
Abstract 
 (Icelandic version) 
Rannsókn þessi er unnin til meistaragráðu við The Royal College of Nursing Institute 
í London í tengslum við Háskólann á Akureyri á Íslandi.  Þetta nám er viðurkennt af 
Manchester háskóla.. 
 
Aðal markmið rannsóknarinnar er að greina hvaða styrkleika deildarstjórar á stærstu 
sjúkrahússtofnun á Íslandi útskýra sjálfir sem styrkleikaþætti í hlutverki sínu sem 
leiðtogar. Einnig að útskýra þeirra eigin upplifun varðandi það hvernig þessir þættir 
styrkja jákvæð áhrif þeirra á starfsumhverfið og þá þjónustu sem því ber að veita. 
 
Ástæður fyrir vali á þessu viðfangsefni má rekja til þess að ég hef um langan tíma haft 
áhuga á því að skoða hver áhrif deildarstjóra eru í starfsumhverfi sjúkrahússins á þeim 
deildum þar sem almennt er talið vera mjög virkt starf og starfsánægja, sem leiðir 
meðal annars til stöðugleika í starfsmannahópnum.  Aðrar ástæður fyrir valinu má 
rekja til þess að á viðkomandi sjúkrastofnun er nú lögð mikil áhersla á að endurskoða 
hlutverk deildarstjóra og útfæra það.  Það er því von mín að niðurstöður þessarar 
rannsóknar verði innlegg í þá endurskoðun.  
 
Aðferðarfræðin sem lögð var til grundvallar er fyrirbærafræði, nánar “The Vancouver 
School of Doing Phenomenology”.  Fyrirbærafræði byggir á því, að könnuð er eigin 
reynsla meðrannsakenda á tilteknu fyrirbæri og skoðað er hvaða merkingu 
einstaklingurinn leggur í reynsluna.  Framkvæmd rannsóknarinnar byggir á djúpum 
samræðum við meðrannsakendur þar sem þeir skýra frá upplifun sinni. Samræðurnar  
eru síðan greindar eftir ákveðnu ferli sem lýst er í aðferðarfræði Vancouverskólans. 
 
Meðrannsakendur voru 12 konur og allar í stöðum deildarstjóra, sem hafa almennt 
verið álitnar hafa staðið sig vel í störfum sínum. Allar hafa þær verið lengur en 3 ár í 
deildarstjórastöðu. 
 
Við úrvinnslu niðurstaðna var mjög fljótt áberandi hversu mikið samræmi var á milli 
meðrannsakenda og komu þar fram fjölmargir þættir sem þeir lýsa sem styrkleikum 
sínum. 
 
Fjögur aðal þemu voru greind út frá niðurstöðum, sem eru: 

• Styrkleikar í persónugerð, sem meðal annars felur í sér gott innsæi í eigin 
styrkleika og virka nýtingu þeirra í leiðtogahlutverkið. 

• Færni í samskiptum, sem meðal annars felur í sér hæfileikann til að greina og 
senda boð á virkan máta.  Einnig sérstök færni í því að vera virkur hlustandi. 

• Aðgreining einka- og fagsjálfs, sem meðal annars kemur fram í ríkri hollustu 
gagnvart stofnun, starfi og starfsstétt. 

• Ýmsir þættir sem tengjast starfsumhverfinu, sem meðal annars fela í sér 
sérstaka færni í því að innleiða nýjungar og vinna að breytingum og sérstök 
hæfni til að virkja einstaklinga og hópinn með sér í þeim tilgangi. 

 
Hverju aðal þema fylgja síðan fjögur undir þemu sem tekin eru til nákvæmrar 
umfjöllunar í skýrslunni. 
 


