

námskeið annað þar sem möguleikar á afleysingu voru ekki til staðar. Þessi atriði komu ekki 

fram í erlendum heimildum sem áhrifavaldar. 

5.9 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar og heimildum ber ekki saman um hinn háa starfsaldur 

sem einkennir dreifbýlishjúkrunarfræðinga. Fyrri tenging við dreifbýlið var þó sameiginlegur 

áhrifavaldur í vali á búsetu og starfsvettvangi. Upplifun af einangrun var ólík bæði hvað 

varðaði landfræðilega og faglega einangrun. Samanburður sýndi að almenn starfsánægja og 

góð tenging við íbúana auðveldaði þeim starfið. Þátttakendur upplifðu sig almennt vel búna 
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undir bráðaaðstæður en óttuðust helst aukinn ferðamannastraum og veikindi barna. Í 

erlendum heimildum er ótti við bráðaaðstæður meira tengdur við geðræn veikindi. Fram kom 

að umfang starfs hjúkrunarfræðinga í dreifbýli er jafn viðamikið hérlendis og erlendis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar og heimilda bar saman um mikilvægi þess að viðhalda færni 

með því að sækja námskeið og með tilkomu fjarfundabúnaðar reyndist það auðveldara.  
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Kafli 6 – Notagildi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir 

Hér á eftir verður fjallað um notagildi rannsóknarinnar, hagnýt gildi hennar fyrir 

hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarfræðinám, rannsóknir í hjúkrunarfræðum og almenning. 

Að lokum verða settar hugmyndir að framtíðarrannsóknum á þessu sviði.  

6.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Fyrst ber að nefna reynsluleysi rannsakenda sem takmarkandi þátt rannsóknarinnar þar 

sem þeir hafa ekki unnið rannsóknarvinnu áður. Einnig að lítið hefur verið skrifað um 

dreifbýlishjúkrun hér á landi og eru því flestar heimildir erlendar þar sem heilbrigðisþjónustan 

getur verið byggð upp á annan hátt en hér. Heimildirnar eru því bara grunnur fyrir hina 

eigindlegu rannsókn sem endurspeglar upplifun hjúkrunarfræðinga sem starfa í dreifbýli hér á 

landi. Í ljós kom að einni heilsugæslustöðinni hafði nýlega verið breytt í H1 (sjá bls. 5). Hins 

vegar voru niðurstöður þaðan á sömu nótum og hjá öðrum þátttakendum og því var ákveðið 

að notast við þær. 

6.2 Notagildi rannsóknarinnar 

Vonast er til að rannsóknin auki umræður og skilning á starfssviði hjúkrunarfræðinga í 

dreifbýli meðal heilbrigðisstarfsmanna, menntastofnana landsins og ráðamanna 

heilbrigðisþjónustunnar. 

6.2.1 Notagildi fyrir hjúkrun  

Rannsakendur telja að niðurstöður sem fengust við gerð þessarar rannsóknar sýni þá 

starfsemi og starfsaðstöðu sem hjúkrunarfræðingar á heilsugæslustöð H búa við í dag. 

Fjölbreytileiki starfsins er einkennandi í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Starfssvið 

hjúkrunarfræðinga í dreifbýli felst í hjúkrun skjólstæðinga frá vöggu til grafar og er víðtæk 

þekking á flestum sviðum hjúkrunar því nauðsynleg. Fram kom að starfið er ábyrgðarmikið 
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og krefjandi er það meðal annars vegna faglegrar einangrunar, landfræðilegrar einangrunar og 

misjafns aðbúnaðar. Hjúkrunarfræðingarnir starfa mikið einir og hafa oft á tíðum engan til að 

deila ábyrgð sinni með. Því þyrfti að hvetja hjúkrunarfræðinga til að nýta sér þá 

fjarskiptatækni sem í boði er til að halda sér við og einangrast ekki í starfi.  

Notagildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarfræðinga gæti verið að þeir geri sér grein 

fyrir umfangi, ábyrgð og þeirri einangrun sem felst í því að starfa við heilsugæslu í dreifbýli. 

Niðurstöður sýndu að starfsreynsla er mikilvægt veganesti áður en hafin eru störf í dreifbýli 

og gefur þar af leiðandi til kynna að ekki sé æskilegt að fara sem nýútskrifaður 

hjúkrunarfræðingur til starfa í heilsugæslu í dreifbýli.  

6.2.2 Notagildi fyrir menntun 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjúkrunarfræðingunum fannst þeir ekki nógu 

vel undir starfið búnir að námi loknu. Spurning er hvort hjúkrun við heilsugæslu í dreifbýli sé 

gert nógu hátt undir höfði í náminu. Rannsakendur telja að kynna þurfi dreifbýlishjúkrun 

betur fyrir nemum í hjúkrun og fá til dæmis hjúkrunarfræðinga sem starfa á heilsugæslu í 

dreifbýli til að kynna starfsvettvang sinn. Einnig ætti að hvetja alla hjúkrunarnema til þess að 

taka sitt heilsugæsluverknám á heilsugæslu í dreifbýli svo þeir geri sér betur grein fyrir 

umfangi starfsins. Ef því markmiði er náð öðlast þeir betri skilning á starfinu og mikilvægi 

þess að hafa aflað sér starfsreynslu áður en þeir hefja störf við heilsugæslu í dreifbýli. 

Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að kostur á sí- og endurmenntun er mikilvægur í 

augum þátttakenda. Námskeið í gegnum fjarfundabúnað er álitlegur kostur og gefur þeim 

meiri möguleika á að sækja námskeið. Fram kemur hjá þátttakendum að hin ýmsu námskeið 

sem standa þeim til boða miði of mikið við sjúkrahúsin og henta síður þeirra starfsvettvangi. 

Full þörf er á að setja saman námskeið sérstaklega sniðin að þörfum 

dreifbýlishjúkrunarfræðinga, til dæmis um viðbrögð á slysavettvangi og flutning slasaðra. 
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6.2.3 Notagildi fyrir hjúkrunarstjórnun  

Notagildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarstjórnun getur falið í sér að stjórnendur 

heilsugæslunnar geri sér grein fyrir þeirri faglegu einangrun sem hjúkrunarfræðingar starfandi 

í heilsugæslu í dreifbýli búa við. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að styðja vel við bakið á þeim 

sem sinna þessum störfum, meðal annars með því að hvetja þá til að sækja námskeið og gera 

þeim það auðveldara með því að útvega afleysingu á meðan. Í rannsókninni kom fram að 

aðalstuðningsaðilar hjúkrunarfræðinganna voru heilsugæslulæknar en fannst þeim stundum 

erfitt að mynda tengsl við þá þar sem þeir áttu ekki alltaf samskipti við sama lækninn. 

Nauðsynlegt er fyrir hjúkrunarstjórn að hafa þetta í huga við skipulagningu auk þess að vera 

vakandi fyrir því að aðbúnaður sé forsvaranlegur á hverri stöð. 

6.3 Framtíðarrannsóknir 

Samkvæmt bestu vitund rannsakenda hefur aðeins einu sinni verið gerð rannsókn hér á 

landi á störfum hjúkrunarfræðinga í dreifbýlinu. Hugmyndir að frekari rannsóknum væru til 

dæmis að rannsaka hversu duglegir þeir eru að sækja sí- og endurmenntunarnámskeið, hvaða 

hindranir eru í veginum og hvað hvetur þá. Einnig væri fróðlegt að gera 

samanburðarrannsókn milli landshluta á umfangi starfs hjúkrunarfræðings í dreifbýli.  

6.4 Samantekt 

Notagildi rannsóknarinnar gæti falið í sér góða kynningu á starfi hjúkrunarfræðinga 

sem starfa á heilsugæslustöð H og hvatt hjúkrunarnema til að taka heilsugæsluverknámið sitt 

þar. Einnig er mikilvægt að hjúkrunarfræðingum sé gefin kostur á sí- og endurmenntun og að 

stjórnendur styðji vel við bakið á þeim og hafi í huga þá einangrun sem þeir búa við. Það er 

von rannsakenda að rannsókn þessi nýtist sem flestum í heilbrigðis- og menntakerfinu auk 

annarra sem málið varðar. 
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Lokaorð 

Rannsakendum er ljóst eftir gerð þessarar rannsóknar að starf hjúkrunarfræðings á 

heilsugæslustöð H í dreifbýli er mun fjölbreyttara og viðameira en álitið var í upphafi. Þeir 

hjúkrunarfræðingar sem sinna þessu starfi þurfa að vera mjög sjálfstæðir og öruggir í starfi 

þar sem einangrun getur verið mikil.  

Þátttakendur rannsóknarinnar nefndu að þeir fyndu stundum fyrir faglegri einangrun í 

starfi og var samskiptaleysi við annað fagfólk nefnt í því samhengi. Þetta kom rannsakendum 

á óvart og er það álit þeirra að hægt sé að minnka einangrunina með því að auka samskipti og 

samstarf við annað heilbrigðisstarfsfólk. Einnig ætti að hvetja hjúkrunarfræðinga til nýta sér 

fjarskiptatæknina og sækja sér fræðslu og fróðleik í gegnum veraldarvefinn. Væri til að 

mynda hægt að útbúa vefsíðu sem inniheldur upplýsingar sem henta störfum 

hjúkrunarfræðinga í dreifbýli. 

Áður en rannsóknin var framkvæmd var það tilfinning rannsakenda að 

hjúkrunarfræðingarnir kviðu einna helst að lenda í bráðaaðstæðum en niðurstaðan var hins 

vegar sú að sá þáttur olli þeim ekki mestum kvíða. Þeir upplifðu sig almennt vel undir það 

búnir að takast á við bráðaaðstæður. Einnig kom í ljós að þátttakendur töldu fyrri starfsreynslu 

nýtast vel og því lengri starfsaldur sem þeir höfðu, því minni var kvíðinn fyrir 

bráðaaðstæðum. Einnig hafði aukinn fjöldi ferðamanna mikil áhrif á þeirra störf og valdið 

þeim auknum kvíða.  

Allir hjúkrunarfræðingarnir tóku því vel að taka þátt í þessari rannsókn og voru 

sammála um að mikil þörf væri á að kynna þennan starfsvettvang betur. 
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Fylgiskjal A: Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal B: Svar frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal C: Kynningarbréf 

Kæri hjúkrunarfræðingur       Akureyri 26.02.2007 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem við undirritaðir, 

nemar á fjórða ári í Háskólanum á Akureyri ætlum að fara að vinna að sem lokaverkefni til 

B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði. Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna upplifun 

hjúkrunarfræðinga sem starfa einir í dreifbýli af eigin getu til þess að takast á við 

bráðaaðstæður. Einnig munum við skoða líðan þeirra í starfi og hvaða möguleika þeir hafa til 

þess að leita eftir aðstoð í bráðaaðstæðum. Mögulegur ávinningur af svona rannsókn gæti 

verið bætt heilbrigðisþjónusta í dreifbýli sem felst í þeim möguleikum að auka færni 

hjúkrunarfræðinga og bæta vinnuaðstæður ef þurfa þykir. 

Tekin verða viðtöl við átta valda hjúkrunarfræðinga á heilsugæslustöðvum H í 

dreifbýli. Á H heilsugæslustöð starfar einungis einn hjúkrunarfræðingur og læknir hefur 

móttöku sjúklinga en er þar ekki stöðugt. Gagnaöflun verður í okkar höndum og mun fara 

fram í formi viðtala sem við munum hljóðrita, vinna úr og eyða að því loknu. Eitt viðtal 

verður tekið við hvern viðmælenda og mun það taka um það bil 45 mínútur.  

Þær upplýsingar sem þú munt veita okkur með því að taka þátt í þessari rannsókn 

verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og eingöngu notaðar við vinnslu þessarar rannsóknar. 

Nafn þitt mun hvergi koma fram í rannsóknargögnum, hvorki birtum né óbirtum. Rannsóknin 

mun ekki hafa áhrif á heilsu þína eða daglegar athafnir, þar sem við erum eingöngu að safna 

upplýsingum varðandi störf þín og aðstæður á heilsugæslu í dreifbýli við bráðaaðstæður. 

Öllum rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Þú hefur fullan rétt til að hafna 

þátttöku, sleppa að svara einstaka spurningum og draga þig út úr rannsókninni hvenær sem er.  

Enginn styrktaraðli kemur að þessari rannsókn sem gæti rýrt sannleiksgildi hennar og 

hún hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða svo kynntar í 

málstofu heilbrigðisdeildar Háskólans á Akureyri þann 18. maí 2007. 

Með fyrirfram þökk, 

Eva Björg Guðmundsdóttir  

Eydís Hrönn Vilhjálmsdóttir  

Kolbrún Jónasdóttir  

Sigrún Þórisdóttir  

Leiðbeinandi: Hildigunnur Svavarsdóttir, lektor við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. 

Netfang: hs@unak.is  
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Fylgiskjal D: Viðtalsrammi 

 

� Aldur 

� Hjúkrunarmenntun 

� Útskriftarár  

� Framhaldsnám 

� Hversu lengi starfað sem hjúkrunarfræðingur 

� Hvers vegna valið starf sem hjúkrunarfræðingur á landsbyggðinni 

o Hversu lengi í dreifbýli 

o Annars staðar, hversu lengi 

o Nýtist fyrri starfsreynsla í núverandi starfi til þess að takast á við 

bráðaaðstæður/bráðatilvik 

o Starfshlutfall 

� Í hverju felst starfið 

� Hvernig er undirbúningur til þess að takast á við bráðatilvik 

o Menntun 

o Hvað er erfiðast að takast á við 

o Einhver til þess að leita til 

o Er langt í næst hjálp (annað fagfólk, sjúkrabíll læknir, sjúkrahús) 

� Hvaðan koma upplýsingar (netið, námskeið, hringir eftir upplýsingum, vinnureglur 

sem hægt er að styðjast við, gæðahandbókin) 

� Námskeið og viðhald faglegrar og fræðilegrar þekkingar 

o Stendur til boða námskeið (auglýst) 

o Er möguleiki á að fara á námskeið (afleysing) 

o Standa námskeið í gegnum fjarfundabúnað til boða 
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� Inniheldur hjúkrunarnámið nógan undirbúning fyrir núverandi starf m.t.t. 

bráðaaðstæðna 

o Er áhugi fyrir breytingu á námsfyrirkomulagi 

o Er eitthvað sem betur mætti fara 

� Hvernig er aðbúnaðurinn á heilsugæslustöðinni 

o Eru sjálfvirkt stuðtæki 

o Er kunnátta til nota þann tækjabúnað sem eru á staðnum 

� Fagleg einangrun í starfi 

o Líðan í starfi 

o Kvíði fyrir vinnudeginum 

� Upplifun á því að lenda í bráðaaðstæðum 

 


