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ÁGRIP 

Vinnan er stór þáttur í lífi manna og hefur áhrif á heilsu og vellíðan. Rannsóknir 

hafa verið gerðar á hinum ýmsu starfsstéttum varðandi vinnu og vinnuumhverfi þeirra en 

engar á tannlæknum hér á landi svo vitað sé. Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. 

Annars vegar að rannsaka einkenni vinnu og vinnuumhverfis tannlækna og hins vegar að 

taka saman rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun starfsfólks á vinnu og 

vinnuumhverfi. Þátttakendur voru valdir með kerfisbundnu slembiúrtaki af félagaskrá 

Tannlæknafélags Íslands. Úrtakið var 100 tannlæknar og svarhlutfall var 35%. Við 

rannsóknina var notuð spurningarkönnun sem fellur undir  lýsandi megindlega 

rannsóknaraðferð. Spurningakönnunin samanstóð af tveimur spurningalistum, Norræna 

spurningalistanum um sálfélagslega þætti í vinnunni og spurningalistanum 

Vinnuumhverfi. Helstu niðustöður sýndu að flestir þátttakendur virtust sáttir við vinnu 

sína og vinnuumhverfið hvetjandi og styðjandi. Þegar líkamsstöður voru skoðaðar kom í 

ljós að flestir þátttakenda virtust vinna í álútri stöðu og með snúinn bol. Margir virtust 

tengja vinnuaðstöðu, vinnuálag og/eða eigin líkamsbeitingu/venjur við líkamleg 

óþægindi. Vegna smæðar úrtaksins er mikilvægt að hafa í huga að niðurstöðurnar gefa 

einungis vísbendingar um hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi tannlækna.  

 

Lykilhugtök: starfskröfur, væntingar til hlutverka, samspil vinnu og einkalífs, líkamsstaða 

og óþægindi. 
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ABSTRACT 

Work plays an important part in an individual’s life and influences health and 

wellbeing. Research studies have been conducted on the work and work environment of 

various professional groups but as far as it is known, no studies have been conducted 

among Icelandic dentists. The purpose of this study was twofold. Firstly, to explore the 

attributes and environment of dentists’ work and secondly, to conduct a literature review 

on research concerning studies on work and work environment. Systematic random 

sampling was used to select a sample of 100 dentists from the Icelandic Dental 

Association. The study design was quantitative and two questionnaires, namely The 

General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work and The 

Work Environment Questionnaire used to collect the data. The response rate of the study 

was 35%. Results indicated that most subjects appeared to be satisfied with their work 

and that the work environment was both supportive and stimulating. In regard to body 

posture at work, the majority of subjects worked in a bent position with twisted trunk. 

Many subjects associated work conditions, workload and/or their own body posture with 

physical discomfort they experienced. Due to the small sample size the results from this 

study can not be generalized to all practicing dentists in Iceland and provide only 

indications on what characterizes dentists’ work and work environment.  

 

Key words: job demands, role expectations, interactions between work and private life, 

body posture and discomfort.  
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KAFLI I  

INNGANGUR 

Vinnan er sú athöfn sem maðurinn eyðir mestum hluta ævi sinnar við og hlýtur hún 

því að hafa áhrif á aðrar athafnir og móta hann (Sölvína Konráðs, 1993). Íslendingar hafa 

sterkt vinnusiðferði og það skiptir þá miklu máli að hafa vinnu. Þeir eru þeirrar skoðunar 

að vinnusemi leiði til betri lífsgæða og hærri stöðu innan samfélagsins. Þessi skoðun er 

meira ríkjandi hér á landi en í öðrum löndum (Kristjana Fenger, 2001). 

Vinnumarkaðurinn er alltaf að breytast og sífellt eru gerðar nýjar kröfur bæði um magn 

og gæði. Þessar kröfur koma ekki aðeins frá stjórnendum heldur einnig frá 

stjórnmálaöflum, fjölmiðlum og hagsmunaaðilum (Árni Jósteinsson, 2002). 

Samspil er á milli daglegrar iðju fólks og heilsu en mikilvægt er að hafa jafnvægi 

milli vinnu, tómstundaiðju og hvíldar. Þetta jafnvægi er mismunandi milli manna og fer 

eftir hlutverkum og kröfum í lífi hvers og eins (Canadian Association of Occupational 

Therapists, 1997).  

Tannlækningar er nákvæmnisvinna sem krefst einbeitingar og samhæfingar sjónar og 

handa. Sá sem fæst við slíka vinnu þarf yfirleitt að vera mjög nálægt viðfangsefninu sem 

getur leitt af sér slæmar líkamsstöður og þá sérstaklega álúta stöðu. Álút staða getur orðið 

til þess að verkir komi fram í efri hluta stoðkerfis líkamans. Tannlæknar eiga oft erfitt 

með að beita sér rétt við vinnu og álagseinkenni í hálsi og herðum eru algeng (Andersen 

og Bjurvald, 1994; Deriso, 2003). Bresk rannsókn sýndi fram á að tannlæknar eru undir 

miklu álagi í starfi t.d. vegna samskipta við skjólstæðinga og samstarfsfólk, 

skipulagningu vinnutíma og óánægju í starfi. Rannsóknin sýndi að tannlækningar leiða af 
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sér meiri streitu en aðrar atvinnugreinar, sérstaklega vegna eðlis vinnunnar og 

vinnuaðstæðna á tannlæknastofum (Myers og Myers, 2004).  

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Annars vegar að rannsaka einkenni vinnu 

og vinnuumhverfis tannlækna og hins vegar að taka saman rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á upplifun starfsfólks á vinnu og vinnuumhverfi. Eftirfarandi rannsóknarspurning 

var sett fram: Hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi tannlækna? 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar er megindleg og spurningalistar eru notaðir við 

gagnaöflun. Spurningalistarnir sem rannsakendur nota eru tveir, Norræni spurningalistinn 

um sálfélagslega þætti í vinnunni og spurningalistinn Vinnuumhverfi (Fylgiskjal A). Í 

Norræna spurningalistanum er spurt um persónuupplýsingar og þætti sem tengjast vinnu 

t.d. væntingar til hlutverka, sjálfræði í starfi og samspil vinnu og einkalífs. 

Spurningalistinn Vinnuumhverfi spyr um hvort þættir eins og líkamsstaða við vinnu og 

umhverfisþættir valdi óþægindum. Einnig er spurt um hversu sáttir einstaklingar eru við 

vinnu sína. Báðir listarnir hafa verið þýddir á íslensku og notaðir af Vinnueftirliti ríkisins 

(Fylgiskjal B). 

Svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar hjá nokkrum starfsstéttum á Íslandi. Þar má 

nefna að Rannsóknarstofnun í hjúkrunarfræði Háskóla Íslands gerði rannsóknir á 

heilsufari, líðan og vinnuumhverfi kennara, flugfreyja og hjúkrunarfræðinga í samstarfi 

við Vinnueftirlit ríkisins. Starf þessara stétta krefst mikilla samskipta við fólk og þjónustu 

við einstaklinga eða hópa. Þar kom í ljós að starfsálag þeirra getur verið mjög mikið þar 

sem uppfylla þarf þarfir eða óskir þeirra sem þjónustunnar njóta (Herdís Sveinsdóttir, 

Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir, 2003a; 2003b; 2003c).  
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Spurningalistarnir eru sendir til tannlækna í Tannlæknafélagi Íslands (TFÍ) sem eru 

valdir með kerfisbundnu slembiúrtaki. Þær upplýsingar sem fást úr þessari rannsókn geta 

gefið upplýsingar um hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi tannlækna á Íslandi. Þessi 

rannsókn er því liður í að bæta við þekkingargrunn bæði rannsakenda og iðjuþjálfunar en 

grunnrannsóknir á borð við þessa eru mikilvægar í iðjuþjálfun sem lætur sig varða 

tengslin milli iðju fólks og heilsu þess (Wilcock, 1998).  

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru að rannsakendur hafa ekki mikla reynslu 

í rannsóknarvinnu og úrvinnslu gagna. Einnig eru spurningalistarnir tveir og þar af 

leiðandi þurfa þátttakendur að svara mörgum spurningum sem gæti leitt til þess að svörun 

yrði lítil. 

Iðjuþjálfun er grein innan heilbrigðisþjónustunnar þar sem unnið er að því að efla 

iðju skjólstæðinga sem geta verið einstaklingar, hópar eða samtök (Canadian Association 

of Occupational Therapists, 1997). Iðjuþjálfar sérhæfa sig m.a. í að aðstoða fólk við að 

vinna á öruggari og árangursríkari hátt í þeirra daglega umhverfi og þar með talið er 

vinnuumhverfi þeirra (Deriso, 2003).  

Hugmyndafræði leiðir vinnu og rannsóknir iðjuþjálfa. Rannsakendur ákváðu að nota 

Líkanið um iðju mannsins (Model Of Human Occupation) sem hugmyndafræðilegan 

ramma þessa verkefnis. Líkanið fjallar um iðju mannsins út frá breiðu sjónarhorni. 

Samkvæmt líkaninu mótast iðja af samspili þriggja þátta, vilja, vana og framkvæmdagetu. 

Vilji lýsir áhuga á iðju t.d. þegar einstaklingur upplifir vald og árangur í vinnu. Vani lýsir 

þeim hlutverkum og rútínum sem iðjan er skipulögð eftir t.d. þegar einstaklingur kemur 

sér upp ákveðnu skipulagi í vinnu. Framkvæmdageta lýsir þeim þáttum sem þurfa að vera 

til staðar til að framkvæma iðju, ásamt upplifun einstaklingsins af frammistöðu sinni. Til 
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að einstaklingar geti framkvæmt iðju þurfa vöðvakerfi, taugakerfi, hjarta- og æðakerfi 

auk annarra líkamskerfa að vinna saman. Að auki er lögð áhersla á að samspil þessara 

þriggja þátta við umhverfið móti iðju mannsins og hefur það t.d. áhrif á hvernig 

starfsmaður vinnur. Umhverfið getur þar af leiðandi bæði virkað hvetjandi og/eða letjandi 

á einstaklinginn (Kielhofner, 2002).  

Í rannsóknum er mikilvægt að skilgreina helstu lykilhugtök. Í þessari rannsókn eru 

skilgreindir þættir sem tengjast vinnu og vinnuumhverfi. Hugtökin eru skilgreind 

samkvæmt Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti í vinnunni, handbók 

spurningalistans og fræðibókum. 

Starfskröfur: Í þeim felst vinnuhraði, ákvarðanataka tengd vinnu og kröfur um 

þekkingu og færni í vinnu (Lindström, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen, 

Knardahl og Ørhede, 2000).  

Væntingar til hlutverka: Getur bæði vísað til skýrleika og ósamræmis hlutverka. 

Skýrleiki hlutverka segir t.d. til um hvort markmiðin í starfinu séu skýr og hvort 

einstaklingur viti nákvæmlega til hvers er ætlast af honum í vinnunni. Undir ósamræmi 

hlutverka er t.d. fjallað um hvort einstaklingur verði að gera eitthvað sem honum finnst 

að ætti að gera öðruvísi og hvort tveir eða fleiri geri ósamræmanlegar kröfur til hans 

(Lindström o.fl., 2000).  

Sjálfræði í starfi: Undir sjálfræði í starfi eru þrír þættir, vald á ákvarðanatöku, stjórn 

á vinnutíma og áskoranir sem starfið býður upp á (Lindström o.fl., 2000).  

Færni í starfi: Átt er við upplifun einstaklingsins á því hvernig hann leysir verk sitt af 

hendi í vinnu (Lindström o.fl., 2000). 
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Félagsleg samskipti: Undir félagsleg samskipti fellur stuðningur frá 

samstarfsmönnum eða stuðningur frá vinum og ættingjum í sambandi við vinnuna t.d. 

vegna vandamála sem þar kunna að koma upp (Lindström o.fl., 2000). 

Fyrirtækis-/stofnunarbragur: Fjallar m.a. um starfsanda og umhverfi sem styður 

frumkvæði (Lindström o.fl., 2000). 

Samspil vinnu og einkalífs: Fjallar um kröfur sem gerðar eru til einstaklings í vinnu, 

hvort þær hafi neikvæð áhrif á fjölskylduna og heimilislífið eða öfugt (Lindström o.fl., 

2000).  

Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu: Fjallar um vægi vinnunnar í lífi einstaklingsins, þ.e. 

hversu miklu máli vinna skiptir hann (Lindström o.fl., 2000). 

Hvatar í vinnunni: Geta bæði verið innri og ytri hvatar. Innri hvatar fjalla t.d. um 

hvort einstaklingur geti þroskað eigin persónuleika og nýtt sköpunargleði sína í vinnunni. 

Ytri hvatar tengjast t.d. föstum tekjum og öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi 

(Lindström o.fl., 2000). 

Líkamsstaða: Er afstaða mismunandi líkamshluta með tilliti til hvers annars (Trew og 

Everett, 1997). 

Óþægindi: Þýðir að finna fyrir óþægindum og vanlíðan (Mörður Árnason, 2002). 
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KAFLI II  

HEIMILDASAMANTEKT 

Í þessum kafla verða teknar saman helstu heimildir um það efni sem tengist vinnu og 

vinnuumhverfi tannlækna. Kaflanum verður skipt í undirkafla samkvæmt 

spurningalistunum tveimur þar sem fjallað verður um starfskröfur, væntingar til 

hlutverka, sjálfræði í starfi, félagsleg samskipti og starfsanda. Einnig verður fjallað um 

samspil vinnu og einkalífs og hvata í vinnunni. Að lokum verður fjallað um líkamsstöðu 

og óþægindi frá vinnuumhverfi. Hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins er höfð að 

leiðarljósi og viðeigandi þáttum líkansins verður lýst í hverjum kafla fyrir sig. Við söfnun 

heimilda voru notaðar bækur tengdar iðjuþjálfun auk annarra bóka og greina sem fundust 

í gagnasöfnum.  

 

Starfskröfur 

Vegna stöðugra breytinga í samfélaginu eru sífellt gerðar nýjar kröfur til fyrirtækja. 

Þessar kröfur koma ekki aðeins frá stjórnendum heldur einnig frá stjórnmálaöflum, 

fjölmiðlum og hagsmunaaðilum. Ekki er alltaf hægt að sameina þessa ólíku þætti þar sem 

þeir koma úr mismunandi áttum (Árni Jósteinsson, 2002).  

Nú til dags er verið að gera auknar kröfur til starfsfólks almennt þar sem mælingar á 

árangri og tímanotkun eru að verða algengari, jafnvel í heilbrigðisgeiranum (The National 

Institute for Working Life, 1998). Hæfilega miklar kröfur þarf að gera til starfsmanna, 

hvorki of litlar né of miklar. Þekkt er að streita verði til vegna of mikils álags í vinnu en 

streita getur einnig komið fram þegar kröfur í starfi eru of litlar (Helgi Haraldsson, 2001). 

Ein rannsókn sýndi að við litlar starfskröfur upplifa tannlæknar leiða í starfi og þegar 
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þeim finnst vinnan ekki nógu ögrandi þá finna þeir til streitu. Einnig kom fram að einhæf 

vinna veldur streitu. Streituvaldar sem tannlæknar standa frammi fyrir hafa ekki aðeins 

áhrif á andlega eða líkamlega heilsu þeirra heldur geta þeir einnig haft áhrif á gæði 

þjónustu tannlækna. Ekki kom fram hversu margir þátttakendur voru í rannsókninni 

(Freeman, Main og Burke, 1995). 

Samkvæmt Freeman, Main og Burke (1995) og Myers og Myers (2004) eru 

tannlækningar talin vera sú grein innan heilbrigðisstétta sem er hvað mest streituvaldandi, 

fyrst og fremst vegna vinnuaðstæðna og eiginleika vinnunnar. Í rannsókn Myers og 

Myers (2004) voru sendir 4861 spurningalisti en 2441 svöruðu (50,2%). Í báðum 

rannsóknunum kom fram að tannlæknar upplifðu meiri líkamleg og andleg veikindi 

miðað við aðrar heilbrigðisstéttir. Ástæðurnar gátu verið nokkrar, t.d. samband tannlækna 

við skjólstæðinga sína, skipulagning vinnutíma, að vinna undir stöðugri tímapressu, 

samstarfsörðugleikar og tækjabilun. Einnig kom fram að þeir tannlæknar sem voru 

sjálfstætt starfandi þurftu að hitta fleiri skjólstæðinga en þeir vildu til að halda uppi 

rekstri. En við það upplifðu þeir meiri streitu sem og við að þurfa að vinna hratt. 

Í dag þurfa tannlæknar að flokka starf sitt niður í starfseiningar, allt niður í fimm 

mínútna einingar, með þeim afleiðingum að þeim finnst eins og ávallt sé verið að fylgjast 

með þeim og setja þeim mörk. Í samantekt á tveimur rannsóknum á 1734 þátttakendum 

um streitu hjá tannlæknum kom fram að meirihluti tannlækna sögðu að þeir væru mjög 

þreyttir eftir hvern vinnudag og að þeir hefðu áhyggjur af framtíðinni (The National 

Institute for Working Life, 1998). 

Starf tannlækna kemur inn á færni þeirra í boð- og samskiptum sem beinist t.d. að 

skjólstæðingum þeirra þ.e. að fá og veita upplýsingar sem þeir þurfa á að halda (Forsyth, 
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Salamy, Simon og Kielhofner, 1998). Ein rannsókn sýndi fram á að boð- og 

samskiptafærni skiptir miklu máli í vinnu tannlækna en þeir geta þurft að takast á við 

hræðslu skjólstæðinga og þá sem eru ósamvinnuþýðir. Einnig kom fram að þessir þættir 

eru streituvaldar fyrir þá (Myers og Myers, 2004).  

Samkvæmt Líkaninu um iðju mannsins getur umhverfi sem býður upp á hæfilegar 

kröfur kallað fram aukna þátttöku, athygli og hámarks frammistöðu. Aftur á móti þegar 

kröfur umhverfisins eru of litlar getur komið fram leiði og áhugaleysi og í kjölfar þess t.d. 

kvíði eða vonleysi (Kielhofner, 2002). 

Á Íslandi hafa verið gerðar rannsóknir á heilsufari starfsfólks í mismunandi 

starfsgreinum t.d. flugfreyjum, hjúkrunarfræðingum og grunnskólakennurum. Starf 

þessara stétta krefst mikilla samskipta við fólk og þjónustu við einstaklinga eða hópa. 

Starfsálag þeirra getur verið mjög mikið þar sem uppfylla þarf þarfir eða óskir þeirra sem 

þjónustunnar njóta (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur 

Friðriksdóttir, 2003a; 2003b; 2003c). Niðurstöður í rannsókninni um grunnskólakennara 

sýndu að þegar spurt var um starfskröfur gátu 27% þeirra sjaldan eða aldrei ráðið hversu 

hratt þeir unnu en rúmur þriðjungur gat það oft eða alltaf. Svipuð rannsókn var gerð á 

flugfreyjum sem sýndi að um 43% þeirra sögðust sjaldan eða aldrei ráða vinnuhraða 

sínum. Langflestum fannst starfið erfitt og voru stundum eða oftast úrvinda eftir 

vinnuvaktina (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir, 

2003a; 2003b).  
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Væntingar til hlutverka 

Samkvæmt hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins geta hlutverk verið misjöfn, 

t.d. vinur, fjölskyldumeðlimur, heimilishaldari eða starfsmaður. Hlutverkin hafa áhrif á 

hvað einstaklingar gera og hvernig og móta einnig einstaklingana (Kielhofner, 2002). 

Allir starfsmenn ákveðin hlutverk í vinnu og utan hennar. Þessi hlutverk hafa áhrif á 

hvaða verk starfsmaðurinn tekur sér fyrir hendur. Ef starfsmaður samsamar sig hlutverki 

sínu hefur hann sterka innri vitund um félagslega stöðu og tilheyrandi skyldur. Dæmi um 

skyldur starfsmanns er mat hans á almennar og sértækar væntingar í vinnu. Almennar 

væntingar til starfsmanns eru t.d. að mæta á réttum tíma, eiga félagslegt samneyti við aðra 

og fleira. Sértækar væntingar eru t.d. um ákveðna færni í starfi (Velozo, Kielhofner og 

Fisher, 1998).  

Vinnuhlutverkið er stór hluti af sjálfsímynd fólks, tilgangi þeirra og hamingju. Vinna 

er stöðugt að verða áhrifameiri þáttur í lífi einstaklinga þar sem fólk er í meira mæli að 

fara út á vinnumarkaðinn og vinnudagurinn að lengjast. Það er mikilvægt fyrir 

einstaklinga að þekkja eigin gildi og áhugahvöt til að öðlast árangur í starfi. Tilgangur 

vinnu og starfsánægja er mismunandi milli manna þar sem persónuleg upplifun 

einstaklinga á vinnu er ólík. Því oftar sem starfsmaður upplifir árangur í vinnu því meiri 

er starfsánægjan (Brown, Kitchell, O´Neel, Lockiear, Vosler, Kubek og Dale, 2000). 

Iðjuþjálfar telja að vinna sé eitt af mikilvægustu hlutverkunum fyrir heilsu og 

vellíðan. Vinnuhlutverkið gerir starfsfólki kleift að taka þátt í félagslegum samskiptum 

sem veitir vellíðan (Baker og Jacobs, 2003). Samkvæmt rannsókn sem Freeman, Main og 

Burke (1995) gerðu gegna tannlæknar mismunandi hlutverkum í vinnunni. Þau geta verið 

atvinnurekandi, framkvæmdastjóri, samstarfsmaður og vinur. Samspil þessara hlutverka 
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verða betri ef árangursrík stjórnun á sér stað og tannlæknir á í góðum samskiptum við 

samstarfsfólk sitt.  

 

Sjálfræði í starfi 

Sjálfræði í starfi tengist því hvort starfsmaður geti skipulagt tíma sinn og hvort hann 

hafi stjórn á hversu mikið hann hefur að gera (Lindström o.fl., 2000). Samkvæmt 

Líkaninu um iðju mannsins hefur vilji áhrif á hvað einstaklingur velur sér að gera, hvaða 

hlutverk hann tekur að sér og hvort hann lýkur þeim verkum sem hann byrjar á. Þegar 

einstaklingur velur hvað hann ætlar að starfa við þá er hann að velja iðju og skuldbinda 

sig í ákveðið tímabil. Þetta gerir einstaklingur sem ákveður að vera sjálfstæður 

atvinnurekandi og hafa þannig sjálfræði í starfi (Kielhofner, 2002). Mikilvægt er að 

starfsmaður hafi gott skipulag í vinnu því það styður hann í að sinna hlutverkum sínum 

og iðju á fullnægjandi hátt og koma upp vana í starfi (Velozo, Kielhofner og Fisher, 

1998). 

Niðurstöður rannsóknar Bradley og Roberts (2004) sem gerð var á 854 sjálfstætt 

starfandi einstaklingum og starfsánægju þeirra bentu til að þeir væru yfirleitt ánægðari í 

starfi heldur en þeir sem ekki unnu sjálfstætt. Hugsanleg ástæða fyrir þessu var að þessir 

einstaklingar voru gæddir ákveðnum sameiginlegum persónueiginleikum. Þeir voru t.d. 

jákvæðir, tilbúnir að taka áhættu, þrautseigir og nýttu þau tækifæri sem buðust. Þessir 

einstaklingar voru ánægðir í starfi þrátt fyrir það að vera sjálfstætt starfandi 

atvinnurekandi sem krefst mikillar vinnu, langra vinnudaga, tilfinningalegs álags, streitu 

og áhættu. Einnig gerðu þeir sér grein fyrir að allur gróði kostaði mikla áhættu og vinnu. 
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Erlend samanburðarrannsókn var gerð á tannlæknum sem unnu sjálfstætt og þeim 

sem unnu undir stjórn annarra. Spurningalistar voru sendir til 600 þátttakenda en 416 

svöruðu (71,5%). Rannsóknin sýndi að þeir tannlæknar sem unnu sjálfstætt upplifðu 

minna sálfélagslegt álag og voru almennt ánægðari í starfi en tannlæknar sem unnu undir 

stjórn annarra. Álag hjá sjálfstætt starfandi tannlæknum var sveiflukennt þar sem framboð 

og eftirspurn var mismunandi frá einum tíma til annars. Samband var á milli álags og 

þess hversu mikla stjórn tannlæknar höfðu á vinnuumhverfi sínu, sérstaklega hvað snerti 

vinnutíma. Niðurstöður sýndu að þeir tannlæknar sem unnu undir stjórn annarra höfðu 

minna sjálfsálit og voru ekki eins ánægðir í starfi eins og sjálfstætt starfandi tannlæknar. 

Einnig höfðu sjálfstætt starfandi tannlæknar meiri stjórn á vinnutíma sínum og álagi og 

voru þess vegna ánægðari í sínu starfi (Kaldenberg og Becker, 1992).  

 

Félagsleg samskipti og starfsandi 

Líðan fólks innan og utan vinnustaðar hefur áhrif á afköst þess. Margir líta á 

vinnustaðinn sem uppsprettu félagslegra samskipta og vináttu og hafa væntingar til hans 

um að fá þessa þætti uppfyllta. Það hefur mikla þýðingu fyrir fólk að því líði vel á 

vinnustað og ekki síður fyrir fyrirtæki sem fólkið starfar hjá. Ekki er hægt að benda á einn 

þátt sem hefur áhrif á góðan starfsanda á vinnustað því margir þættir spila þar saman. 

Sem dæmi um þessa þætti má nefna jákvæð samskipti, viðeigandi kröfur, hvatningu og 

hrós. Félagsleg samskipti á vinnustað geta verið flókin og því er allt starfsfólk ábyrgt fyrir 

góðum samskiptum. Góður starfsandi og vinnugleði styrkir starfsmenn og verður þá 

minni hætta á óþægindum vegna vinnunnar (Helgi Haraldsson, 2001). 
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Það sem fólk tekur sér fyrir hendur, hvernig, hvenær og með hverjum er háð rými, 

hlutum, viðfangsefnum, skipulagi og félagslegum hópum í umhverfinu. Iðja er ferli sem 

kallar á ákveðið félagslegt og efnislegt umhverfi og getur bæði virkað hvetjandi og/eða 

letjandi á einstaklinginn. Líkanið um iðju mannsins fjallar um félagslegt umhverfi sem 

þann hóp sem einstaklingur er í hverju sinni. Það hefur áhrif á hvað hann gerir og hvernig 

og fjallar um efnislegt umhverfi sem rými og hluti (Kielhofner, 2002). Umhverfið hefur 

mikil áhrif á vinnu og hvernig einstaklingurinn upplifir sig sem starfsmann (Velozo, 

Kielhofner og Fisher, 1998).  

Í samantekt á rannsóknum eftir Erez og Lindgren (1999) kom fram að ef fólk 

upplifði lítinn félagslegan stuðning frá samstarfsfólki þá fann það fyrir auknum verkjum í 

efri hluta líkamans (hálsi, herðum, úlnlið og höndum) við hina ýmsu iðju. Einnig kom 

fram að einkennin mögnuðust þegar miklar líkamlegar kröfur í vinnu og lítill félagslegur 

stuðningur var til staðar. 

Félagsleg samskipti og starfsandi á vinnustað geta mótast af verulegu leyti af 

starfsfólkinu. Afar mismunandi er hvernig félagsleg tengsl starfsmanna eru en þau geta 

verið allt frá því að vera yfirborðskennd og formleg yfir í það að starfsmenn sameini 

krafta sína í að leysa verkefni. Þessi ólíku tengsl ráða miklu um hvort starfsmenn finni til 

öryggis á vinnustað, hvort starf þeirra sé metið að verðleikum og hvernig þeim líkar 

félagsskapurinn. Þau samskiptaform sem eru á vinnustaðnum hafa áhrif á hvort hægt sé 

að fullnægja þessum þörfum. Mikilvægt er að skapa gott vinnuumhverfi þar sem 

samskipti eru góð milli starfsmanna og starfsandinn er hvetjandi. Rannsóknir hafa sýnt að 

gagnkvæm virðing samstarfsfólks ásamt því hvernig því líður í vinnunni er jafnmikilvægt 
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og skipulagning vinnunnar (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2000; Þuríður Hjálmtýsdóttir, 

1993).  

 

Samspil vinnu og einkalífs 

Íslendingar hafa sterkt vinnusiðferði og það skiptir þá miklu máli að hafa vinnu 

(Kristjana Fenger, 2001). Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2005) voru 

155.800 manns starfandi sem jafngildir 79,8%. Meðalfjöldi vinnustunda á fyrsta 

ársfjórðungi 2005 var 40,7 klukkustundir á viku. Íslendingar eru þeirrar skoðunar að 

vinnusemi leiði til betri lífsgæða og hærri stöðu innan samfélagsins. Þessi skoðun er 

meira ríkjandi hér á landi en í öðrum löndum. Samkeppni ríkir milli starfshlutverksins og 

fjölskylduhlutverksins en starfshlutverkið virðist þó ekki skipa minni sess eins og 

vísbendingar eru um víða erlendis (Kristjana Fenger, 2001).  

Ein stærsta áskorunin sem starfsmenn í dag standa frammi fyrir er að koma á 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Árekstur milli vinnu og einkalífs verður þegar 

einstaklingur þarf að uppfylla mörg hlutverk, t.d. starfsmaður, maki og foreldri en slíkir 

árekstrar koma oft fyrir þegar þessi hlutverk stangast á. Ójafnvægi milli fjölskyldu og 

vinnu eykst þegar einstaklingur vill sinna öllum hlutverkum jafn vel (DuBrin, 1994). 

Samkvæmt Kompier (2002) ætti vinna að ýta undir samskipti og samstarf og vera þannig 

skipulögð að starfsmaður hafi einnig tíma til að uppfylla kröfur og skyldur einkalífsins 

t.d. við fjölskyldu og aðrar félagslegar skuldbindingar.  

Gildi, eins og það er skilgreint í Líkaninu um iðju mannsins, segir til um hvað 

einstaklingi finnst mikilvægt og hvað hefur þýðingu fyrir hann. Í vinnu sést þetta m.a. á 

mikilvægi þess að hafa vinnu og vera starfsmaður. Einnig að setja sér og ná markmiðum í 
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vinnunni (Velozo, Kielhofner og Fisher, 1998). Þegar horft er til einkalífsins kom fram í 

rannsókn sem Kristjana Fenger (2001) gerði að hlutverkið fjölskyldumeðlimur hafði 

mjög mikið gildi fyrir þátttakendur.  

Einstaklingar sækjast eftir jafnvægi í lífinu en við breytingar á sálrænum og 

líkamlegum þörfum sem og breytingum í umhverfinu getur myndast ójafnvægi. Til að 

koma jafnvægi aftur á verður einstaklingurinn að aðlagast þeim breytingum sem orðið 

hafa. Jafnvægi í vinnu og einkalífi er undirstaða heilsu (Ludwig, 1993).  

 

Hvatar í vinnunni 

Í Líkaninu um iðju mannsins er leitast við að útskýra hvatann að baki iðju og hvernig 

iðja er skipulögð og framkvæmd. Til þess þarf að skilja hvað hvetur einstaklinginn áfram 

og hvernig hann velur að gera það sem veitir honum lífsfyllingu. Í umhverfi hvers og eins 

er að finna tækifæri, úrræði, kröfur og hömlur. Hvort einstaklingur tekur eftir þeim og 

hvort þau hafi áhrif á hegðun hans fer eftir gildum, áhuga, hlutverkum, vana og 

framkvæmdargetu hans. Þar sem einstaklingar hafa ólíka færni og trú á eigin getu þá 

getur sama vinnuumhverfið verið hvati sem ýtir undir þátttöku og gleði hjá einum 

einstaklingi, vakið upp leiða hjá öðrum og verið yfirþyrmandi fyrir þann þriðja 

(Kielhofner, 2002).  

Meðal þess sem nú er vitað er að gott sálfélagslegt vinnuumhverfi gerir ráð fyrir 

viðeigandi starfskröfum, fjölbreytileika í vinnu, sjálfræði og stuðningi. Ef vinna bíður 

upp á viðeigandi kröfur, sem eru hvorki of litlar né of miklar, hæfilega stjórnun og 

stuðning, þá ýtir vinnan undir áhugahvöt og andlega heilsu sem og afkastameiri 

frammistöðu. Þegar ójafnvægi er meðal þessara þátta getur það leitt af sér streituviðbrögð 
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en viðvarandi streituástand getur valdið alvarlegum veikindum. Eiginleikar og 

hegðunarmynstur hvers starfsmanns spilar stórt hlutverk í hinu flókna samspili 

vinnukrafna, hegðunar og heilsu (Kompier, 2002).  

Samkvæmt Norræna spurningalistanum þá skiptast hvatar í vinnu í innri og ytri 

hvata. Innri hvatar er þörfin til að fást við verkefni sem einstaklingi finnast áhugaverð, 

fullnægjandi, ögrandi og hvort hann geti þroskað eigin persónuleika. Því lengur sem 

einstaklingur vinnur að verkefnum sem honum finnast áhugaverð því meiri verður innri 

hvötin. Ytri hvatar eru þættir eins og fastar tekjur, öruggt og heilsusamlegt 

vinnuumhverfi, hrós frá umhverfinu, samkeppni og fyrirmæli frá yfirmönnum. Sýnt hefur 

verið fram á að innri og ytri hvatar geta breyst á skömmum tíma. Þegar ytri hvatar voru 

ráðandi þá áttu þátttakendur erfiðara með að leysa vandamál og nýta sköpunargleði sína 

(Kielhofner, 2002; Lindström o.fl., 2000; Moneta og Siu, 2002). 

 

Líkamsstaða og óþægindi frá vinnuumhverfi 

Framkvæmdargeta er hæfileikinn til að framkvæma iðju og byggist á undirliggjandi 

líkamlegum og andlegum þáttum, ásamt upplifun einstaklingsins af frammistöðu sinni. 

Til að einstaklingar geti framkvæmt iðju þarf vöðvakerfi, taugakerfi, hjarta- og æðakerfi 

auk annarra líkamskerfa að vinna saman. Framkvæmdargeta er þannig háð samspili 

andlegra, líkamlegra og vitrænna þátta (Kielhofner, 2002; Velozo, Kielhofner og Fisher, 

1998). Andlegir og líkamlegir kvillar eru algengustu orsakir heilsufarslegra vandamála 

tengda vinnu. Í dag er fyrirtækjum gert skylt að gera skriflegt mat á áhættu í vinnu ásamt 

því að gera skriflega áætlun um forvarnir og ráðstafanir um öryggi og heilsuvernd 
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starfsmanna sinna. Hagræðing fyrir starfsmenn snýst að mestu leyti um þeir hafi verkefni 

og aðstæður við hæfi og líði vel á vinnustaðnum (Valgeir Sigurðsson, 2005). 

Einn áhrifavaldur einkenna og verkja í hálsi og herðum er vinna sem krefst langrar 

kyrrstöðu, einhæfni eða endurtekningar á sömu hreyfingum, eins og í vinnu tannlækna. 

Hreyfing og breytingar á líkamsstöðu við vinnu er því af hinu góða. Talið er að aðalorsök 

á stoðkerfisvanda tannlækna megi rekja til líkamlegra og sálfélagslegra þátta tengda 

streitu í vinnu. Rannsókn sem gerð var í suður Svíþjóð hafði það að markmiði að meta 

sálfélagsleg og líkamleg vinnuskilyrði og koma auga á stoðkerfisvanda og verki hjá 

tannlæknum. Sendir voru spurningalistar til 712 þátttakenda en 391 svaraði (76%). 

Niðurstöðurnar gáfu ákveðna vísbendingu um að ef starfsandinn væri styðjandi var minna 

um líkamleg og sálfélagsleg vandamál. Einnig sýndu þær að mest var um verki á háls- og 

herðasvæði (Rolander og Bellner, 2001). Yfirleitt þykir best að sitja við vinnu því þá er 

minnstri orku eytt en löng seta getur leitt til þess að vöðvar og liðir verða veikari. Algengt 

er að starfsmenn fái óþægindi í háls og herðar/axlir þegar þeir sitja við vinnu, sérstaklega 

ef þeir þurfa að vinna með bolinn álútan og ef verkefnið krefst endurtekinna hreyfinga 

handleggja. Einnig koma þessi óþægindi fram ef verkið er nákvæmnisvinna sem krefst 

samhæfingar sjónar og handa. Óþægindi í mjóbaki tengist aðallega álútri stöðu, þ.e. ef 

líkaminn er undinn, sveigður eða bakið er fatt (Andersen og Bjurvald, 1994). 

Starf tannlækna er nákvæmnisvinna þar sem samhæfing sjónar og handa er stór 

þáttur. Eðli starfsins krefst fínhreyfinga ríkjandi handar og stundum mikils handstyrks. 

Víkjandi hönd er mest notuð til stuðnings og til aðstoðar, t.d. að halda á spegli en það 

krefst stöðugs grips. Það er vel þekkt að þau verk sem krefjast samhæfingar sjónar og 

handa hafa mikil áhrif á líkamsstöðu, sérstaklega á höfuð, háls, handleggi og hendur 



17

(Åkesson, Hansson, Balogh, Moritz og Skerfving, 1997). Samkvæmt samantekt á 

rannsóknum sem Sanders og Turcotte (2002) gerðu var mikilvægt að tannlæknar væru 

rétt staðsettir miðað við skjólstæðing. Vinna tannlækna að öftustu tönnum skjólstæðings 

gat leitt til slæmrar líkamsstöðu á bol og herðum þar sem tannlæknirinn vann í kyrrstöðu 

meðan á þjónustu stóð. Í rannsókninni var vinnustöðu tannlækna líkt við klukku þar sem 

enni skjólstæðings vísaði á klukkan 12 og haka á klukkan sex. Þegar tannlæknar unnu að 

neðri og efri framtönnum var mælt með að þeir ynnu í stöðu sem vísaði til klukkan 12, 

sem er beint fyrir aftan höfuð skjólstæðings. Í þessari stöðu höfðu tannlæknarnir 

skjólstæðinginn nærri líkama sínum og gátu haft herðarnar slakar fremur en að halda 

olnbogunum út frá líkamanum. Í rannsókninni kom einnig fram að sumir tannlæknar 

unnu nálægt skjólstæðingum sínum til að sjá betur til verks en notkun á stækkunargleri 

gat dregið úr sveigju á hálsi og auðveldað rétta líkamsstöðu.  

Rannsóknir hafa verið gerðar á öðru heilbrigðisstarfsfólki. Helstu niðurstöður sem 

komu í ljós í rannsókn á heilsufari hjúkrunarfræðinga voru að tæplega helmingi aðspurðra 

(45%) fannst starfið fremur eða mjög líkamlega erfitt en þær töluðu þá mest um bakverki 

og vöðvabólgu. Þeir hjúkrunarfræðingar sem fundu fyrir þessum óþægindum töldu að 

einkennin tengdust andlegu og líkamlegu álagi, eigin líkamsbeitingu eða vinnuaðstöðu. Í 

vinnuumhverfinu töluðu hjúkrunarfræðingarnir um að þurrt og þungt loft og þrengsli 

væru helsta orsök óþæginda (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur 

Friðriksdóttir, 2003c).  

Vinnuumhverfi tannlækna getur verið streituvaldur. Það sem getur haft áhrif er léleg 

loftræsting, hitastig, hávaði frá verkfærum, glampi frá vinnuljósi ásamt lykt frá hinum 

ýmsu efnum og sótthreinsivökvum. Saman valda þessir þættir stöðugu áreiti á skynfæri 
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og heilsu. Slæmt vinnuumhverfi getur aukið streitu en ólíklegt er að það sé aðalorsökin 

(Freeman, Main og Burke, 1995). 

 

Samantekt 

Vinnuhlutverkið er stór hluti af sjálfsímynd fólks, tilgangi þeirra og hamingju. Það er 

sífellt að verða stærri þáttur í lífi fólks og því er mikilvægt fyrir einstaklinga að þekkja 

eigin gildi og áhugahvöt til að öðlast árangur í starfi. Mikilvægt er að skapa gott 

vinnuumhverfi þar sem góð samskipti ríkja milli starfsmanna og starfsandinn er 

hvetjandi. Vinnuumhverfið getur haft áhrif á líðan starfsmanns hvort sem það er í vinnu 

eða utan hennar. Starfskröfur í vinnu tannlækna þurfa að vera hæfilegar til að draga úr 

álagi en talið er að tannlækningar séu sú starfsgrein sem er hvað mest streituvaldandi. 

Þeir tannlæknar sem eru sjálfstætt starfandi upplifa meiri streitu en tannlæknar sem vinna 

undir öðrum því þeir þurfa að vinna hraðar. Samt sem áður upplifa sjálfstætt starfandi 

tannlæknar minna sálfélagslegt álag og eru almennt ánægðari í starfi en tannlæknar sem 

vinna undir stjórn annarra. 

Tannlæknar vinna nákvæmnisvinnu sem krefst samhæfingar sjónar og handa. Þeir 

finna oft fyrir stoðkerfisvanda vegna líkamlegra og sálfélagslegra þátta í vinnu. Mest er 

um verki á háls- og herðasvæði og þá sérstaklega þegar þeir vinna með bolinn álútan og 

ef verkefnið krefst endurtekinna hreyfinga og langrar kyrrstöðu. Það er því mikilvægt að 

tannlæknar séu rétt staðsettir miðað við skjólstæðing því það dregur úr sveigju á hálsi og 

auðveldar rétta líkamsstöðu.  
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KAFLI III  

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknarsniði, spurningalistum og vali á 

þátttakendum. Einnig verður greint frá siðfræðilegum þáttum sem geta haft áhrif á 

framkvæmd rannsóknar og að lokum verður fjallað um gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að afla upplýsinga um einkenni 

vinnu og vinnuumhverfis tannlækna á Íslandi. Hins vegar að taka saman rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á upplifun starfsfólks á vinnu og vinnuumhverfi. 

Sett var fram rannsóknarspurningin: Hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi 

tannlækna?  

 

Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er notuð megindleg rannsóknaraðferð. Með þessari 

rannsóknaraðferð er hægt að lýsa sambandi milli breyta, prófa tilgátur, sýna fram á 

rannsóknarniðurstöður á tölfræðilegan máta og draga ályktanir (Bailey, 1997). Við 

gagnaöflun megindlegra rannsókna er ein aðferð að nota spurningakannanir (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Við gagnagreiningu er fyrst gerð einföld lýsing á niðurstöðum og notuð 

er lýsandi tölfræði til að finna hvað er dæmigert fyrir gögnin. Í megindlegum rannsóknum 

er unnið með breytur en þær eru fyrirbærin sem eru rannsökuð. Hægt er að mæla breytur 

á ólíkum kvörðum t.d. raðkvörðum, jafnbilakvörðum, nafnkvörðum eða 

hlutfallskvörðum. Í spurningalistum er aðallega notaður raðkvarði þar sem settar eru fram 

staðhæfingar og svarmöguleikarnir eru t.d. „mjög sammála“, „frekar sammála“, 

„hlutlaus“, „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“. Þátttakandi sem svarar mjög 
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sammála er líklegri til að vera jákvæðari en sá sem svarar frekar sammála. Þessi aðferð 

byggist á tölum sem hægt er að mæla og telja og einnig er reynt að finna meðaltöl og 

dreifingu á hópum (Amalía Björnsdóttir, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Kostirnir við að nota þessa aðferð er að á skömmum tíma er hægt að safna 

margvíslegum gögnum og þær eru réttmætar að því leyti að tengsl eru á milli þess sem 

fólk gerir og segist gera (Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningakannanir eru oft notaðar til 

að safna upplýsingum frá fjölda fólks á skömmum tíma og til þess að svara tilgátum. Þær 

eru þversniðnar á þann hátt að þær lýsa hópi á ákveðnu tímabili og eru notaðar til að 

mæla hvernig hlutir eru en ekki hvers vegna þeir eru þannig. Upplýsingum sem safnað er 

með spurningakönnunum eru yfirgripsmiklar og könnuð eru atriði eins og gildi, viðhorf 

og skoðanir einstaklinga. Einnig horfa þær á atriði sem staðfesta upplýsingar um 

vinnuaðstöðu, umhverfi og fleira. Yfirleitt hefur rannsakandi lítil samskipti við 

þátttakendur og reynir að vera hlutlaus og fjarlægur (Bailey, 1997). Spurningakannanir 

gefa svipaðar upplýsingar og viðtöl en takmörkun þeirra er að þær eiga til að vera 

yfirborðskenndari þar sem að sá sem svarar getur hvorki gert ítarlega grein fyrir svörum 

sínum né beðið um nánari útskýringar á spurningum (Burns og Grove, 2001). Takmörkun 

póstlagðra spurningakannana getur verið lágt svarhlutfall sem rýrir gæði rannsóknarinnar 

en með því að senda frímerkt svarumslag aukast líkur á svörun (Bailey, 1997). 

 

Spurningalistar 

Í rannsókninni voru notaðir tveir spurningalistar, Norræni spurningalistinn um 

sálfélagslega þætti í vinnunni og spurningalistinn Vinnuumhverfi (Fylgiskjal A). Báðir 

listarnir hafa verið þýddir á íslensku og notaðir af Vinnueftirliti ríkisins (Fylgiskjal B). Í 
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rannsókninni um einkenni vinnu og vinnuumhverfis tannlækna var fengið leyfi hjá 

Hólmfríði K. Gunnarsdóttur hjá Vinnueftirliti ríkisins til að nota Norræna 

spurningalistann um sálfélagslega þætti í vinnunni og spurningalistann Vinnuumhverfi 

(Fylgiskjal C). 

Norræna ráðherranefndin setti af stað samstarfsverkefni árið 1994 þar sem 

markmiðið var að bæta vísindaleg gæði á sálfræðilegum og félagslegum þáttum í 

vinnunni. Ávinningur þessa samstarfsverkefnis var Norræni spurningalistinn um 

sálfélagslega þætti í vinnunni. Listinn mælir grunnþætti sálfræði og félagslegra þátta í 

vinnu og horfir til eiginleika vinnunnar, skipulagningu hennar ásamt viðhorfum 

einstaklings til vinnunnar. Markmiðið var að meta upplifun starfsmanna á sálfræðilegum 

og félagslegum þáttum þeirra í vinnunni og skipulagningu vinnuaðstæðna því þessir 

þættir eru taldir stuðla að áhuga, heilsu og vellíðan einstaka starfsmanna, hópa og 

vinnustaða (Lindström o.fl., 2000; Lindström, 2002). 

Norræni spurningalistinn var hannaður af þverfaglegum hópi vísindamanna sem 

unnu á stofnunum líkt og Vinnueftirlit ríkisins er hér á landi. Þeir komu frá Noregi, 

Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku. Spurningalistanum er skipt í 14 kafla en þeir eru 

Persónuupplýsingar, Starfskröfur, Væntingar til hlutverka, Sjálfræði í starfi, Forspá um 

vinnuna, Færni í starfi, Félagsleg samskipti, Stjórnun, Fyrirtækis-/stofnunarbragur, 

Samspil vinnu og einkalífs, Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu, Samsömun með 

stofnuninni/vinnustaðnum, Hópvinna og Hvatar í vinnunni. Hver kafli skiptist í mismarga 

undirkafla þar sem tvær til fjórar spurningar eru flokkaðar saman eftir innihaldi. Til 

dæmis er kaflanum Starfskröfur skipt í undirkaflana Hraði, Ákvarðanir og Þekking en að 

baki þessara þriggja undirkafla liggja 10 spurningar (Lindström o.fl., 2000) (Fylgiskjal 
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D). Í kaflanum Fyrirtækis-/stofnunarbragur er áhersla lögð á starfsanda og þætti í 

umhverfinu og munu rannsakendur nota orðið starfsandi í stað fyrirtækis-

/stofnunarbragur í umfjöllun sinni. Spurningalistinn inniheldur í heild sinni 108 

spurningar sem eru í flestum tilvikum lokaðar þar sem allir svarkostir eru settir fram. 

Stundum koma fyrir hálf lokaðar spurningar þar sem gert er ráð fyrir að þátttakendur geti 

bætt svari við þá svarkostir sem fyrir eru. Svarmöguleikum flestra spurninga er raðað á 

fimm þrepa raðkvarða. Þar sem t.d. einn þýðir „mjög sjaldan eða aldrei“ og fimm þýðir 

„mjög oft eða alltaf“. Svarmöguleikum í þrem spurningum er raðað á nafnkvarða sem eru 

„já“ eða „nei“ spurningar. Í einni spurningu eru þátttakendur beðnir um að skipta 100 

punktum niður á fimm liði eftir mikilvægi í lífi þeirra. Þessir liðir eru frítími, samfélagið, 

vinnan, trúmál og fjölskyldan (Lindström o.fl., 2000) (Fylgiskjal A). 

Áreiðanleiki Norræna spurningalistans um sálfélagslega þætti í vinnunni var þróaður 

í tveimur hlutum á tveimur tímabilum þar sem upplýsingum var safnað frá nokkrum 

stofnunum í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku. Í fyrra skiptið var uppbygging 

spurningalistans metinn og hann flokkaður í undirkafla. Í seinna skiptið var 

hugtaksréttmæti og forspárgildi undirkaflanna metið. Innri áreiðanleiki og áreiðanleiki 

endurtekinnar prófunar var reiknaður fyrir alla undirkaflana. Innri áreiðanleiki 

undirkaflanna var á bilinu 0,60 til 0,88 og áreiðanleiki endurtekinnar prófunar á bilinu 

0,55 til 0,82 (Lindström o. fl., 2000). Áreiðanleiki er mældur á bilinu núll til einn og er 

áreiðanleikastuðull upp á 0,80 í meðallagi en 0,70 er vel nothæfur í hóprannsóknum 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Spurningalistinn Vinnuumhverfi er samsettur úr mörgum listum. Hann er upphaflega 

hluti af norrænum lista sem kenndur er við Örebro og er að því sem rannsakendur komast 
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næst, staðlaður og prófaður. Spurningarnar um líkamlega áhættuþætti eru að mestum 

hluta úr spurningalista sem saminn var í norrænni samvinnu (Fylgiskjal B). 

Rannsakendur skiptu spurningalistanum Vinnuumhverfi í fimm kafla sem eru 

Umhverfisþættir sem valda óþægindum, Líkamsstöður við vinnu, Líkamleg óþægindi, 

Samband óþæginda og vinnu og Ánægja í vinnu. Spurningalistinn inniheldur alls 18 

spurningar en spurt er á þrjá vegu. Í fyrsta lagi eru þrjár spurningar með mörgum 

undirliðum sem tengjast umhverfisþáttum sem valda óþægindum. Þær eru með 

mismunandi svarmöguleikum t.d. „já, oft“, „stundum“ eða „nei, aldrei“. Í öðru lagi eru 

fimm spurningum raðað á nafnkvarða en þær eru „já“ eða „nei“ spurningar. Í þriðja lagi 

er fjórum lokuðum spurningum raðað á raðkvarðann einn til níu/tíu þar sem hærri tala 

þýðir meiri óþægindi (Fylgiskjal A). 

 

Þátttakendur 

Þýðið voru allir tannlæknar sem skráðir voru í TFÍ í janúar 2005 eða 317 tannlæknar. 

Við val á úrtaki var fyrst fengið leyfi hjá Heimi Sindrasyni formanni TFÍ til að fá að nota 

félagatal sem er á heimasíðu félagsins (Fylgiskjal E). Þátttakendur voru valdir með 

kerfisbundnu slembiúrtaki sem var framkvæmt þannig að skrifuð voru nöfn fyrstu tíu 

tannlæknanna á miða af félagaskrá TFÍ og þeir settir í hatt. Einn miði var dreginn úr 

hattinum og þriðji hver tannlæknir valinn út frá honum þar til 100 manna úrtaki var náð. 

Ef svo vildi til að valinn var tannlæknir sem hættur var störfum eða bjó erlendis var næsti 

fyrir neðan hann valinn í staðinn. Ekki var vitað um skiptingu milli kynja eða landshluta 

þegar úrtakið var valið. 
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Siðfræðilegir þættir 

Rannsakendur verða að sýna heilindi og láta siðfræðilegar reglur leiða sig áfram í 

rannsókninni. Þeir verða að virða rétt þátttakenda, fara eftir rannsóknarsniði og segja frá 

niðurstöðum eins og þær koma fyrir (Bailey, 1997).  

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til Vísindasiðanefndar og tilkynning var send til 

Persónuverndar. Staðfesting frá Persónuvernd fékkst þann 15. nóvember 2004 (Fylgiskjal 

F).Vísindasiðanefnd gerði smávægilegar athugasemdir um spurningu varðandi aldur í 

Norræna spurningalistanum og bað um að spurt væri um aldursbil í stað fæðingarárs. 

Einnig bað Vísindasiðanefnd um afrit af leyfi frá formanni TFÍ fyrir notkun á félagaskrá 

tannlækna (Fylgiskjal G). Athugasemdir voru leiðréttar og Vísindasiðanefnd veitti leyfi 

(Fylgiskjal H). 

Í vísindarannsókn eru gerðar kröfur um að þátttakendur gefi upplýst samþykki og 

þeir hafi nægilegar upplýsingar um rannsóknina til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun 

um þátttöku. Koma þarf skýrt fram að þátttakandi geti hafnað þátttöku eða hætt henni án 

þess að það bitni á rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendur 

rannsóknarinnar fengu sent kynningarbréf ásamt spurningalistunum tveimur (Fylgiskjal 

I). Kynningarbréfið innihélt m.a. upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og að með því 

að svara listunum væru þátttakendur að samþykkja þátttöku í rannsókninni. 

Spurningalistarnir voru nafnlausir og því ekki hægt að rekja þá til ákveðinna einstaklinga.  

Rannsakendur og ábyrgðarmaður hafa einir aðgang að rannsóknargögnunum. Að 

rannsókn lokinni verður spurningalistum og lista yfir þátttakendur eytt í viðurvist vitna.  
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Gagnaöflun og greining gagna 

Gagnaöflun hófst þann 25. janúar 2005 þegar spurningalistar voru sendir til 

þátttakenda. Henni lauk þann 11. mars 2005 eftir að frestur til að svara hafði verið 

framlengdur um fjórar vikur þar sem fá svör fengust. Með spurningalistunum og 

kynningarbréfi fylgdi útfyllt svarumslag sem þátttakendur máttu setja í póst án þess að 

greiða fyrir burðargjald. Þátttakendur máttu einnig hringja í rannsakendur og/eða 

ábyrgðarmann ef þeir hefðu einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða 

spurningalistana. 

Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) var notað við 

greiningu gagna og lýsandi tölfræði var notuð til að draga saman og setja fram 

niðurstöður. Myndir og töflur voru unnar í Microsoft Excel.  

Niðurstöður úr Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti í vinnunni voru 

teknar saman samkvæmt leiðbeiningum í handbók. Þar er mælt með að við 

gagnagreiningu sé reiknað hlutfall eða tekin saman meðaltöl og miðgildi úr 

undirköflunum eða einstökum spurningum þegar þátttakendur eru 30 eða fleiri. Í 

handbókinni kemur einnig fram að heimilt er að fella saman tvo svarmöguleika í einn við 

greiningu gagna t.d. að fella saman svarmöguleikana „mjög sjaldan eða aldrei“ og 

„fremur sjaldan“ í einn svarmöguleika (Lindström o.fl., 2000). 

Við gagnagreiningu spurningalistans Vinnuumhverfi var hlutfall, meðaltal og 

staðalfrávik reiknað en engin handbók er til um listann. Þegar niðurstöður voru skoðaðar 

var sérstaklega horft til hvaða óþægindi í vinnunni komu oftast og sjaldnast fyrir, hve 

mikil óþægindi þátttakendur upplifðu og hvort þeir töldu vera samband milli óþæginda og 

vinnuaðstöðu, vinnuálags (andlegs eða líkamlegs) og/eða eigin líkamsbeitingar/venju. 
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KAFLI IV  

NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstöður gagnagreiningar verða kynntar í þessum kafla. Niðurstöðurnar eru unnar 

úr Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti í vinnunni og spurningalistanum 

Vinnuumhverfi. Engin svörun var í köflunum Stjórnun og Hópvinna í Norræna 

spurningalistanum um sálfélagslega þætti og spurningum um slys í spurningalistanum 

Vinnuumhverfi og því verður einungis greint frá niðurstöðum úr þeim köflum sem 

rannsakendur tóku fyrir. Úr Norræna spurningalistanum verður greint frá niðurstöðum úr 

köflunum: Persónuupplýsingar, Starfskröfur, Væntingar til hlutverka, Sjálfræði í starfi, 

Færni í starfi, Félagsleg samskipti, Fyrirtækis-/stofnunarbragur, Samspil vinnu og 

einkalífs, Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu og Hvatar í vinnunni. Niðurstöður úr köflunum 

Forspá um vinnuna og Samsömun með stofnuninni/vinnustaðnum ásamt niðurstöðum úr 

tveimur af fjórum undirköflum í kaflanum Fyrirtækis-/stofnunarbragur voru ekki teknar 

saman en alls voru þetta átta spurningar. Þetta var gert í þeim tilgangi að minnka umfang 

rannsóknarinnar þar sem spurningalistinn var langur.  

Úr spurningalistanum Vinnuumhverfi verður greint frá niðurstöðum úr köflunum 

Umhverfisþættir sem valda óþægindum, Líkamsstöður við vinnu, Líkamleg óþægindi, 

Samband óþæginda og vinnu og Ánægja í vinnu. Að lokum verða helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman, þær settar fram á myndrænan hátt og lýst. 

Rannsakendur gerðu tíðnitöflu sem mæla prósentuhlutföll fyrir niðurstöður allra 

spurninga úr spurningalistunum tveimur (Fylgiskjal J). 
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Persónuupplýsingar 

Úrtak rannsóknarinnar voru 100 tannlæknar en 35 svör fengust sem er 35% 

svarhlutfall. Allir spurningalistar sem rannsakendur fengu voru gildir. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 23 karlar (66%) og 10 konur (29%) en tveir þátttakendur (6%) gáfu 

ekki upp kyn sitt. Í töflu 1 sést aldursdreifing þátttakenda en flestir voru á bilinu 40 - 44 

ára eða átta þátttakendur (24%). Meðal starfsaldur á núverandi vinnustað var 16 ár. Allir 

þátttakendur höfðu lokið háskóla og 12 höfðu lokið framhaldsnámi í háskóla (43%). 33 

þátttakendur störfuðu sem almennir tannlæknar (97%) en einn starfar sem sérfræðingur 

(3%). Þegar spurt var á hvaða deild/sviði/einingu þátttakandi starfaði sögðust 12 starfa 

við almennar tannlækningar (34%). Tuttugu þátttakendur (57%) af 35 svöruðu ekki.  

Að meðaltali hafa þátttakendur verið í 17 ár í núverandi starfsstöðu, minnst tvö ár og 

mest 42 ár. Þegar spurt var um ráðningarkjör sögðust 17 þátttakendur (49%) vera með 

fastráðningu hjá núverandi vinnuveitanda, 16 svöruðu ekki (46%) og tvö svör (6%) voru 

ógild. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru ráðnir hjá öðrum vinnuveitanda 

svöruðu 23 neitandi (92%) en 10 svöruðu ekki (29%). Spurningunni um stjórnunarstöðu 

svöruðu 32 þátttakendur (96%) og voru þeir allir í stjórnunarstöðu en þrír svöruðu ekki 

(9%). Þegar spurt var hversu margar klukkustundir að jafnaði fólk ynni á viku, sögðust 32 

þátttakendur (91%) vinna 38,6 klukkustundir að meðaltali, þrír svöruðu ekki (9%) og allir 

þátttakendur unnu dagvinnu. Þegar horft var á dreifingu vinnutíma þátttakenda á viku 

vann 21 þátttakandi (66%) 38 tíma eða meira á viku, minnst unnu tveir þátttakendur sjö 

klukkustundir á viku og mest unnu tveir þátttakendur 60 klukkustundir á viku.  
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Tafla 1. Aldursdreifing 

Aldur Tíðni Hlutfall % 

Uppsöfnuð 
summa 

hlutfalls % 
25-29 1 2,9 2,9 
30-34 4 11,8 14,7 
35-39 4 11,8 26,5 
40-44 8 23,5 50,0 
45-49 4 11,8 61,8 
50-54 1 2,9 64,7 
55-59 6 17,6 82,4 
60-64 4 11,8 94,1 
65-69 2 5,9 100,0 

Samtals 34 100,0   

Starfskröfur 

Starfskröfur skiptist í þrjá undirkafla en þeir eru um hraða, ákvarðanir og þekkingu 

og samanstanda af 10 spurningum. Reiknað var meðaltal fyrir hvern undirkafla og sést 

dreifing þess í töflu 2. Meðaltal í kaflanum um hraða var 2,8 (N=34) og þátttakendur 

virðast því stundum þurfa að vinna hratt. Meðaltal í kaflanum um ákvarðanir var 4,0 

(N=35) og því virðist sem þátttakendur þurfi fremur oft að taka flóknar ákvarðanir í 

vinnu. Einnig kom fram að allir þátttakendur (N=35) í rannsókninni sögðust fremur oft, 

mjög oft eða alltaf takast á við verkefni sem krefjast fullkominnar athygli. Í kaflanum um 

þekkingu var meðaltalið 2,6 (N=35) og því virðast þátttakendur stundum finna fyrir kröfu 

um meiri þekkingu en þeir hafa.  

Tafla 2. Meðaltal starfskrafna 

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M) 
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Hraði 34 2,8 0,9 1,3 4,5 
Ákvarðanir 35 4,0 0,5 3,0 5,0 
Þekking 35 2,6 0,6 1,0 3,7 

1= mjög sjaldan eða aldrei, 2= fremur sjaldan, 3= stundum, 4= fremur oft, 5= mjög oft eða alltaf 
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Væntingar til hlutverka 

Í kaflanum um væntingar til hlutverka er fjallað um skýrleika hlutverka og ósamræmi 

hlutverka sem samanstanda af sex spurningum. Meðaltalið var 4,8 þegar horft var til 

skýrleika hlutverka (N=35). Þátttakendur virðast því mjög oft eða alltaf vita hver hlutverk 

sín eru í vinnu. Þegar spurt var um ósamræmi hlutverka var meðaltalið 1,9 (N=34). 

Þátttakendur virðast því fremur sjaldan finna fyrir ósamræmi milli hlutverka í vinnunni. 

Niðurstöður sjást í töflu 3. 

Tafla 3. Væntingar til hlutverka 

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M) 
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 

Skýrleiki hlutverka 35 4,8 0,3 3,7 5,0 
Ósamræmi hlutverka 34 1,9 0,7 1,0 3,0 

1= mjög sjaldan eða aldrei, 2= fremur sjaldan, 3= stundum, 4= fremur oft, 5= mjög oft eða alltaf 
 

Sjálfræði í starfi 

Eins og sést í töflu 4 þá skiptist Sjálfræði í starfi í þrjá undirkafla en þeir 

samanstanda af 12 spurningum. Í fyrsta kaflanum þar sem spurt var um vald til 

ákvarðanatöku var meðaltalið 4,1 (N=34) og því virðast þátttakendur hafa fremur oft vald 

til að taka ákvarðanir í vinnu. Í öðrum kafla þar sem spurt var um stjórn á vinnutíma var 

meðaltalið 3,8 (N=35) og virðast þátttakendur fremur oft ráða vinnutíma sínum. Í þriðja 

kaflanum þar sem spurt var um jákvæðar áskoranir í vinnu var hæsta meðaltalið 4,3 

(N=35) og virðast því þátttakendur fremur oft takast á við krefjandi og áhugaverð 

verkefni. Einnig kom fram að allir þátttakendur (N=35) sögðu þekkingu sína og færni 

nýtast í starfinu.  
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Tafla 4. Sjálfræði í starfi 
Fjöldi (N) Meðaltal (M) Staðalfrávik (sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 

Vald til ákvarðanatöku 34 4,1 0,6 2,8 5,0 
Stjórn á vinnutíma 35 3,8 0,9 1,8 5,0 
Áskoranir 35 4,3 0,5 3,3 5,0 
1= mjög sjaldan eða aldrei, 2= fremur sjaldan, 3= stundum, 4= fremur oft, 5= mjög oft eða alltaf 
 

Færni í starfi 

Færni í starfi samanstendur af fjórum spurningum. Reiknað var meðaltal fyrir þær 

allar sem sést í töflu 5. Þátttakendur virðast fremur oft vera ánægðir með hvernig þeir 

leysa verk af hendi og afköst sín. Einnig virðast þeir fremur oft vera ánægðir með hvernig 

þeir leysa vandamál í vinnunni og hvernig samskipti þeir hafa við vinnufélaga. 

Tafla 5. Færni í starfi. 

Fjöldi (N) 
Meðaltal  

(M)  
Staðalfrávik  

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Ert þú ánægð/ur með 
hvernig þú leysir verk þín af 
hendi? 33 4,3 0,5 4,0 5,0 
Ert þú ánægð/ur með 
afköstin hjá þér? 34 4,0 0,8 2,0 5,0 
Ert þú ánægð/ur með getu 
þína til að leysa vandamál í 
vinnunni? 34 4,4 0,5 4,0 5,0 
Ert þú ánægð/ur með hæfni 
þína til að hafa góð 
samskipti við 
vinnufélagana? 33 4,3 0,6 3,0 5,0 
1= mjög sjaldan eða aldrei, 2= fremur sjaldan, 3= stundum, 4= fremur oft, 5= mjög oft eða alltaf 
 

Félagsleg samskipti 

Í kaflanum um félagsleg samskipti er spurt um stuðning frá yfirmanni, 

samstarfsfólki, vinum og ættingjum og einelti og áreitni en samtals eru þetta 12 

spurningar. Engin svörun var á sjö spurningum um stuðning frá yfirmanni og einelti og 

áreitni og því voru niðurstöður ekki teknar saman. Reiknað var meðaltal fyrir kaflana 

Stuðningur frá samstarfsfólki og Stuðningur frá vinum og ættingjum sem sést í töflu 6. 
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Niðurstöður voru eins í báðum köflunum þar sem meðaltalið var 4,0 (N=33) og því 

virðast þátttakendur fremur oft fá stuðning frá samstarfsfólki, vinum og ættingjum ef 

vandamál koma upp í vinnunni. 

Tafla 6. Félagsleg samskipti 

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M)  
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Stuðningur frá 
samstarfsfólki 33 4,0 0,9 2,0 5,0 
Stuðningur frá vinum og 
ættingjum 33 4,0 0,9 2,0 5,0 

1= mjög sjaldan eða aldrei, 2= fremur sjaldan, 3= stundum, 4= fremur oft, 5= mjög oft eða alltaf 
 

Fyrirtækis-/stofnunarbragur 

Fyrirtækis-/stofnunarbragur skiptist í fjóra undirkafla sem samanstanda af 11 

spurningum. Reiknað var meðaltal fyrir alla kaflana og sést það í töflu 7. Í fyrsta kafla var 

spurt um starfsanda og var meðaltalið þar hæst af undirköflunum eða 4,4 (N=31) og því 

virðist sem starfsandi þátttakenda í vinnu sé fremur góður. Í öðrum kafla var meðaltalið 

3,8 (N=31) og því virðist sem umhverfi þátttakenda styðji fremur mikið við frumkvæði 

þeirra. Í þriðja kafla var meðaltalið 1,1 (N=30) og því virðist sem fólki sé mjög sjaldan 

eða aldrei mismunað á vinnustað. Í fjórða kafla var meðaltalið 3,9 (N=32) og því virðist 

sem fremur mikil umhyggja sé borin fyrir starfsfólki.  

Tafla 7. Fyrirtækis-/stofnunarbragur 
Fjöldi (N) Meðaltal (M) Staðalfrávik (sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 

Starfsandi 31 4,4 0,5 3,0 5,0 
Umhverfi sem styður 
frumkvæði 31 3,8 0,5 3,0 5,0 
Mismunun milli starfsfólks 30 1,1 0,2 1,0 2,0 
Umhyggja á vinnustað 32 3,9 0,6 3,0 5,0 
1= mjög lítið eða alls ekki, 2= fremur lítið, 3= dálítið, 4= fremur mikið, 5= mjög mikið 
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Samspil vinnu og einkalífs 

Samspil vinnu og einkalífs samanstendur af tveim spurningum og reiknað var 

meðaltal fyrir báðar spurningarnar sem sést í töflu 8. Kröfur í einkalífi og vinnu 

þátttakenda (N=34) virðast fremur sjaldan hafa neikvæð áhrif hvor á aðra.  

Tafla 8. Samspil vinnu og einkalífs 

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M)  
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Hafa kröfur, sem gerðar 
eru til þín í vinnunni, 
neikvæð áhrif á 
fjölskylduna og 
heimilislífið? 34 2,38 0,85 1 4 
Hafa kröfur, sem gerðar 
eru til þín heima fyrir, 
neikvæð áhrif á vinnunna? 34 1,88 0,88 1 4 

1= mjög sjaldan eða aldrei, 2= fremur sjaldan, 3= stundum, 4= fremur oft, 5= mjög oft eða alltaf 
 

Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu 

Kaflinn Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu samanstendur af þremur spurningum. Hann 

er frábrugðinn öllum öðrum köflum í spurningalistanum þar sem þurfti að umbreyta 

gildum við útreikninga og gagnagreiningu. Í fyrstu spurningunni voru þátttakendur beðnir 

að skipta 100 punktum niður á fimm liði til að sýna hversu mikilvægt hvert atriði er í lífi 

þeirra. Samkvæmt handbók var aðeins liðurinn sem snýr að vinnu skoðaður og hlutfalli 

breytt yfir á sex þrepa kvarða. Í hinum tveim spurningunum „Flest sem ég stefni að 

tengist vinnunni“ og „Hvað skiptir vinnan þig miklu máli?“ var sjö þrepa kvarða breytt í 

sex þar sem meðaltal var reiknað fyrir hverja spurningu. Eins og sést í töflu 9 þá virðist 

vinna vera mikilvæg í lífi þátttakenda. Meðaltalið í spurningunni um hvað vinnan skipti 

þátttakendur miklu máli var 4,9 (N=33) og því virðist fátt skipta þá meira máli en vinnan. 
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Tafla 9. Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu 

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M) 
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Hve mikilvæg er vinnan í 
þínu lífi?* 35 3,7 1,5 1,0 6,0 
Flest sem ég stefni að 
tengist vinnunni ** 32 3,6 1,4 1,0 6,0 
Hvað skiptir vinnan þig 
miklu máli?*** 33 4,9 0,9 3,0 6,0 

* 1= 0-10, 2= 11-20, 3= 21-30, 4= 31-40, 5= 41-50, 6= 51-100 punktar 
** 1= alls ekki sammála, 6= alveg sammála 
*** 1= fátt skiptir mig minna máli, 6= fátt skiptir mig meira máli 
 

Hvatar í vinnunni 

Eins og sést í töflu 10 skiptist Hvatar í vinnunni í tvo undirkafla en þeir samanstanda 

af sex spurningum. Í fyrri kaflanum var spurt um innri hvata í vinnu. Þar var meðaltalið 

4,4 (N=31) og því virðist það vera mjög mikils virði fyrir þátttakendur að geta nýtt innri 

hvata í vinnu t.d. að geta þroskað eigin persónuleika. Í seinni kaflanum var spurt um ytri 

hvata í vinnu. Þar var meðaltalið 4,2 (N=32) og því virðist það vera mjög mikils virði 

fyrir þátttakendur að geta nýtt ytri hvata í vinnu t.d. að hafa fastar tekjur.  

Tafla 10. Hvatar í vinnunni 

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M) 
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Innri hvatar í vinnu 31 4,4 0,5 3,0 5,0 
Ytri hvatar í vinnu 32 4,2 0,6 3,0 5,0 

1= einskis virði, 2= ekki mikils virði, 3= mikils virði, 4= mjög mikils virði, 5= alveg nauðsynlegt. 

 

Umhverfisþættir sem valda óþægindum 

Í kaflanum um umhverfisþætti sem valda óþægindum var spurt hvort einhverjir 

eftirtalinna þátta í vinnuumhverfinu hafi valdið óþægindum í síðasta mánuði (Mynd 1). 

Hlutfall þátttakenda sem upplifðu óþægindi í vinnuumhverfi var reiknað og í heildina 

virðast óþægindi í vinnuumhverfi þátttakenda ekki vera mikil. Algengast var að 

þátttakendur fundu fyrir óþægindum vegna of mikils hita (62%) og þungs lofts (58%) en 
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þátttakendur fundu minnst fyrir óþægindum vegna reykinga (6%), þrengsla (9%), ryks og 

óhreininda (9%). 

Umhverfisþættir sem valda óþægindum
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Mynd 1. Umhverfisþættir sem valda óþægindum 
 

Skriflegar leiðbeiningar á vinnustað 

Ekki voru til skriflegar leiðbeiningar á vinnustað þátttakenda um áfengisvandamál, 

einelti, áreiti, ofbeldi eða hótanir. Tuttugu og einn þátttakandi (62%) sagði að til væru 

skriflegar leiðbeiningar um smithættu á vinnustað en 10 um slysaskráningu (30%). Sjö 

þátttakendur sögðu að til væru skriflegar leiðbeiningar um reykingar starfsmanna og 

veikindafjarvistir (20%). 
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Líkamsstöður við vinnu 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir þurftu að vinna í þeim líkamsstöðum sem 

var lýst og hve oft þeir þurftu að lyfta/bera mismunandi þungar byrðar. Í niðurstöðum 

voru felldir saman svarmöguleikarnir „aldrei“ og „sjaldan“ og það sama var gert með 

„oft“ og „mjög oft“. 

Á mynd 2 sést hvernig þátttakendur beittu bol við vinnu. Meðal þess sem kom í ljós 

var að 97% þátttakenda virðast aldrei eða sjaldan vinna í uppréttri stöðu og 88% 

þátttakenda virðast vinna oft eða mjög oft í aðeins álútri stöðu. 59% þeirra virðast vinna 

oft eða mjög oft í mjög álútri stöðu og 67% þeirra virðast oft eða mjög oft vinna með 

snúinn bol. 

Hve oft þarft þú að vinna í líkamsstöðum sem er lýst hér að neðan?
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Mynd 2. Bolur 
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Á mynd 3 sést hvernig þátttakendur beittu handleggjum við vinnu. Meðal þess sem 

kom í ljós var að 84% þátttakenda virðast oft eða mjög oft vinna fyrir neðan axlarhæð og 

að 74% virðast sjaldan eða aldrei vinna langt frá líkamanum. 

Hve oft þarft þú að vinna í líkamsstöðum sem lýst er hér að neðan?
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Mynd 3. Handleggir 

Þegar skoðað var hvernig þátttakendur beittu fótleggjum við vinnu sýna niðurstöður 

að allir þátttakendur voru oft eða mjög oft sitjandi. Yfir 90% þátttakenda sögðust sjaldan 

eða aldrei vera standandi (N=30), á hækjum (N=32), krjúpandi (N=32) eða gangandi/á 

hreyfingu (N=30). Þrjátíu og þrír þátttakendur (94%) segjast sjaldan eða aldrei bera létta, 

meðal eða þunga byrði, hvorki í uppréttri né álútri líkamsstöðu. 

Tuttugu og tveir þátttakendur eða 65% þeirra segja aðstöðu í vinnu vera að mestu eða 

að nokkru leyti þannig að hægt sé að vinna í þægilegum vinnustellingum. Tuttugu og sex 

þátttakendur eða 77% þeirra segjast alltaf eða stundum reyna meðvitað að minnka 

líkamlegt álag við vinnuna. 
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Þegar horft var til hvaða meðferðarúrræði vegna einkenna frá stoð- og hreyfikerfi 

þátttakendur höfðu flestir eða 20 (57%) þátttakendur nýtt sér sjúkraþjálfun og/eða nudd, 

16 (46%) stunduðu hreyfingu sem meðferðarúrræði, 11 (31%) sögðust hafa nýtt sér lyf, 

fjórir (11%) höfðu farið í aðgerð og fjórir (11%) höfðu ekki nýtt sér nein 

meðferðarúrræði. 

 

Líkamleg óþægindi 

Spurt var hvort þátttakendur hefðu einhvern tíma á síðastliðnum 12 mánuðum haft 

óþægindi í hálsi eða hnakka, herðum eða öxlum eða í baki/mjóbaki/spjaldhrygg. Á mynd 

4 sést hvernig óþægindi dreifðust milli líkamshluta. Þrjátíu og þrír þátttakendur virðast 

hafa fundið fyrir óþægindum í hálsi eða hnakka (70%), 34 í herðum eða öxlum (88%) og 

34 í baki/mjóbaki/spjaldhrygg (74%).  

Hefur þú einhvern tíma á sl. 12 mánuðum haft óþægindi í:
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Mynd 4. Líkamleg óþægindi 
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Í framhaldi af fyrrnefndum spurningum var spurt hversu mikil óþægindin voru. 

Kvarðinn var á bilinu einn til níu en því hærri sem talan var því meiri voru óþægindin. 

Reiknað var meðaltal svara þeirra sem sögðust finna fyrir þeim. Niðurstöðurnar eru settar 

fram í töflu 11. 

Tafla 11. Meðaltal óþæginda sl. 12 mánuði  

Fjöldi (N) 
Meðaltal 

(M) 
Staðalfrávik 

(sf) Lægsta gildi Hæsta gildi 
Hve mikil óþægindi hefur 
þú haft í hálsi eða hnakka? 23 5,5 2,1 1,0 8,0 
Hve mikil óþægindi hefur 
þú haft í herðum eða 
öxlum? 30 5,2 2,1 1,0 9,0 
Hve mikil óþægindi hefur 
þú haft í neðri hluta 
baks/mjóbaks/spjaldhryggs? 25 5,2 1,9 1,0 8,0 

1= mjög lítil óþægindi, 9= mjög mikil óþægindi 
 

Samband óþæginda og vinnu 

Spurt var hvort þátttakendur teldu að samband væri á milli óþæginda og vinnu. 

Þrjátíu og einn þátttakandi (91%) taldi að samband væri á milli óþæginda og vinnu, einn 

merkti við nei (3%) og tveir merktu við veit ekki (6%), einn þátttakandi svaraði ekki 

(3%). 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að vinnuaðstaða, vinnuálag (andlegt eða 

líkamlegt) og/eða eigin líkamsbeiting/venjur tengdust óþægindunum. Í þessari spurningu 

máttu þátttakendur merkja við alla svarmöguleika. Eins og sést á mynd 5 tengja 19 

þátttakendur (54%) vinnuaðstöðu við óþægindi, 26 (74%) tengja vinnuálag við óþægindi 

og 31 (89%) tengja eigin líkamsbeitingu/venjur við óþægindi. 
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Hvað af eftirfarandi tengist óþægindum í vinnu?
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Mynd 5. Óþægindi tengd vinnu 

Niðurstöður úr spurningum um hvort þátttakandi hafi slasast á síðasta ári, hvernig og 

hve lengi hann var frá skyldustörfum vegna slyssins voru ekki teknar saman þar sem 

enginn svaraði þeim spurningum. 

 

Ánægja í vinnu 

Þátttakendur voru að síðustu spurðir hversu sáttir þeir voru við vinnu sína og þeir 

beðnir um að merkja við á kvarðanum einn upp í 10. Því hærri tala sem var valin því 

sáttari voru þeir við vinnu sína. Hlutfall var reiknað (N=33) og sést dreifingin á mynd 6. 

Enginn merkti við fyrstu fjóra svarmöguleikana en níu þátttakendur (27%) merktu við 

töluna átta. Á myndinni sést að 72% þátttakenda (N=24) merktu við töluna átta eða hærra 

sem þýðir að þeir virðast vera mjög sáttir við vinnu sína.  
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Ánægja í vinnu
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Mynd 6. Hve sáttur ertu við vinnuna þína? 

 

Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru nýttar til að svara rannsóknaspurningu sem sett 

var fram í upphafi eða: Hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi tannlækna? Eftirfarandi 

þættir voru skoðaðir til þess að svara rannsóknarspurningunni: starfskröfur, væntingar til 

hlutverka, sjálfræði og færni í starfi, félagsleg samskipti, fyrirtækis-/stofnunarbragur. Auk 

þess voru skoðaðir þættirnir: samspil vinnu og einkalífs, mikilvægi vinnunnar í lífi þínu, 

hvatar í vinnunni, umhverfisþættir sem valda óþægindum, líkamsstöður við vinnu, 

líkamleg óþægindi, samband óþæginda og vinnu og ánægja í vinnu. 

Þegar starfskröfur voru skoðaðar virtust þátttakendur stundum þurfa að vinna hratt og 

fremur oft að taka flóknar ákvarðanir í vinnu. Einnig þurftu þeir fremur oft að takast á við 

krefjandi og áhugaverð verkefni sem kröfðust fullkominnar athygli. Allir þátttakendur 
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sögðu þekkingu sína og færni nýtast í starfi. Þegar horft var til félagslegra samskipta 

virtust þátttakendur fá fremur oft stuðning en tortryggni og vantraust var mjög lítið eða 

alls ekkert þegar horft var til starfsanda. 

Þegar skoðað var samspil vinnu og einkalífs kom fram að kröfur í einkalífi og vinnu 

höfðu fremur sjaldan neikvæð áhrif hvor á aðra og að fátt skipti þátttakendur meira máli 

en vinnan. 

Algengast var að þátttakendur fundu fyrir óþægindum í vinnuumhverfinu vegna of 

mikils hita og þungs lofts en þátttakendur fundu minnst fyrir óþægindum vegna reykinga, 

þrengsla, ryks og óhreininda. Þegar líkamsstöður voru skoðaðar kom í ljós að 97% 

þátttakenda virtust aldrei eða sjaldan vinna í uppréttri stöðu og 84% þátttakendur virtust 

oft eða mjög oft vinna fyrir neðan axlarhæð. Nítján þátttakendur virtust tengja 

vinnuaðstöðu við óþægindi, 26 við vinnuálag og 31 við eigin líkamsbeitingu/venjur. 

Einnig kom í ljós að 72% þátttakenda virtust vera mjög sáttir við vinnu sína. 
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KAFLI V  

UMRÆÐUR 

Í þessum kafla verður komið inn á helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

við fræðilegar heimildir. Sagt verður frá helstu takmörkunum, greint frá gildi 

rannsóknarinnar og settar fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum á þessu sviði. 

Niðurstöður úr spurningalistunum tveimur voru notaðar til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi tannlækna? 

Niðurstöður leiddu í ljós að helstu kröfur í starfi tannlækna voru að þeir þurfa fremur 

oft að taka flóknar ákvarðanir í vinnu og stundum að vinna hratt. Þetta er í samræmi við 

rannsóknir Freeman, Main og Burke (1995) og Myers og Myers (2004) en þar kemur 

fram að tannlæknar þurfa að skipuleggja vinnutíma sinn því þeir vinna oft undir 

tímapressu. Sjálfstætt starfandi tannlæknar þurfa að vinna hratt því þeir þurfa að hitta 

marga skjólstæðinga til að halda uppi rekstri. Við þetta upplifa tannlæknar aukna streitu.  

Í þessari rannsókn kom fram að langflestir eða 92% tannlækna voru ekki ráðnir hjá 

öðrum vinnuveitanda og því telja rannsakendur að flestir tannlæknar séu sjálfstætt 

starfandi. Rannsakendur álykta að þátttakendur hafi meiri stjórn á vinnutíma sínum og 

álagi og eru því ánægðir í vinnu eins og kom einnig fram í rannsókn Kaldenberg og 

Becker (1992). 

Einnig kom fram að tannlæknar þurftu fremur oft að takast á við krefjandi og 

áhugaverð verkefni sem kröfðust fullkominnar athygli þar sem vinna þeirra er 

nákvæmnisvinna. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar þar sem kom fram að 

starf tannlækna er nákvæmnisvinna og samhæfing sjónar og handa er stór þáttur 

(Åkesson, Hansson, Balogh, Moritz og Skerfving, 1997). 
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Þátttakendur fá fremur oft stuðning frá samstarfsfólki og ættingjum í sambandi við 

vinnuna og vandamál sem kunna að koma upp. Þátttakendur lýstu vinnuumhverfi sínu 

sem hvetjandi og styðjandi en þannig umhverfi getur kallað fram aukna þátttöku og 

stuðlað að hámarks frammistöðu (Kielhofner, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að gagnkvæm 

virðing samstarfsfólks er jafn mikilvæg og skipulagning vinnunnar og því er mikilvægt 

að skapa gott vinnuumhverfi þar sem eru góð samskipti milli starfsmanna og starfsandinn 

er hvetjandi (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2000; Þuríður Hjálmtýsdóttir, 1993). Í upphafi 

rannsóknar höfðu rannsakendur þá hugmynd að það gæti verið ójafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs þátttakenda en það kom fram að þátttakendur töldu kröfur í einkalífi og vinnu 

sjaldan hafa neikvæð áhrif hvor á aðra. Í einni heimild rannsakenda kemur fram að 

ójafnvægi milli fjölskyldu og vinnu eykst þegar einstaklingur vill sinna öllum hlutverkum 

jafn vel (DuBrin, 1994). Í rannsókninni kom fram að fátt skipti þátttakendur meira máli 

en vinnan. Iðjuþjálfar telja að vinna skipti miklu máli hvað varðar heilsu og vellíðan því 

hún er mikilvæg í lífi hvers og eins (Baker og Jacobs, 2003). Rannsakendur velta þó fyrir 

sér hvernig samspil vinnu og einkalífs er hjá þátttakendum þar sem vinnan er þeim svona 

mikilvæg. Flestir þátttakenda unnu dagvinnu og getur það verið ein af skýringum þess að 

þáttakendur upplifa minni árekstra milli vinnu og einkalífs. Þannig getur verið auðveldara 

að uppfylla kröfur og skyldur einkalífsins jafnframt því að stunda vinnu. 

Spurningum um upplifun á yfirmanni var ekki svarað þar sem flestir eru sjálfstætt 

starfandi og hafa því ekki yfirmann. Það er því skiljanlegt að þeir upplifi mikið sjálfræði í 

starfi eins kom fram í rannsókninni.  

Helstu umhverfisþættir sem ollu þátttakendum óþægindum í vinnuumhverfi var 

vegna of mikils hita og þungs lofts en þátttakendur fundu minnst fyrir óþægindum vegna 
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reykinga, þrengsla, ryks og óhreininda. Þetta er í samræmi við rannsókn sem gerð var á 

hjúkrunarfræðingum þar sem þeir nefna að þurrt og þungt loft og þrengsli væru helsta 

orsök óþæginda (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur 

Friðriksdóttir, 2003c). Í annarri rannsókn kemur fram að umhverfisþættir eins og léleg 

loftræsting, hitastig, hávaði frá verkfærum, glampi frá vinnuljósi ásamt lykt frá hinum 

ýmsu efnum og sótthreinsivökvum í vinnuumhverfi tannlækna geti verið streituvaldur 

(Freeman, Main og Burke, 1995). 

Flestir þátttakendur í þessari rannsókn vinna oft álútir og einnig oft með snúinn bol 

við vinnu. Meiri hluti þátttakenda tengdi vinnuaðstöðu, vinnuálag og eigin líkamsbeitingu 

við óþægindi en þeir fundu fyrir óþægindum í hálsi eða hnakka, herðum eða öxlum og 

baki, mjóbaki og/eða spjaldhrygg. Þátttakendur nýta sér meðferðarúrræði vegna einkenna 

frá stoð- og hreyfikerfi og því álykta rannsakendur að þeir hugsi vel um sig og séu 

meðvitaðir um heilsu sína. Heimildir um rannsókn á heilsufari hjúkrunarfræðinga eru í 

samræmi við þessar niðurstöður en þar kom fram að þeir tengja óþægindi í vinnu við 

andlegt og líkamlegt álag, eigin líkamsbeitingu eða vinnuaðstöðu. Einnig kom þar fram 

að flestar nýttu sér þau meðferðarúrræði sem í boði voru (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður 

K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir, 2003c). Þar sem flestir Samkvæmt heimildum 

Rolander og Bellner (2001) og Andersen og Bjurvald (1994) er vinna sem krefst langrar 

kyrrstöðu, einhæfni eða endurtekningar á sömu hreyfingum eins og í vinnu tannlækna 

orsök einkenna í hálsi og herðum. Einnig koma þessi óþægindi fram ef verkið er 

nákvæmnisvinna sem krefst samhæfingar sjónar og handa.  
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru að svarhlutfall var lítið eða 35% og ekki 

er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum um alla tannlækna á Íslandi. Rannsakendur 

telja að spurningalistarnir séu of langir fyrir póstkönnun og það gæti hafa haft áhrif á 

svarhlutfall. Einnig má nefna að spurningalistarnir tveir voru ekki hannaðir sérstaklega 

fyrir tannlækna heldur þannig að hægt væri að leggja þá fyrir allar starfsstéttir. Að lokum 

má nefna reynsluleysi rannsakenda en þessi rannsókn er sú fyrsta sem þeir gera. 

 

Hagnýtt gildi fyrir iðjuþjálfun 

Rannsóknir innan iðjuþjálfunar bæta stöðu fagsins og hjálpa um leið við að vekja 

athygli á því. Mikilvægt er að kanna tengsl milli daglegrar iðju fólks t.d. vinnu og heilsu 

þess og er því rannsóknin liður í að bæta við þann þekkingargrunn. Rannsóknin getur 

hvatt til frekari rannsókna á þessu sviði og hugsanlega vakið áhuga iðjuþjálfa til að starfa 

á þessum vettvangi. Hér koma fram vísbendingar um að það þurfi að efla þá þjónustu 

iðjuþjálfa sem snýr að líkamsbeitingu og vinnuvistfræði fyrir hinar ýmsu starfstéttir en í 

rannsókninni kom fram að flestir þátttakendur tengdu óþægindi við vinnuaðstöðu, 

vinnuálag og/eða eigin líkamsbeitingu/venjur. Iðjuþjálfar geta notað þekkingu sína til að 

leiðbeina fólki um hvernig það getur bætt líkamsstöðu og þannig hugsanlega komið í veg 

fyrir stoðkerfisvanda.  
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Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Áhugavert væri að endurtaka þessa rannsókn og sjá hvort niðurstöðurnar yrðu 

svipaðar ef svarhlutfall væri stærra. Rannsakendur telja að mikilvægt væri að gera frekari 

rannsóknir á því hvað einkennir vinnu og vinnuumhverfi tannlækna með því að taka út 

vinnuaðstöðu þeirra og nota önnur matstæki. Einnig væri hægt að gera eigindlega 

rannsókn á upplifun tannlækna til að fá nánari upplýsingar um andlega líðan á vinnustað. 

Iðjuþjálfar eru uppteknir af iðju mannsins og því væri áhugavert að leggja þessa sömu 

spurningalista fyrir aðrar starfstéttir til að fá upplýsingar um hvað einkennir 

vinnuumhverfi þeirra.  
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FYLGISKJAL A: SPURNINGALISTARNIR 
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15. VINNUUMHVERFI 
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Ef þú svaraðir spurningu 127. neitandi þá svarar þú næst spuningu 129. 
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FYLGISKJAL B: NÁNARI UPPLÝSINGAR UM SPURNINGALISTA 

 

From :  Hólmfríður Kolbrún Gunnarsdóttir <hkg@ver.is> 
Sent :  Wednesday, September 29, 2004 11:01 AM 
To :  Valdís Brá Þorsteinsdóttir <valbra292@hotmail.com> 
Subject :  RE: Vinnuumhverfismatslisti 

Sælar. Listinn sem notaður var í rannsókninni á flugfreyjum, hjúkrunarfræðingum 
og kennurum var samsettur úr ýmsum listum. Einn af þeim var listi sem við höfum 
notað hér hjá Vinnueftirlitinu en hann var áður notaður m.a. í rannsókn okkar á 
heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks í öldrunarþjónustu. Þið finnið 
hann á heimasíðu Vinnueftirlitsins undir rannsóknir - Berglind Helgadóttir o.fl. 
Þar er skýrsla um fyrrgreint verkefni og þar með er listinn. Spuringarnar um 
vinnuumhverfi eru upphaflega hluti af norrænum lista sem kenndur er við Örebro 
og var, að því er ég best veit, staðlaður og prófaður í bak of fyrir. Svo langt 
er síðan hann var saman settur að ég hef ekki frumheimildina við hendina. 
Spurningarnar um líkamlega áhættuþætti eru að mestum hluta úr spurningalista sem 
saminn var í norrænni samvinnu sjá: Kuorinka I. og félaga. Standardised Nordic 
questionnaires for tha analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics 
1987;18.3:233-237. Ef ég get orðið ykkur frekar að liði látið þá vita. Gangi 
ykkur vel, Hólmfríður. 
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FYLGISKJAL C: LEYFI FYRIR NOTKUN SPURNINGALISTA 

 

From: Hólmfríður Kolbrún Gunnarsdóttir
To: I01001@unak.is 
CC: library@ver.is 
Date: 04/18/05  10:39 am 
Subject: RE: Lokaverkefni iðjuþjálfa 
Attachments: 

Sæl. Ykkur er velkomið að nota listana en okkur þætti vænt um að fá eintak af 
ritgerðinni ykkar fyrir bókasafn stofnunarinnar í staðinn. Bókasafnsfræðingurinn 
okkar heitir Gerður Garðarsdóttir. Með bestu óskum, Hólmfríður. 
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FYLGISKJAL D: SAMANTEKT Á SPURNINGUM 

 

Kaflaheiti Spurninganúmer 
Starfskröfur  
Hraði 12, 13, 14, 15 
Ákvarðanir 17, 19, 22 
Þekking 18, 25, 29 

Væntingar til hlutverka  
Skýrleiki hlutverka 38, 39, 40 
Ósamræmi hlutverka 41, 42, 43 

Sjálfræði í starfi  
Vald til ákvörðunartöku 45, 46, 51, 52, 53 
Stjórn á vinnutíma 47, 48, 49, 50 
Áskoranir 26, 27, 28 

Forspá um vinnuna  
Forspá um næsta mánuð 54, 55, 56 
Forspá um næstu tvö ár 60, 61 
Áskorun 63, 64, 65 

Færni í starfi  
Ánægja 66, 67, 68, 69 

Félagsleg samskipti  
Stuðningur frá yfirmanni 73, 75, 78 
Stuðningur frá samstarfsfólki 72, 74 
Stuðningur frá vinum og ættingjum 76, 77, 80 
Einelti og áreitni 81, 82A, 82B, 83 

Stjórnun  
Hvatning til stjórnunar 84, 85, 86 
Sanngjörn stjórnun 89, 90, 91 
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Kaflaheiti Spurninganúmer 

Fyrirtækis-/stofnunarbragur  
Starfsandi 93, 94, 95 
Umhverfi sem styður frumkvæði 97, 98, 99 
Mismunun milli starfsfólks 100, 101 
Umhyggja á vinnustað 102, 103, 104 

Samspil vinnu og einkalífs 105, 106 

Mikilvægi vinnunnar í lífi þínu 107, 108A, 108B 

Samsömun með stofnunni/vinnustaðnum 109, 110, 111 

Hópvinna 113, 114, 115 

Hvatar í vinnunni  
Innri hvatar 117, 120, 123 
Ytir hvatar 119, 121, 122 

Umhverfisþættir sem valda óþægindum 124 

Skriflegar leiðbeiningar 125 

Líkamsstöður við vinnu 126, 135, 136, 137 

Líkamleg óþægindi  127, 128, 129, 130, 131, 132 

Samband óþæginda og vinnu 133, 134,  

Slys 138, 139, 140 

Ánægja í vinnu 141 
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FYLGISKJAL E: LEYFI FRÁ HEIMI SINDRASYNI, FORMANNI TFÍ 
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FYLGISKJAL F: STAÐFESTING PERSÓNUVERNDAR 
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FYLGISKJAL G: ATHUGASEMDIR FRÁ VÍSINDASIÐANEFND 
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FYLGISKJAL H: LEYFI VÍSINDASIÐANEFNDAR 
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FYLGISKJAL I: KYNNINGARBRÉF 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Valerie Harris, lektor á iðjuþjálfunarbraut við Háskólann á 
Akureyri, valerie@unak.is. Sími: 554-1054 
Kæri þátttakandi. 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í könnun á sálfélagslegum þáttum í 
vinnu tannlækna og vinnuumhverfi þeirra. Við erum þrír nemar á iðjuþjálfunarbraut við 
heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. Við munum ljúka námi vorið 2005 og er rannsókn þessi 
lokaverkefni okkar í náminu. Leyfi var fengið frá Heimi Sindrasyni, formanni Tannlæknafélags 
Íslands til að nota nöfn skráðra félaga og var nafn þitt í úrtaki 100 tannlækna.  

Meðfylgjandi eru tveir spurningalistar sem við biðjum þig vinsamlega að svara það tekur 
um það bil 30 mínútur að svara spurningunum á báðum listunum. Spurningalistarnir eru 
nafnlausir og því ekki hægt að rekja upplýsingarnar til einstakra þátttakenda. Undirritaðar hafa 
einar aðgang að þessum upplýsingum. Þér er frjálst að sleppa því að svara einstökum spurningum 
listanna eða spurningalistunum í heild en góð svörun gerir rannsóknina marktækari.  

Með því að svara spurningalistunum og endursenda þá er litið svo á að þú gefir samþykki 
þitt til að svör þín verði notuð sem gögn í rannsókninni. Þar með leggur þú þitt af mörkum við að 
koma upplýsingum á framfæri um sálfélagslega þætti í vinnu tannlækna á Íslandi og 
vinnuumhverfi þeirra og erum við þakklátar fyrir þann tíma sem þú leggur af mörkum. Þú ert 
vinsamlega beðin/n um að svara spurningalistunum fyrir 28. janúar 2005 og senda okkur þá í 
meðfylgjandi umslagi. 

Eftir að rannsókn lýkur verður eitt eintak af rannsókninni til á bókasafni Háskólans á 
Akureyri þar sem það verður aðgengilegt öðrum nemum skólans. Niðurstöðurnar gætu einnig 
verið nýttar við greinaskrif í fagtímarit. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og leyfi hefur fengist frá 
Vísindasiðanefnd. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað í 
rannsókninni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Ef þú hefur spurningar varðandi rannsóknina getur þú haft samband við undirritaða 
rannsakendur eða ábyrgðarmann rannsóknarinnar. En ef þú hefur spurningar varðandi rétt þinn 
sem þátttakandi eða vilt hætta þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 
3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 

Með virðingu og vinsemd, 
 

_______________________________ 
Valerie Harris, lektor við Háskólann á Akureyri 

 
______________________________ _______________________________________ 

Björg Hreinsdóttir, nemi í iðjuþjálfun Margrét Ísleifsdóttir, nemi í iðjuþjálfun 
Sími: 848-8015    Sími: 694-2110 

 
____________________________________________ 

Valdís Brá Þorsteinsdóttir, nemi í iðjuþjálfun 
Sími: 861-5546 

Kynningarbréf 
Sálfélagslegir þættir í vinnu tannlækna og 

vinnuumhverfi þeirra 



64

FYLGISKJAL J: TÍÐNITAFLA 

Norræni spurningalistinn um 
sálfélagslega þætti í vinnunni 

Fjöldi 
(N) 

Ógilt/svarar 
ekki  

Meðaltal 
(M) 

Staðalfrávik 
(sf) Lágmark Hámark 

1. Persónuupplýsingar 
Á hvaða aldursbili ert þú? 34 1 6 2,3 2 10 
Karl eða kona? 33 2 1,3 0,5 1 2 
Skólaganga (fjöldi ára) 28 7 3,4 0,5 3 4 
Starfsheiti 34 1 1,1 0,3 1 3 
Hvað hefur þú unnið lengi á þessum 
vinnustað? 33 2 16,2 11,3 1 46 
Á hvaða deild/sviði/einingu vinnur þú? 12 23 1 0 1 1 
Hvað lengi hefur þú haft þá stöðu sem þú 
ert í núna? 35 0 17,4 11,2 2 42 
Ráðningarkjör 17 18 1 0 1 1 
Ertu ráðin/n hjá öðrum vinnuveitanda? 25 10 1,9 0,3 1 2 
Ertu í stjórnunarstöðu? 32 3 1 0 1 1 
Hvað margar klukkustundir vinnur þú að 
jafnaði á viku? 32 3 38,6 12,9 7 60 
Hvað af eftirfarandi lýsir vinnutíma 
þínum best? 35 0 1,2 1 1 7 
2. Starfskröfur 
Er vinnuálagið svo ójafnt að verkefnin 
hlaðist upp? 34 1 2,3 1,1 1 5 
Verður þú að vinna aukavinnu? 35 0 2,4 1,2 1 5 
Verður þú að vinna á miklum hraða? 35 0 3,4 1,2 1 5 
Hefur þú of mikið að gera? 35 0 3,2 1,2 1 5 
Krefst vinnan líkamlegs þols? 34 1 3,6 1,2 1 5 
Þarft þú að taka skyndiákvarðanir í 
vinnunni? 35 0 3,4 1 1 5 
Eru verkefnin of erfið fyrir þig? 35 0 1,7 0,7 1 3 
Krefjast verkefnin fullkominnar athygli? 35 0 4,9 0,3 4 5 
Krefjast verkefnin mikillar nákvæmni í 
hreyfingum? 35 0 5 0,2 4 5 
Verður þú fyrir óþægilegum truflunum í 
vinnunni? 34 1 2,4 0,9 1 5 
Þarft þú að taka flóknar ákvarðanir í 
vinnunni? 35 0 3,6 0,7 2 5 
Er vinnan einhæf? 34 1 2,7 1 1 5 
Verður þú að endurtaka það sama með 
fárra mínútna millibili? 35 0 2,4 1 1 5 
Krefjast verkefnin meiri þekkingar en þú 
hefur? 35 0 1,7 0,7 1 3 
Nýtist þekking þín og færni í starfinu? 35 0 4,9 0,3 4 5 
Bíður starfið upp á krefjandi verkefni 
sem gaman er að glíma við? 35 0 3,9 0,8 3 5 
Finnst þér starfið mikilvægt? 35 0 4,5 0,7 3 5 
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Norræni spurningalistinn um 
sálfélagslega þætti í vinnunni 

Fjöldi 
(N) 

Ógilt/svarar 
ekki  

Meðaltal 
(M) 

Staðalfrávik 
(sf) Lágmark Hámark 

2. Starfskröfur, frh. 
Er þess krafist að þú aflir þér nýrrar 
þekkingar og færni í starfi? 35 0 4,4 0,9 1 5 
Getur þú blandað geði við vinnufélagana 
á meðan þú ert að vinna? 34 1 2,9 1,2 1 5 
Hefur þú orðið fyrir hótunum eða ofbeldi 
í vinnunni á síðustu tveim árum? 35 0 1,1 0,2 1 2 
Geta mistök þín í vinnunni valdið 
einhverjum heilsutjóni? 33 2 3,2 1,2 1 5 
Geta mistök þín í vinnunni valdið 
fjárhagslegu tjóni? 32 3 2,8 1,3 1 5 
Felur starfið í sér samskipti við 
viðskiptavini eða skjólstæðinga? 32 3 3,4 0,5 3 4 
Felur starfið í sér persónuleg samskipti 
við skjólstæðinga/viðskiptavini? 35 0 4,6 0,9 2 5 
Verður þú að taka á móti og bregðast við 
kvörtunum skjólstæðinga/viðskiptavina? 35 0 3,8 1,4 1 5 
Finnst þér þú lagin/n við að hafa góð 
samskipti við 
skjólstæðinga/viðskiptavini? 35 0 4,3 0,6 3 5 
3. Væntingar til hlutverka 
Eru markmiðin í starfi þínu skýr? 35 0 4,7 0,5 3 5 
Veist þú hvaða ábyrgðarsvið þú hefur? 35 0 4,9 0,3 4 5 
Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast 
af þér í vinnunni? 35 0 4,8 0,4 4 5 
Verður þú að gera eitthvað sem þér finnst 
að ætti að gera öðruvísi? 35 0 2,3 1 1 5 
Færð þú verkefni að leysa án þess að hafa 
nauðsynleg bjargráð til þess? 35 0 1,8 1 1 5 
Gera tveir eða fleiri ósamræmanlegar 
kröfur til þín? 34 1 1,5 0,8 1 3 
Þarft þú að vinna verkefni sem stríða 
gegn gildismati þínu? 35 0 1,5 0,7 1 3 
4. Sjálfræði í starfi 
Getur þú ráðið hvernig þú ferð að ef unnt 
er að leysa verkefni á mismunandi vegu? 35 0 4,1 0,9 2 5 
Veist þú með mánaðar fyrirvara hvers 
konar verkefni bíða þín? 35 0 3 1,4 1 5 
Getur þú stjórnað því hvað þú hefur 
mikið að gera? 35 0 3,8 1 1 5 
Getur þú sjálf/ur ráðið vinnuhraða 
þínum? 35 0 3,8 1 1 5 
Getur þú sjálf/ur ráðið hvenær þú tekur 
vinnuhlé? 35 0 3,7 1,1 1 5 
Getur þú sjálf/ur ráðið hvað þú tekur 
langt vinnuhlé? 35 0 3,4 1,3 1 5 



66

Norræni spurningalistinn um 
sálfélagslega þætti í vinnunni 

Fjöldi 
(N) 

Ógilt/svarar 
ekki  

Meðaltal 
(M) 

Staðalfrávik 
(sf) Lágmark Hámark 

4. Sjálfræði í starfi, frh. 
Getur þú sjálf/ur ráðið vinnutímanum 
(sveigjanlegur vinnutími)? 35 0 4,2 0,9 2 5 
Getur þú haft áhrif á ákvarðanir um með 
hverjum þú vinnur? 34 1 3,8 1,7 1 5 
Getur ákveðið hvenær þú hefur samband 
við viðskiptavini eða skjólstæðinga? 34 1 4,2 0,9 2 5 
Getur þú haft áhrif á ákvarðanir sem 
miklu skipta í starfi þínu? 35 0 4,6 0,6 3 5 
5. Forspá um vinnuna 
Veist þú með mánaðar fyrirvara hverjir 
vinnufélagar þínir verða? 35 0 4,9 0,2 4 5 
Veist þú með mánaðar fyrirvara hver 
verður yfirmaður þinn? 23 12 4,7 0,9 1 5 
Verður þú að sanna getur þína fyrir 
öðrum til að fá áhugaverð verk eða 
viðfangsefni? 33 2 2,5 1,7 1 5 
Finnst þér þú eigir einhvern að, 
einstakling eða samtök, sem gæta 
hagsmuna þinna? 32 3 2,7 1,5 1 5 
Gengur orðrómur um fyrirhugaðar 
breytingar á vinnustað þínum? 31 4 1,2 0,5 1 3 
Veist þú hvað þarf til svo að þú fáir 
eftirsóknarvert starf eftir tvö ár? 24 11 3,5 1,5 1 5 
Veist þú hvaða nýrrar þekkingar og færni 
þú þarft að afla þér til að halda 
eftirsóknarverðu starfi eftir tvö ár? 25 10 4,1 1 2 5 
Heldur þú að þú hafir jafn eftirsóknarvert 
starf eftir tvö ár og þú hefur núna? 28 7 4,5 0,9 1 5 
Finnst þér gaman að áskorunum eins og 
að fá oft ný verkefni? 33 2 4,4 0,9 1 5 
Finnst þér gaman að áskorunum eins og 
að vinna með nýjum samstarfsmönnum? 31 4 2,8 1,2 1 5 
Finnst þér gaman að áskorunum eins og 
að vinna á mismunandi stöðum? 31 4 2,5 1,3 1 5 
6. Færni í starfi 
Ert þú ánægð/ur með hvernig þú leysir 
verk þín af hendi? 33 2 4,3 0,5 4 5 
Ert þú ánægð/ur með afköstin hjá þér? 34 1 4 0,8 2 5 
Ert þú ánægð/ur með getu þína til að 
leysa vandamál í vinnunni? 34 1 4,4 0,5 4 5 
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6. Færni í starfi, frh.       
Ert þú ánægð/ur með hæfni þína til að 
hafa góð samskipti við vinnufélagana? 33 2 4,3 0,6 3 5 
Færð þú að vita hvernig þú stendur þig í 
starfi? 33 2 3,7 0,8 2 5 
Getur þú sjálf/ur strax metið hvort þú 
hefur leyst verk þitt vel af hendi? 34 1 4,3 0,5 3 5 
7. Félagsleg samskipti 
- félagslegur stuðningur 
Færð þú stuðning og hjálp með verkefni 
hjá vinnufélögum þínum ef á þarf að 
halda? 34 1 3,8 1,2 1 5 
Færð þú stuðning og hjálp með verkefni 
hjá næst yfirmanni þínum ef á þarf að 
halda? 14 21 3,3 1,8 1 5 
Eru vinnufélagarnir fúsir til að hlusta á 
vandamál sem við er að glíma í vinnunni 
ef á þarf að halda? 33 2 4,2 0,9 2 5 
Er næsti yfirmaður þinn fús til að hlusta á 
vandamál sem við er að glíma í vinnunni 
ef á þarf að halda? 15 20 3,5 1,9 1 5 
Getur þú talað við vini þína um vandamál 
í vinnunni ef á þarf að halda? 33 2 3,5 1,3 1 5 
Getur þú talað við maka þinn eða 
einhvern annan nákomin um vandamál í 
vinnunni ef á þarf að halda? 34 1 4,0 1,3 1 5 
Metur næsti yfirmaður þinn það við þig 
ef þú nærð árangri í starfi? 13 22 3,0 1,7 1 5 
7. Félagsleg samskipti 
- einelti og áreitni 
Hefur þú tekið eftir óþægilegum 
ágreiningi hjá vinnufélögunum? 31 4 1,7 0,9 1 4 
Finnst þér þú eiga vísan stuðning vina 
þinna eða fjölskyldu þegar erfiðleikar 
steðja að í vinnunni? 33 2 4,5 0,7 3 5 
Hefur þú tekið eftir því að einhver hafi 
orðið fyrir einelti/áreitni á vinnustaðnum 
á síðustu sex mánuðum? 34 1 1,0 0,2 1 2 
Karlar 20 15 0,0 0,0 0 0 
konur 20 15 0,1 0,2 0 1 
Hefur þú sjálf/ur orðið fyrir einelti/áreitni 
á vinnustað á síðustu sex mánuðum? 34 1 1,0 0,0 1 1 
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8. Stjórnun 
Hvetur næsti yfirmaður þinn þig til að 
taka þátt í mikilvægum ákvörðunum? 8 27 4,1 1,5 1 5 
Hvetur næsti yfirmaður þinn þig til að 
láta í þér heyra þegar þú ert á annarri 
skoðun en hann? 8 27 4,1 1,5 1 5 
Hjálpar næsti yfirmaður þinn þér til við 
að auka færni þína? 8 27 4,3 1,4 1 5 
Tekur næsti yfirmaður þinn á 
vandamálum um leið og þau koma upp? 9 26 3,9 1,4 1 5 
Treysti þú stjórnendunum til að sjá vel 
fyrir framtíð 
vinnustaðarins/stofnunarinnar? 15 20 4,3 1,0 1 5 
Útdeilir næsti yfirmaður þinn verkefnum 
á hlutlægan og réttlátan hátt? 7 28 4,0 1,5 1 5 
Gætir næsti yfirmaður þinn réttlætis og 
jafnræðis í framkomu sinni við 
starfsmenn? 7 28 4,3 1,5 1 5 
Valda samskipti þín við næsta yfirmann 
þinn þér streitu? 7 28 1,4 0,8 1 3 
9. Fyrirtækis-/stofnunarbragur 
Hvernig er starfsandinn á deildinni, 
einkennist af samkeppni? 30 5 1,8 1,0 1 5 
Hvernig er starfsandinn á deildinni, 
hvetjandi og styðjandi? 31 4 4,0 0,8 2 5 
Hvernig er starfsandinn á deildinni, 
einkennist af tortryggni og vantrausti? 32 3 1,2 0,7 1 4 
Hvernig er starfsandinn á deildinni, 
afslappaður og þægilegur? 34 1 4,4 0,7 2 5 
Hvernig er starfsandinn á deildinni, stífur 
og reglufastur? 32 3 1,8 0,9 1 4 
Taka starfsmenn á vinnustað þínum 
frumkvæði? 33 2 3,6 0,8 2 5 
Eru samskipti næg á deildinni þinni? 32 3 4,1 0,7 2 5 
Hefur þú tekið eftir því að komið sé ólíkt 
fram við konur og karla á vinnustaðnum? 32 3 1,2 0,6 1 4 
Hefur þú tekið eftir því að komið sé ólíkt 
fram við eldri og yngri starfsmenn á 
vinnustaðnum? 31 4 1,1 0,3 1 2 
Fær fólk umbun (peninga, hrós) fyrir vel 
unnin störf á vinnustaðnum? 32 3 3,3 1,0 1 5 
Er umhyggja borin fyrir starfsmönnum á 
vinnustaðnum þínum? 34 1 4,2 0,7 3 5 
Bera stjórnendur umhyggju fyrir heilsu 
og líðan starfsmanna? 34 1 4,2 0,7 3 5 
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10. Samspil vinnu og einkalífs 
Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín í 
vinnunni, neikvæð áhrif á fjölskylduna 
og heimilislífið? 34 1 2,4 0,9 1 4 
Hafa kröfur, sem gerðar eru til þín 
heima fyrir, neikvæð áhrif á vinnuna? 34 1 1,9 0,9 1 4 
11. Mikilvægi vinnunar í lífi þínu 
Skiptu 100 punktum niður á 
eftirfarandi liði til að sýna hve 
mikilvægt hvert atriði er í lífi þínu um 
þessar mundir:             
Frítími (t.d. tómstundaiðja, íþróttir, 
skemmtanir, umgengni við vini) 33 2 15,6 8,3 3 33 
Samfélagið (t.d. frjáls félagasamtök, 
stéttarfélög, stjórnmálafélög) 33 2 4,4 6,5 0 30 
Vinnan 33 2 34,0 15,7 0 60 
Trúmál 33 2 1,7 2,9 0 10 
Fjölskyldan 33 2 44,4 11,3 20 60 
Flest, sem ég stefni að, tengist 
vinnunni 32 3 3,6 1,4 1 6 
Hvað skiptir vinnan þig miklu máli? 33 2 5,0 0,9 3 7 
12. Samsömun með 
stofnuninni/vinnustaðnum 
Ég hæli vinnustaðnum við vini mína 33 2 4,0 1,1 1 5 
Ég hef svipað gildismat og ríkir á 
vinnustaðnum 34 1 4,2 0,7 3 5 
Á þessum vinnustað vil ég sannarlega 
leggja mig alla/n fram 34 1 4,9 0,4 4 5 
13. Hópvinna 
Ertu í tilteknum vinnuhópi? 26 9 1,2 0,4 1 2 
Ertu í ánægð/ur með að vera í 
vinnuhópnum? 7 28 4,3 0,5 4 5 
Er vinnan í hópnum sveigjanleg? 8 27 3,6 0,9 2 5 
Er vinnuhópurinn laginn við að leysa 
vandamál? 8 27 4,4 0,5 4 5 
Hvað oft hittist vinnuhópurinn? 8 27 4,3 0,9 3 5 
Að geta þroskað eigin persónuleika 31 4 4,2 0,8 3 5 
Að hafa góð laun og önnur efnahagsleg 
hlunnindi 33 2 4,2 0,7 3 5 
Að hafa rólega og reglubundna vinnu 33 2 3,5 0,9 2 5 
Að finnast ég geri eitthvað sem máli 
skiptir 34 1 4,7 0,5 3 5 
Að hafa örugga vinnu og fastar tekjur 34 1 4,5 0,7 3 5 
Að hafa öruggt og heilsusamlegt 
vinnuumhverfi 32 3 4,5 0,8 2 5 
Að nýta sköpunargleði mína og 
ímyndunarafl í vinnunni 34 1 4,4 0,7 3 5 
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Hafa einhverjir eftirtalinna þátta í 
vinnuumhverfinu valdið þér 
óþægindum í síðasta mánuði? (1= Já 
oft, 2= stundum og 3= Nei, aldrei) 
Gegnumtrekkur 34 1 2,8 0,4 2 3 
Of mikill hiti 34 1 2,3 0,6 1 3 
Of mikill kuldi 34 1 2,5 0,5 2 3 
Þungt loft 33 2 2,4 0,6 1 3 
Þurrt loft 32 3 2,6 0,6 1 3 
Óþægileg lykt 33 2 2,5 0,5 2 3 
Stöðurafmagn (veldur rafstuði við 
snertingu) 34 1 2,9 0,3 2 3 
Reykingar 34 1 2,9 0,2 2 3 
Hávaði 35 0 2,5 0,6 1 3 
Lýsing 34 1 2,8 0,5 1 3 
Ryk og óhreinindi 34 1 2,9 0,3 2 3 
Þrengsli 34 1 2,9 0,3 2 3 
Sleip gólf 34 1 3,0 0,0 3 3 
Stöm gólf 34 1 3,0 0,0 3 3 
Blástursofnar 34 1 2,9 0,3 1 3 
Hefur þú brennt þig á þeim? 26 9 3,0 0,0 3 3 
Annað 0 35         
Eru til skriflegar leiðbeiningar á 
vinnustað þínum sem taka á 
eftirfarandi þáttum? (1=Já, 2= Nei og 
3= Veit ekki) 
Reykingum starfsmanna 35 0 1,8 0,4 1 2 
Áfengisvandamálum 33 2 2,0 0,0 2 2 
Einelti 33 2 2,0 0,0 2 2 
Áreiti, ofbeldi, hótunum 33 2 2,0 0,0 2 2 
Slysaskráningu 34 1 1,7 0,5 1 2 
Veikindafjarvistum 33 2 1,8 0,4 1 2 
Smithættu 34 1 1,4 0,5 1 2 
Hve oft þarf þú að vinna í 
líkamsstöðum sem lýst er hér að neðan 
og hve oft þarft þú að lyfta eða bera 
mismunandi þungar byrðar? (1= 
Aldrei, 2= Sjaldan, 3= Oft og 4= Mjög 
oft) 
Bolur  
Uppréttur 31 4 1,8 0,6 1 4 
Aðeins álútur 32 3 3,3 0,7 2 4 
Mjög álútur 32 3 2,8 0,9 1 4 
Snúinn 33 2 2,8 0,9 1 4 
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Framhald af ofangreindri spurningu  
Handleggir  
Fyrir neðan axlarhæð 34 1 3,4 0,9 1 4 
Fyrir ofan axlarhæð 32 3 1,7 0,8 1 4 
Langt frá líkamanum 31 4 2,0 0,9 1 4 
Fótleggir             
Sitjandi 34 1 3,9 0,4 3 4 
Standandi 33 2 2,0 0,6 1 4 
Á hækjum 32 3 1,1 0,2 1 2 
Krjúpandi 32 3 1,1 0,2 1 2 
Gangandi, á hreyfingu 32 3 1,4 0,6 1 3 
Lyfta/bera upprétt             
Létt byrði (all að 10 kg.) 33 2 1,7 0,8 1 4 
Miðlungs byrði (10-20 kg.) 33 2 1,2 0,4 1 2 
Þung byrði (meira en 20 kg.) 33 2 1,2 0,4 1 2 
Lyfta/bera álút  
Létt byrði (all að 10 kg.) 33 2 1,4 0,8 1 4 
Miðlungs byrði (10-20 kg.) 33 2 1,1 0,3 1 2 
Spurningar um óþægindi 
Hefur þú einhvern tíma á s.l. 12 
mánuðum haft óþægindi (sársauka, 
verk, ónot) í hálsi eða hnakka? (1= Já 
og 2= Nei) 33 2 1,3 0,5 1 2 
Hve mikil óþægindi hefur þú haft í 
hálsi eða hnakka? (Á bilinu 1-9, því 
hærri tala, því meiri óþægindi) 23 12 5,5 2,1 1 8 
Hefur þú einhvern tíma á s.l. 12 
mánuðum haft óþægindi (sársauka, 
verk, ónot) í herðum eða öxlum? (1= Já 
og 2= Nei) 34 1 1,1 0,3 1 2 
Hve mikil óþægindi hefur þú haft í 
herðum eða öxlum? (Á bilinu 1-9, því 
hærri tala, því meiri óþægindi) 30 5 5,2 2,1 1 9 
Hefur þú einhvern tíma á s.l. 12 
mánuðum haft óþægindi (sársauka, 
verk, ónot) í neðri hluta 
baks/mjóbaki/spjaldhrygg? (1= Já og 
2= Nei) 34 1 1,3 0,4 1 2 
Hve mikil óþægindi hefur þú haft í 
neðri hluta baks/mjóbaki/spjaldhrygg? 
(Á bilinu 1-9, því hærri tala, því meiri 
óþægindi) 25 10 5,2 1,9 1 8 
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Frh. spurningar um óþægindi 
Ef þú finnur til óþæginda, telur þú að 
samband sé á milli starfsins og 
óþægindanna? (1=Já, 2=Nei og 3= Veit 
ekki) 34 1 1,1 0,5 1 3 

Fjöldi 
(N) 

Ógilt/svarar 
ekki  

Fjöldi 
sem 

merkti 
við 

Ef já, heldur þú að það tengist 
einhverju af eftirfarandi? (Merkja mátti 
við allt) 
Vinnuaðstöðu 35 16 19    
Vinnuálagi (andlegu eða líkamlegu) 35 9 26    
Eigin líkamsbeitingu/venjum 35 4 31    

Fjöldi 
(N) 

Ógilt/svarar 
ekki  

Meðaltal 
(M) 

Staðalfrávik 
(sf) Lágmark Hámark 

Er aðstaðan í starfi þínu þannig að 
hægt sé að vinna í þægilegum 
vinnustellingum? (1= Já, að mestu, 2= 
Já, að nokkru leyti, 3= Já, en aðeins að 
litlu leyti og 4= Nei, að engu leyti) 34 1 2,2 0,9 1 4 
Spurningar tengdar líkamlegur álagi, 
slysi og hve sáttir þátttakendur eru við 
vinnu sína 
Reynir þú meðvitað að minnka 
líkamlegt álag við vinnuna, t.d. að láta 
sjúkling eða samstarfsmenn hjálpa til? 34 1 1,9 0,8 1 4 
Ef já, hvað?       
Lyf 11 24 1,0 0,0 1 1 
Sjúkraþjálfun og/eða nudd 20 15 1,0 0,0 1 1 
Farið í aðgerð 4 31 2,5 1,3 1 4 
Annað? 17 18     
Hef ekki nýtt mér nein 
meðferðarúrræði 4 31 1,0 0,0 1 1 
Slasaðist þú þannig á síðasta ári að þér 
reyndist ómögulegt að sinna 
skyldustörfum? (1= Já og 2=Nei) 33 2 2,0 0,2 1 2 
Hvernig? 1 34     
Í hvað marga daga varst þú frá 
skyldustörfum vegna slyssins?(Sjá 
spurningu 140 til að sjá svarmöguleika) 2 33 4,0 2,8 2 6 
Hve sátt/ur ertu við vinnuna þína? (Á 
bilinu 1-10) 33 2 8,3 1,3 5 10 


