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Formáli 

Verkefni þetta er lokaritgerð í meistaranámi í mannauðsstjórnun við viðskiptadeild  

Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands og er metin til 30 ECTS eininga. Ritgerðin var  unnin 

undir leiðsögn Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar og þakka ég honum gott samstarf og 

ráðleggingar. 

Efnahagshrunið á haustmánuðum 2008 var kveikjan að vali á umfjöllunarefni. Á 

tímum umbreytinga og niðurskurðar á íslenskum vinnumarkaði er áhugavert  að beina 

augum að því hvaða áhrif samdrátturinn hefur á starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar á 

Íslandi og líðan þeirra í starfi. Öll þurfum við á þjónustu þeirra að halda og treystum 

mikið á fagleg vinnubrögð þeirra og umhyggju.  

Í eftirfarandi rannsókn er athygli beint að því hvað stjórnendur á 

heilbrigðisstofnunum geri til að létta andrúmsloftið á vinnustaðnum. Áhrif 

efnahagshrunsins eru skoðuð frá sjónarhorni stjórnenda sem og starfsmanna.  

Vinna við ritgerðina hófst á haustmánuðum 2011 og lauk í í desember 2012. 

Barneign og fullt starf með náminu kom í veg fyrir að hraðar gengi. Ég þakka 

viðmælendum mínum sérstaklega fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni, fyrir  að gefa sér 

tíma til að ræða við mig og deila með mér reynslu sinni og upplifun. Foreldrum mínum, 

Sveini Herjólfssyni og Ólöfu Zóphoníasdóttur,  þakka ég yfirlestur, gagnlegar 

ábendingar og barnapössun. Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni fyrir þann 

stuðning og þolinmæði sem þau hafa sýnt á meðan á vinnu við ritgerðina stóð.                                                                                        
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Útdráttur 

Íslenska heilbrigðiskerfið hefur aldrei staðið frammi fyrir jafn miklum niðurskurði og 

hagræðingu og nú. Gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar hefur verið stefnt í 

uppnám vegna mikillar skerðingar á framlögum til heilbrigðismála. Það hefur haft aukið 

álag á starfsfólk og haft minni þjónustu í för með sér.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hvort og þá hvað stjórnendur í íslenska 

heilbrigðiskerfinu eru að gera til að viðhalda góðum starfsanda á tímum niðurskurðar 

og óvissu.  

Þessi rannsókn, sem er eigindleg, felur í sér að talað var við níu manns úr 

heilbrigðisgeiranum. Þeir voru spurðir út í starfið, viðhorf til starfsins og starfsánægju.  

Viðtölin voru síðan greind og fundið út hvað stjórnendur gera til að létta andrúmsloftið 

á vinnustaðnum. 

Niðurstöðurnar benda til þess að stjórnendur sinni ekki þessum þætti sem skildi, 

þeir reyna að hafa sveigjanleika í störfum svo að auðvelt er að skipta á vöktum og fá frí. 

Meira virðist ekki vera gert af hálfu stjórnenda til að viðhalda góðum starfsanda á 

vinnustaðnum.  

Niðurskurður er viðkvæmt mál sem nauðsynlegt er að sé vel ígrundaður. Taka þarf 

tillit til mannauðsins í öllu ferlinu þar sem uppsagnir og breytingar á vinnuhögum fólks 

skilur það oft eftir í óvissu og óöryggi. Viðmót stjórnenda í garð undirmanna sinna er 

mjög mikilvægt til að halda uppi góðum starfsanda og stappa stálinu í starfsfólkið á 

tímum óvissu. Farið er yfir mikilvæg skref til að viðhalda góðum starfsanda í 

fyrirtækjum þrátt fyrir niðurskurð og þessi skref eru síðar borin saman við svör 

viðmælenda rannsókarninnar. Að auki er könnun SFR um stofnun ársins höfð til 

hliðsjónar til að ákvarða hvort stjórnendur í heilbrigðisgeiranum fari eftir þessum 

stöðlum.   
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Abstract 

Icelandic health care system has never faced as much downsizing as now. Quality and 

safety of health care has been jeopardized because of the strong budget reduction. 

There has been increased pressure on staff and service provided has been reduced.  

 The purpose of this study is to find out  whether and to what extent managers in 

the Icelandic health care system are doing to maintain good morale in times of 

downsizing and uncertainty. 

This is a qualitative study. Nine people from the health care sector were 

interwieved. They were asked about the job, the attitude toward work and job 

satisfaction. The interviews were then analyzed to find out what managers do to 

lighten the atmosphere in the workplace. 

The results indicate that managers fail to tend to their employees moral. They try to 

have flexibility so it is relatively easy for employees to switch shifts and get days off. 

That is about all that managers in the health care sector do to maintain good morale in 

the workplace.  

Downsizing is a sensitive issue and it is important that the managers take the 

feelings of their subordinates into cosideration during the whole process. Layoffs and 

changes in work situation often leaves people in uncertainty and insecurity. Managers 

attitude towards their subordinates is very important to maintain good morale in times 

of uncertainty. This research will consider important steps to maintain good morale in 

companies despite downsizing and these steps are then compared to the responses of 

the nine participants.  
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 Inngangur  

Frá fjármálahruninu 2008 hefur þess verið freistað að  stöðva skuldasöfnun ríkisins 

með samdrætti í útgjöldum. Hrunið hefur meðal annars komið illa við íslenskt 

heilbrigðiskerfi og hefur niðurskurðinum til dæmis verið mætt með því að lækka laun, 

fækka starfsmönnum og sameina stofnanir.  

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað áhrif niðurskurðar á fyrirtæki og stofnanir. 

Aðallega hafa þessar rannsóknir beinst að mismunandi tegundum niðurskurðar og  

þeim afleiðingum sem samdráttartengdar aðgerðir hafa í för með sér. Einnig hafa 

margir skoðað hvað veldur því að hagur fyrirtækja vænkast ekki í kjölfar slíkra 

aðgerða (Cameron, 1994; Cascio, 1993, 2002; Cascio, Young og Morris, 1997; 

Freeman og Cameron, 1993; McKinley, 2001; Chadwick, Hunter og Walston, 2004). 

Auk þess hafa rannsóknir beinst að starfsánægju, hollustu og trausti til vinnustaðarins 

eftir niðurskurð (Brockner, 1988; Mone, 1997; Shah, 2000) og að áhrifum breytinga á 

tengslaneti á frammistöðu fyrirtækja. Einnig hafa fræðimenn leitað leiða til að 

endurvekja jákvæðan starfsanda á vinnustað eftir niðurskurð (Cascio, 2002; Fisher og 

White, 2000). 

1.1. Tilgangur og markmið 

Með rannsókn þessari er gerð tilraun til að öðlast skilning á þeim þáttum í 

niðurskurðarferlinu sem huga þarf sérstaklega að með tilliti til starfsfólksins. Það er 

að mestu leyti undir stjórnendum komið hvort samdráttaraðgerðirnar verði 

árangursríkar eða ekki og reynir á hæfni þeirra til að takast á við þær. Mikið álag er á 

vinnustöðum heilbrigðisþjónustunnar vegna fólksfækkunar og stjórnendur fara ekki 

varhluta af því. Meiri vinnu er krafist af starfsfólkinu fyrir lægri laun og auk þess 

hræðist það yfirvofandi atvinnuleysi. Leiða má að því líkum að erfitt sé fyrir 

stjórnendur að stappa stálinu í starfsfólkið undir þessum kringumstæðum, því hver 

stappar stálinu í þá? Þar er komið að tilgangi þessarar rannsóknar, að athuga hvernig 

þeim hefur tekist til.  
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Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 

Hvaða aðferðum beita stjórnendur í heilbrigðiskerfinu til að halda uppi 

góðum starfsanda á tímum niðurskurðar og óvissu? 

 

Vonir eru bundnar við það að með því að svara þessari spurningu geti rannsókn þessi 

gagnast stjórnendum í heilbrigðisþjónustunni til að skilja hvaða þættir það eru sem 

veita þarf sérstaka athygli þegar um niðurskurðarferli er að ræða. 

Til að svara spurningunni voru tekin viðtöl við níu starfsmenn 

heilbrigðisþjónustunnar en meðal viðmælenda voru þrír stjórnendur og sex 

undirmenn. Þeir vinna við mismunandi störf innan heilbrigðisþjónustunnar og eru 

staðsettir víðsvegar um landið. Skilyrði fyrir valinu var að viðkomandi þurfti að hafa 

unnið í heilbrigðisþjónustunni fyrir og eftir hrun. Stuðst var við ánægjukönnun SFR til 

að gera grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju en einnig var horft til 

rannsóknar Mintzberg á tíu hlutverkum stjórnenda. Voru þau hlutverk borin saman 

við hlutverk stjórnenda í heilbrigðisþjónustunni.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að stjórnendur í heilbrigiskerfinu 

reyna að hafa sveigjanleika í starfi svo að tiltölulega auðvelt er að skipta á vöktum og 

fá frí. Starfsfólkið hefði hins vegar viljað fá meiri og betri upplýsingar um gang mála 

og hvort segja ætti upp fólki. Stjórnendur hefðu mátt vera sýnilegri og veita meiri 

stuðning að mati viðmælenda. Starfsandann hefði mátt bæta með sameiginlegum 

uppákomum starfsmanna en í sumum tilfellum er ekki haldin árshátið, hvað þá aðrar 

skemmtanir eða dægrastyttingar. 

Lykilhugtökin sem fram koma í þessari rannsókn eru: Hlutverk stjórnenda, 

stjórnun mannauðs, niðurskurður, starfsandi og starfsánægja. 

1.2. Skipulag verkefnis  

Verkefnið skiptist í níu kafla og er fyrsti kaflinn inngangur. Í öðrum kafla er farið yfir 

hugtakið stjórnun,  hlutverk og hegðun stjórnenda. Fjallað er um stjórnun mannauðs 

og mikilvægi hennar þar sem samkeppnishæfi fyrirtækisins byggist að miklu leyti á 

starfsfólkinu. Í því samhengi er talað um tvær tegundir mannauðsstjórnunar, mjúka 
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og harða. Þriðji kaflinn fjallar um niðurskurð. Hann er skilgreindur og komið er inn á 

þætti sem stjórnendur þurfa að hafa í huga við innleiðingu niðurskurðar. Í ljósi þess 

er í kafla fjögur greint frá atriðum sem stuðla að vellíðan í starfi. Fimmti kafli fjallar 

svo um skipulag heilbrigðiskerfisins á Íslandi og það borið saman við 

heilbrigðisþjónustu á heimsvísu.  

Þá er skipt um gír og í kafla sex er farið í aðferðafræði þessarar rannsóknar. Þar 

eru þátttakendur jafnframt kynntir. Kafli sjö kynnir niðurstöðurnar og í kafla átta eru 

þær ræddar í samhengi við fræðin. Kafli níu gerir svo grein fyrir gæðum og 

annmörkum rannsóknarinnar og þar eru loks dregin saman aðalatriðin sem hafa þarf 

í huga við stjórnun mannauðs á niðurskurðartímum.  
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1 Stjórnun 

Stjórnun hefur verið beitt um aldir en hún var ekki rannsökuð að ráði fyrr en á 

tuttugustu öldinni. Með stjórnun er átt við það ferli að nýta auðlindir fyrirtækisins til 

að þróa vöru eða þjónustu fyrir viðskiptavini. Í þeirri viðleitni er nauðsynlegt að 

leiðbeina og þjálfa starfsfólk og skipuleggja notkun fjármagns og tækni (Bloisi, Cook 

og Hunsaker, 2003). Stjórnun felur í sér að ná markmiðum á árangursríkan og 

skilvirkan hátt með áætlanagerð og skipulagningu (Jones og George, 2003). Það er til 

dæmis gert með stefnumótandi markmiðum, samkeppnishæfri stefnu, skipulagi, 

stjórnun kerfa og forrita, fyrirtækjamenningu og hvatningu starfsfólks (Yukl, 2008).  

2.1. Hlutverk stjórnenda 

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir að vinna með og í gegnum aðra. Þeir þurfa að ná 

markmiðum fyrirtækisins með því að hafa áhrif á starfsfólk. Þeir þurfa að skilja 

uppbyggingu fyrirtækisins og öll verkefni þess, þá tækni sem þar er notuð, 

starfsfólkið og helst ríkjandi fyrirtækjamenningu til að ná þessum markmiðum (Bloisi 

o.fl., 2003). 

Viðfangsefni stjórnenda hafa lengi verið rannsökuð af fræðimönnum og margar 

mismunandi kenningar settar fram. Má þar nefna Klassíska skólann þar sem 

stjórnendur hafa valdið, tæknilega yfirburði og halda uppi aga hjá starfsfólki sínu. 

Henri Fayol tilheyrði þeim kenningarskóla og var einna fyrstur að greina störf 

stjórnenda. Hann flokkaði helstu viðfangsefni þeirra í fimm flokka: áætlanagerð, 

skipulagningu, samræmingu, forystu og eftirlit. Stjórnandi þurfti að hans mati að vera 

í góðu líkamlegu sem og andlegu formi, hann þurfti að hafa siðferðisvitund, vera 

áhugasamur um að öðlast frekari þekkingu og vera sérfróður um tæknina sem 

undirmenn hans nýttu við störf sín (Bloisi o.fl., 2003). Af Klassíska skólanum tók 

Manngildisskólin. Samkvæmt honum hefur framkoma stjórnenda áhrif á hegðun 

starfsfólks og afköst aukast þegar starfsfólk fær meiru ráðið um aðstæður sínar. 

Samvinna og samskipti bæta starfsandann og þegar starfsfólkið lítur svo á að það 

skipti vinnustaðinn máli, aukast afköst þess (Jones og George, 2003).  
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Í viðleitni til að greina störf stjórnenda með nákvæmari hætti rannsakaði Mintzberg 

(1976) dagleg störf þeirra. Honum fannst skilgreining Fayol of óljós og taldi að jafnvel 

stjórnendur sjálfir vissu ekki alltaf nákvæmlega út á hvað starf þeirra gengi. Hann 

gerði því viðamikla rannsókn, sem hann byggði bæði á eigin athugunum og annarra, 

og greindi í kjölfarið tíu aðalverkefni stjórnenda. Þeim skipti hann svo upp í þrjú 

meginhlutverk: Samskiptahlutverk (e. interpersonal role), upplýsingahlutverk (e. 

informational role) og ákvarðanahlutverk (e. decisional role). Skiptinguna og 

hlutverkin tíu má sjá á mynd 1 (Mintzberg, 1976).  

 

Mynd 1. Tíu hlutverk stjórnenda skv. Mintzberg 

 

Samskiptahlutverkið felur í sér að vera  

 Fyrirmynd (e. figurhead role). Stjórnandinn sinnir formlegum athöfnum og 

kemur fram fyrir hönd fyrirtækisins. Mintzberg nefnir sem dæmi að 

stjórnandinn tekur á móti heimsóknum úr öðrum deildum og fyrirtækjum og 

snæðir hádegisverð með viðskiptavinum. 

 Leiðtogi (e. leader role). Hann sér um ráðningar og þjálfun síns starfsfólks og 

er ábyrgur fyrir starfinu sem innt er af hendi í hans deild. Einnig þarf hann að 

hafa áhrif á og veita starfsfólki sínu hvatningu og tengja þarfir þeirra við 

markmið fyrirtækisins. 

 Tengiliður (e. liaison role). Stjórnandinn stofnar til fjölmargra sambanda út 

fyrir sína deild og eyðir miklum tíma í að hlúa að þeim. Má þar til dæmis nefna 

samband við sína yfirmenn, viðskiptavini, samstarfsfólk, stjórnendur annarra 
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deilda eða fyrirtækja, stjórnmálamenn og forsvarsmenn opinberra stofnana. 

Aðaltilgangur þessara sambanda er að nálgast og deila upplýsingum.  

 

Upplýsingahlutverkið tengist samskiptahlutverkinu að því leyti að í gegnum þau 

tengslanet sem stjórnandi kemur sér upp aflar hann sér upplýsinga sem nauðsynlegar 

eru fyrir starfsemina sem hann er ábyrgur fyrir. Þetta hlutverk lýtur að þáttum eins 

og: 

 Safnari (e. monitor). Stjórnandinn safnar upplýsingum úr innra og ytra 

umhverfi. Oft fær hann upplýsingar í formi spjalls og sögusagna en hann notar 

tengslanetið til að fá aðgang að upplýsingum úr ýmsum áttum. 

 Miðlari (e. disseminator). Hann kemur viðeigandi upplýsingunum áfram til 

undirmanna sinna sem annars færu líklega á mis við þær. 

 Talsmaður (e. spokesman) stýrir upplýsingum út á við, eins og til fjölmiðla eða 

til birgja. 

Ákvarðanahlutverkið felur í sér að ákvarðanir eru teknar á grundvelli þeirrar 

þekkingar sem stjórnandi hefur safnað í upplýsingahlutverkinu. Ákvarðanahlutverkið 

felur í sér eftirfarandi þætti: 

 Frumkvöðull (e. entrepreneur) er sífellt að leita að nýjum hugmyndum og 

nýjum verkefnum sem og betri aðferðum við framkvæmdir.  

 Frávikastjórn (e. disturbance handler). Stjórnandi leysir vandamál og er 

sáttasemjari um leið og hann úthlutar verkefnum og hrindir þeim í 

framkvæmd. Oft eru þetta verkefni sem þarfnast skjótra úrlausna, eins og 

yfirvofandi verkfall starfsfólks eða mikilvægur viðskiptavinur hefur orðið 

gjaldþrota. 

 Úthlutun auðlinda (e. resource allocator). Stjórnandi deilir auðlindum 

fyrirtækisins til undirmanna sinna. Skv. Minzberg er mikilvægasta auðlindin 

tími stjórnanda en gott aðgengi að honum er gulls ígildi.  

 Samningamaður (e. negotiator). Tekur þátt í samningaviðræðum við 

viðskiptavini og aðrar deildir og hefur völd til að taka ákvarðanir í rauntíma 

(Mintzberg, 1976).  
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Þó nokkuð sé liðið síðan Mintzberg setti fram kenningu sína um helstu hlutverk 

stjórnenda hefur hún verið notuð mikið við rannsóknir og hefur sýnt sig að hún nær 

vel að lýsa starfi stjórnenda, sem eyða meiru en þremur fjórðu af tíma sínum í 

samtöl. Það verður því ekki fjölyrt frekar um hlutverk stjórnenda hér og orð 

Mintzberg (1976) látin standa sem dæmi um það sem stjórnendur gera. 

 

Yukl (2008) hefur ennfremur  flokkað það sem þykir í dag einna helst lýsa hegðun 

stjórnenda. Þessir flokkar eru eftirfarandi:  

 Aðgerðamiðaðir stjórnendur (e. task-oriented)  stuðla að bættri skilvirkni. 

Þeir gera skammtímaáætlanir, útdeila verkefnum, skýra viðmið og 

forgangsraða um leið og þeir vekja vitund á mikilvægi skilvirkni og 

áreiðanleika. Þeir stjórna og leiða aðgerðir, fylgjast með framkvæmdum og 

huga að daglegum vandamálum. Þeir auka framleiðni og minnka kostnað með 

því að úthýsa óþörfum verkefnum eða tvíverknaði og koma í veg fyrir villur og 

mistök. 

 Tengslamiðaðir stjórnendur (e. relations-oriented). Þeir sýna stuðning og eru 

jákvæðir í garð undirmanna sinna. Þeir verðlauna góðan árangur og leggja til 

þjálfun og ráðleggingar. Þeir ræða við sína starfsmenn um allar breytingar 

sem kunna að hafa áhrif á störf þeirra og þeir deila ábyrgðinni. Þeir hvetja til 

samstarfs og teymisvinnu og byggja upp tengslanet innan sem utan 

fyrirtækisins.  

 Breytingamiðaðir stjórnendur (e. change-oriented) fylgjast með ytra 

umhverfinu til að koma auga á yfirvofandi ógnir eða tækifæri. Þeir útskýra í 

kjölfarið hvers vegna breytinga sé þörf og deila hugsjón sinni. 

Breytingamiðaðir stjórnendur eru yfirleitt áhættusæknir og koma sér upp 

stuðningsmönnum til að taka þátt í breytingunum. 

Einn stjórnandi getur þó tilheyrt fleiri en einum flokki á sama tíma, jafnvel öllum 

þremur. (Yukl, 2008). 

Á síðastliðnum árum hefur vald og ábyrgð færst neðar í stjórnskipulagi fyrirtækja 

og stofnana. Millistjórnendur gegna orðið sífellt veigameira hlutverki innan 
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skipulagsheilda en hlutverk þeirra er þó oft ekki nægjanlega  skilgreint. Skv. Ingu Jónu 

Jónsdóttur (2009) hefur lítill greinarmunur verið gerður á hlutverki æðstu stjórnenda 

og millistjórnenda. Þeir eiga sína yfirmenn um leið og þeir eru yfirmenn annarra. Þeir 

eru því mikilvægir tengiliðir og halda starfsmönnum sínum við efnið í viðleitni til að 

ná sýn og þeim markmiðum sem yfirstjórnin hefur sett. Þar sem mikilla breytinga er 

þörf, þarf oft að sætta ólíka hagsmunahópa og millistjórnendur eru þar í 

aðalhlutverki. Auknar kröfur eru gerðar til þeirra um þátttöku í stefnumótun, 

áætlanagerð og breytingastjórnun en á sama tíma að halda vel utan um sína hópa, 

efla þá og hvetja og skapa ramma og skilyrði. Hlutverk millistjórnenda krefst hæfni í 

mannlegum samskiptum og góðrar þekkingar á fólki. 

2.2. Stjórnun mannauðs 

Í seinni tíð hefur æ meira borið á umræðu um að starfsfólkið, mannauðurinn, sé 

mikilvægasta auðlind hvers fyrirtækis og stjórnun á þeirri auðlind er nokkuð 

frábrugðin stjórnun annarra auðlinda. Samkeppnishæfi fyrirtækisins byggist að miklu 

leyti á starfsfólkinu og því þarf að koma fram við það með þeim hætti að það vilji nýta 

krafta sína í þágu vinnustaðarins. Skv. Yukl (2008) byggist sambandið við starfsfólkið á 

skuldbindingu og samsvörun þess við fyrirtækið (e. identification with the 

organization), gagnkvæmu trausti,  samvinnu og bjartsýni á framtíðina. Stjórnendur 

geta haft mikil áhrif á þessa þætti með ýmsum hætti en stjórnun mannauðs snýst um 

fólk, samskipti, hvatningu, endurgjöf, virðingu og traust. Til að ná árangri þarf 

stjórnandi að fá starfsfólkið til að langa til að ná árangri og þroska sig í starfi. Það er 

meðal annars gert með hvatningu og réttlátri umbun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2010). Meginmarkmiðið er að ná samkeppnisforskoti með hjálp starfsfólksins.  

Mannauðsstjórnun getur verið breytileg eftir því hvernig fyrirtæki er um að ræða. Í 

fyrirtækjum þar sem áhersla er lögð á hraða framleiðslu og lítinn tilkostnað er líklegt 

að notast sé við harða mannauðsstjórnun á meðan þekkingarfyrirtækin notast við 

mjúka nálgun. Mjúka nálgunin sem Legge (2005) segir að sé einnig kölluð 

„hollustustjórnun“ (e. high commitment management) byggir á starfsöryggi, 

starfshönnun og þróun mannauðs. Sú harða, sem hún kallar líka 

„frammistöðustjórnun“ (e. high performance work systems) byggir á því að auka 

framleiðni. Hugsunin er sú að afkomu fyrirtækisins sé sem best borgið. Mjúk 
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mannauðsstjórnun er gjarnan notuð í efnahagslegri uppsveiflu þegar meira er hugsað 

um starfsfólkið og það hvatt til að þróa sig í starfi. Í niðursveiflu er það hins vegar 

frekar hin harða nálgun sem er ráðandi. Markmiðið þá er að ná fram sem mestri 

framleiðslu úr hverjum starfsmanni. Í nútíma samfélagi er þó líklegast að þessum 

aðferðum sé blandað saman og mörkin því ekki skýr (Legge, 2005). 

Rannsóknir á helstu viðfangsefnum íslenskra mannauðsstjóra sýna fram á að innan 

verksviðs þeirra falla eftirfarandi þættir: áætlanagerð í starfsmannamálum þar sem 

mannaflaþörf er metin, störf auglýst og starfsenn ráðnir og þjálfaðir. Auk þess er 

frammistaða starfsmanna metin og auk þess sem þeir framkvæma árangursmat og 

sjá um umbun og hvatningu, starfsþróun og starfslok (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008 og Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2010). Auk þessara verkefna má telja skipulagsvinnu, fundasetu, starfsmannaveltu, 

lausn ágreinings og skýrslugerð (Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010). Þau nefna einnig að margir mannauðsstjórar segjast þurfa 

þjálfun í samskiptum, hvatningu, samningatækni og því að leysa úr deilum. Auk þess 

segjast margir stjórnendur koma að verkefnum sem tengjast kostnaðargreiningu, 

útreikningi á starfsmannaveltu og launaútreikningi. 

Eftir efnahagshrunið hafa verkefnin breyst nokkuð (Halla Valgerður Haraldsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011). Meiri áhersla er lögð á uppsagnir og 

afleiðingar samdráttaraðgerða. Ráðingar og fræðslumál hafa hins vegar dregist 

saman. Margir mannauðsstjórar sinna öðrum störfum samhliða 

mannauðsstjórnuninni.  

Vitneskjan um hversu margþætt mannauðsstjórnun er kallar á þá spurningu hvort 

mannauðsstjórar nái að sinna sínum verkefnum af kostgæfni þar sem margs er 

krafist. Það er hægara sagt en gert að stuðla að góðum starfsanda og skapa traust 

þegar jafnframt þarf að sinna jafn tímafrekum og nákvæmum verkefnum og 

kostnaðargreiningu og reikna út laun. Um leið og stjórnendur þurfa að hafa mikla 

reynslu af stjórnun þurfa þeir að hafa þekkingu á rekstri fyrirtækisins og starfsemi 

þess. 
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3. Niðurskurður  

Á síðustu áratugum hafa sviptingar í efnahagslífinu valdið talsverðum breytingum í 

rekstri fyrirtækja. Fjölmörg þeirra hafa fundið sig knúin til að skera niður kostnað í 

tilraun til að spara um leið og þau leitast við að auka framleiðni. Breytingar á 

samsetningu vinnuafls, tækni og öðrum áhrifaþáttum á umhverfi og stjórnun 

fyrirtækja fylgja óhjákvæmilega í kjölfarið. Frá því á níunda áratugnum hefur 

niðurskurður eða samdráttaraðgerðir (e. downsizing) verið algeng og viðurkennd 

aðferð fyrirtækja til að endurskipuleggja ýmsa þætti rekstursins, til að mynda við að 

draga úr offramboði og til að velja handvirkt bestu starfskraftana (Tsai, Yen, Huang og 

Huang, 2007). 

Niðurskurður þarf ekki að þýða slæmt gengi fyrirtækisins, og það er gripið til hans 

jafnt á góðæristímum sem krepputímum þar sem hann getur verið hluti af markvissri 

stefnumörkun og endurskipulagningu einstakra fyrirtækja og stofnana burtséð frá 

efnahagsástandi eða markaðsaðstæðum. Það sem einkennir niðurskurð er að 

ákvörðunin um hann er ætíð tekin af ásetningi og getur verið af tvennum ástæðum 

(Hutchinson, Murrman og Murrman, 1997):  

1) Niðurskurður getur verið fyrirbyggjandi aðferð til að koma í veg fyrir slæmt 

gengi fyrirtækis í framtíðinni. 

2) Niðurskurður getur verið aðferð til að koma fyrirtækinu á réttan kjöl þegar 

afkoma þess versnar.  

3.1.Skilgreiningar 

Niðurskurður hefur verið skilgreindur af mörgum fræðimönnum, til dæmis segir 

Gandolfi (2006) niðurskurð vera ferli til að bæta skilvirkni fyrirtækisins svo unnt sé að 

hafa hemil á eða minnka kostnað, auka tekjur eða bæta samkeppnisstöðu. Freeman 

og Cameron (1993) sögðu að niðurskurður væri meðvitaður. Hann væri notaður 

markvisst til að fækka starfsmönnum svo meiri skilvirkni myndi nást. Cameron (1994) 

skilgreinir niðurskurð sem röð aðgerða sem stjórn fyrirtækis tekur sér fyrir hendur, 

hannaðar til að bæta hagkvæmni, skilvirkni, framleiðslu og/eða samkeppnishæfi. Tsai 
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o.fl. (2007) skilgreina hann sem aðferð sem notuð er í því skyni að takast á við 

breytingar í rekstrarumhverfi fyrirtækis, til að komast í gegnum stjórnunarlega 

erfiðleika og til að auka hagkvæmni í rekstri. Gripið er til aðgerða sem eiga að efla 

framleiðni og hæfni fyrirtækis.  

Í stuttu máli er niðurskurður aðgerð fyrirtækja til að losna við umfram vinnuafl, 

bæta gæði mannauðs og að viðhalda og bæta samkeppnishæfi. Hann getur haft áhrif 

á starfsmenn, kostnað og/eða starfsferla.  

Niðurskurði hefur oftast verið beitt til að lækka rekstrarkostnað með 

endurskipulagningu og uppsögnum starfsmanna. Hvort sem niðurskurður er notaður 

til að fyrirbyggja slæmt gengi fyrirtækis, eða til að koma rekstri fyrirtækis aftur á 

réttan kjöl, er hann mikið notaður í nútíma fyrirtækjarekstri, meðal annars til að 

fækka starfsmönnum og lækka kostnað (Cascio, 2002; Fisher og White, 2000; 

Howard, 2002). 

3.2. Fyrri rannsóknir 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á niðurskurðaraðferðum síðustu áratuga. 

Rannsóknirnar hafa aðallega beinst að mismunandi tegundum niðurskurðar, 

afleiðingum þeirra og að helstu ástæðum velgengni og bættrar fjárhagsstöðu 

fyrirtækja í kjölfar niðurskurðar (Cameron, 1994; Cascio, 1993, 2002; Cascio, o.fl., 

1997; Freeman og Cameron, 1993; McKinley, 2001; Chadwick, o.fl., 2004).  

Auk þess hafa margar rannsóknir beinst að þeim sem halda starfinu, að 

starfsánægju, hollustu og trausti til vinnustaðarins eftir niðurskurðinn (Brockner, 

1988, Mone, 1997; Shah, 2000). Einhverjir rannsökuðu hvernig breytingar á 

tengslaneti höfðu áhrif á frammistöðu fyrirtækisins á meðan aðrir einbeittu sér að því 

að finna út leiðir við að endurvekja jákvæðan starfsanda eftir niðurskurð (Cascio, 

2002; Fisher og White, 2000).  

3.3. Áhrif niðurskurðar 

Með því að skera niður er ekki útséð um að tilætluðum árangri verði náð. 

Niðurskurður eykur ekki alltaf framleiðni, virði eða samkeppnishæfi fyrirtækisins. 

Hann getur jafnvel haft þveröfug áhrif. Í stað þess að draga úr kostnaði og ná 
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hagnaði, eyðileggur niðurskurður í sumum tilvikum starfsandann og veldur því að 

starfsfólkið missir traust á stjórnendur og finnur til minnkandi hollustu gagnvart 

vinnustaðnum. Lokaniðurstaðan getur orðið sú að slæm áhrif niðurskurðarins koma 

ekki einungis niður á fyrirtækinu sjálfu og starfsólki þess, heldur einnig á fólki sem 

tengist því og á þjónustu við viðskiptavini (Cameron, 1994; Cascio, 1993, 2002; 

Chadwick, Hunter og Walston, 2004; Fisher og White, 2000; Howard, 2002). Ástæðan 

er oft sú að miklar uppsagnir valda stórvægilegum breytingum í skipulagi fyrirtækisins 

og verkferlum þess, þó það hafi ekki verið tilgangurinn. Starfsfólkið sem eftir situr 

þarf að taka á sig störf þeirra sem sagt var upp, auk verkefnanna sem það sinnti áður 

(Freeman og Cameron, 1993). Ólíklegt er að niðurskurður hafi tilætluð áhrif ef honum 

er beitt án þess að endurskipuleggja um leið störfin sem áfram þarf að inna af hendi 

(Cameron, 1994). 

3.3.1. Sorgarferli 

Mikið tilfinningarót fer í gang hjá starfsfólki við niðurskurðarákvörðun stjórnenda. 

Karake-Shalhoub (1999) hefur líkt niðurskurðarferlinu við sorgarferli sem einkennist 

af eftirfarandi þremur stigum:  

Fyrsta stigið er áfallið sem starfsfólkið verður fyrir þegar það áttar sig á því sem er 

að gerast. Samskipti milli samstarfsfólks verða þyngri því hver er sjálfum sér næstur. 

Þetta hefur áhrif á ákvarðanatökur sem verða erfiðari.  

Annað stigið hefur verið kallað varnarflótti (e. defensive retreat). Stjórnendum 

fyrirtækisins er eingöngu umhugað um að komast í gegnum erfiðleikana. 

Skammtímaáætlanir einkenna alla ákvarðanatöku. Upplýsingaflæði verður takmarkað 

og stjórnun verður miðstýrð.  

Þriðja stigið er hið svokallaða viðurkenningarstig (e. acknowledgment phase). Á 

þessu stigi er farið að leita lausna á vandamálunum, samskiptin batna og starfsfólkið 

er oftast hvatt til þátttöku í ákvarðanatökum. Skammtímaáætlanir hverfa fyrir 

langtímaáætlunum og sett eru markmið um framtíðina. Leitað er allra leiða til að 

öðlast trúverðugleika á nýjan leik. Oft er þörf fyrir að skipta út yfirstjórninni til að ná 

því markmiði þar sem það var hún sem leiddi fyrirtækið til falls. Með því að losa sig 
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við stjórnina er sýnt fram á að söðlað hafi verið um og fyrirtækið sé tilbúið til að 

gangast undir breytingar (Karake-Shalhoub, 1999). 

3.3.2. Eftirverendaheilkennið 

Það eru ekki eingöngu þeir sem sagt er upp sem eru þolendur niðurskurðar. Það þarf 

að hlúa sérstaklega að þeim sem eftir sitja í fyrirtækinu, eftirverendunum, sem oft og 

tíðum búa við óvissu um framtíðina og laskaðan starfsanda. Þeir upplifa oft meira 

vinnuálag og hafa áhyggjur af framtíðinni en slíkt veldur óöryggi í starfi. 

Eftirverendurnir missa oft og tíðum traust á stjórnendum. Þar að auki hefur það áhrif 

á starfsánægju og viðhorf þeirra sem eftir sitja að félagsleg tengslanet þeirra hafa 

verið brotin upp. Þeir hafa misst vini og samstarfsfélaga sem veldur óánægju, jafnvel 

reiði.  

Í kjölfarið finna þeir til minnkandi hollustu við fyrirtækið. Með tímanum getur 

ástandið kallað fram líkamleg óþægindi sem getur smám saman dregið úr frumkvæði 

og sköpun. Þreyta getur aukist og reiði verður vart hjá mörgum. Ástandið getur 

jafnvel leitt til áhættufælni, þ.e. starfsfólkið verður hrætt við að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Fjarvera eykst jafnan í kjölfarið sem dregur enn frekar úr félagslegum 

samböndum á vinnustað. Í verstu tilvikunum hætta eftirverendurnir  að leggja sig 

fram við vinnu og segja margir upp á endanum. Þessi slæmu áhrif niðurskurðar hafa 

verið kölluð einu nafni „eftirverendaheilkennið“ (e. survivor‘s syndrome) (Brockner, 

1988). 

3.3.3. Sálfræðilegi samningurinn 

Fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að það er brot á sálfræðilega 

samningnum sem veldur þessu neikvæða fyrirbæri sem eftirverendaheilkennið er 

(Shah, 2000). Sálfræðilegi samningurinn er óformlegur samningur sem fyrirtæki og 

starfsmaður gera sín á milli. Hann snýst um allt það sem ekki er hluti af formlegum 

starfssamningi. Má þar nefna sem dæmi væntingar starfsmanns til starfsins sem hann 

sækir um. Hinn sálfræðilegi samningur er óáþreifanlegur og því getur fólk upplifað 

hann með mismunandi hætti. Með honum er átt við gagnkvæmar væntingar 

starfsfólks og stjórnenda. Starfsfólk hefur ákveðnar væntingar til starfsins og 

fyrirtækisins áður en þeir hefja störf. Sama má segja um væntingar stjórnenda til 
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starfsfólksins. Þessir samningar byggjast meðal annars á þekkingu og reynslu úr fyrra 

starfi, þeim loforðum sem gefin voru í ráðningarferlinu og hvernig nýi starfsmaðurinn 

passar inn í hópinn (Rousseau, 2001). 

3.4. Innleiðing niðurskurðar 

Það er mikilvægt að stjórnendur reyni strax að draga úr þeim þáttum sem geta valdið 

vonbrigðum eða óánægju þar sem starfsánægja getur komið í veg fyrir 

eftirverendaheilkennið. Til að viðhalda starfsánægju og góðum starfsanda þarf að 

gæta vel að mannauðnum strax í upphafi niðurskurðar og halda því út allt 

niðurskurðarferlið. Það getur verið hægara sagt en gert. Stjórnendur geta lent í 

togstreitu þar sem þeir þurfa að starfa í þágu fyrirtækisins en um leið að passa að 

vega ekki að lögmætum réttindum starfsmanna sinna. Eitt það erfiðasta sem 

stjórnandi þarf að taka að sér á sínum starfsferli er án efa að segja upp starfsfólki 

sínu, um leið og það eru meðal erfiðustu frétta sem starfsfólkið fær.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsfólk hefur eingöngu áhuga á því hvernig 

fyrirtæki þess gengur ef það finnur fyrir því að stjórnendur bera hag þess fyrir brjósti 

(Cascio, 1993, 2002; Cameron, 1994; Naumann, Bies og Martin., 1995). Chadwick o.fl. 

(2004) og Tsai o.fl. (2007) sýndu fram á að starfsandinn væri betri í þeim fyrirtækjum 

sem höfðu tekið á starfsmannamálunum strax í upphafi niðurskurðar. Þar væru 

eftirverendur tilbúnir að leggja meira á sig í þágu fyrirtækisins.  

Hér á eftir verður tæpt á nokkrum atriðum, sem hefur verið sýnt fram á að skipta 

höfuðmáli við niðurskurð, en meðal þess sem skiptir mestu máli við áhrifaríkan 

niðurskurð er góð mannauðsstjórnun, virk þátttaka starfsfólksins, teymisvinna, 

samskipti og góð upplýsingagjöf, þjálfun og  skýr framtíðarsýn. Einnig þarf  að koma 

fram af virðingu við þá sem segja þarf upp (Cameron, 1994). 

3.4.1. Samskipti 

Ástæður fyrir niðurskurðinum þurfa að vera úthugsaðar og vel rökstuddar. Það þarf 

að vera ljóst að allir aðrir möguleikar eru vegnir og metnir áður en tekið er til þess 

ráðs að fækka starfsfólki (Hutchinson o.fl., 1997). Skv. Cameron (1994) er mikilvægt 

að starfsfólkið taki virkan þátt í greiningu á því sem þarf að breyta og innleiðingu á 

þeim breytingum. Þannig eru allir samábyrgir fyrir niðurskurðinum og ekkert rúm 
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fyrir reiði í garð stjórnandans. Markmiðið er að skilgreina niðurskurðinn það vel að 

allt starfsfólk skilji ástæður þess að gripið sé til þessa tiltekna ráðs.  

Skýr samskipti stjórnenda við starfsfólkið eru mikilvæg í niðurskurðarferlinu, þar 

sem farið er nákvæmlega yfir eðli og umfang niðurskurðarins, samkvæmt Hutchinson 

o.fl. (1997). Þetta er gert svo að allt starfsfólk skilji stöðu sína frá upphafi, hvernig og 

hvort hún muni koma til með að breytast og þá með hvaða hætti. Auk þess er þetta 

mikilvægt skref til að koma í veg fyrir sögusagnir sem auka enn frekar á mögulega 

ringulreið. 

Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólki finnast uppsagnir sem tengjast niðurskurði 

sanngjarnari ef ástæður aðgerðanna eru útskýrðar því að skynjun eftirverenda á 

sanngirni er byggð á skoðunum þeirra um forsendur og framkvæmd uppsagnarinnar 

(Hutchinson o.fl.,1997; Chadwick o.fl., 2004). Þar af leiðandi er hollusta starfsfólks í 

garð vinnustaðarins á tímabilinu eftir niðurskurðinn meiri en þar sem starfsfólkinu 

finnast uppsagnirnar ekki vera framkvæmdar af sanngirni og eru ekki útskýrðar fyrir 

því.  

Sýnileiki og aðgengi stjórnenda skipta miklu máli (Cameron, 1994). Árangursríkast 

væri að tala við hvern starfsmann fyrir sig og útlista hvaða skref eru nauðsynleg til að 

halda starfi þeirra og/ eða bæta það. Lykilstarfsmenn ættu að fá staðfestingu frá 

næsta yfirmanni um að þeir muni halda starfi sínu, ef það á við, og hvert þeirra nýja 

framtíðarhlutverk innan fyrirtækisins muni verða. Með lykilstarfsmönnum er átt við 

þá starfsmenn sem hafa sérstöðu innan fyrirtækisins sökum þekkingar og/eða reynslu 

eða eru millistjórnendur.  

3.4.2. Virðing og umhyggjusemi 

Samkvæmt þeim Cascio (2002), Cameron (1994) og Chadwick o.fl. (2004) er lykillinn 

að velheppnuðum niðurskurði að láta eftirverendur fá á tilfinninguna að það sé 

hugsað vel um þá og að komið sé fram við þá af virðingu og umhyggju. Útskýringar 

stjórnanda og umhyggja hans fyrir starfsfólkinu gefa merki um hversu mikinn 

stuðning hann veitir því. Mikilvægt er að koma fram af sanngirni og virðingu við þá 

sem sagt er upp. Það er unnt til dæmis með því að bjóða þeim upp á utanaðkomandi 

ráðgjöf, greiða þeim uppsagnargreiðslur eða  framlengja bætur. Auk þess er hægt að 



 

31 

veita viðbótarþjálfun og vinna með verkalýðsfélögunum um leið og sýnt er fram á 

samfélagslega ábyrgð. Eftirverendurnir horfa á uppsagnarferlið sem vísbendingu um 

hvernig komið er fram við það starfsfólk sem heldur áfram störfum. 

Hvort sem kemur til uppsagna eða ekki er ráðlegast að láta vita um fyrirhugaðar 

aðgerðir með að minnsta kosti 60 daga fyrirvara. Mikilvægar tímasetningar og 

aðgerðaráætlun fyrirtækisins þyrfti að kynna fyrir hverjum starfsmanni. Það kemur í 

veg fyrir framtíðaróvissu um starfið og hættu á skemmandi niðurrifsaðgerðum 

starfsmanna (Hutchinson o.fl., 1997).  

Í einhverjum tilfellum hefur verið sýnt fram á að upplýsingar, sem gefnar eru um 

yfirvofandi niðurskurð með fyrirvara, geti valdið minnkandi framleiðslu, þjófnaði, 

skemmdarverkum eða uppsögnum. Tjónið sem af því hlýst er þó yfirleitt minna en 

langtíma tjónið sem hlýst af því ef farið er á bak við starfsfólkið með niðurskurðinn. 

Hægt er að koma í veg fyrir það með góðri upplýsingagjöf, því að starfsfólki sem 

finnst að það fái mikinn stuðning mundi frekar setja gengi fyrirtækisins í samhengi við 

eigið gengi (Naumann o.fl., 1995). Samræmi er á milli stuðnings við stjórnendur og 

magns upplýsinga sem starfsfólki er veitt í ferlinu. Því lakari sem upplýsingagjöfin er 

því minni er stuðningurinn og traustið á vinnuveitandanum, sögusagnir geta farið á 

kreik og litið er á uppsagnirnar sem ósanngjarnar. Óvissa og ótti um starfið leiða til 

óöryggis starfsfólks (Cascio, 1993; Cascio, 2002; Cameron, 1994; Naumann o.fl.,1995 

og Chadwick o.fl. 2004). 

Starfsfólki sem finnst að stjórnendur styðji við það, hikar ekki við að leggja meira á 

sig við vinnu til að endurgjalda stuðninginn. Það treystir á sanngirni stjórnenda til 

lengri tíma litið og lítur svo á að því verði síðar umbunað fyrir að leggja meira á sig á 

erfiðum tímum. Það má orða það þannig að starfsfólkið líti svo á málið að það geti átt 

inni hjá fyrirtækinu (Naumann o.fl., 1995).  

3.4.3. Áhrif niðurskurðar á starfslýsingu 

Framleiðni eftirverenda og starfsandi versna ef breyting verður á vinnuhögum þeirra 

við uppsagnirnar sem þeir líta á sem ógn fremur en tækifæri. Þar af leiðandi sjá þeir 

yfirleitt ekki tilganginn í því að bæta færni sína í núverandi starfi, sérstaklega ekki ef 

þeir hafa misst traust á fyrirtækið og hugsa um að segja upp störfum. Það er því 
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mikilvægt að búa til hvetjandi umhverfi fyrir þá sem eftir sitja til að auka líkur á að 

þeir vilji starfa áfram og standa sig vel, jafnvel betur en áður (Brockner, Grover, Reed 

og DeWitt, 1992). Með því að þróa og viðhalda stöðugu lærdómsferli er líklegra að 

tilætluðum árangri verði náð með niðurskurðinum þar sem þeir tileinka sér nýja 

þekkingu um leið og hún verður til (Beardwell, Holden og Claydon, 2004). 

3.4.4. Óvissa um hlutverk (e. role stress) 

Enduruppbygging eftir niðurskurð hefur oft í för með sér óvissu um til hvers er ætlast 

af eftirverendunum vegna sameiningar eða niðurfellingar starfa. Eftirverendurnir 

þurfa að ganga í störf þeirra sem sagt var upp, þar sem sjaldan er samræmi í fjölda 

uppsagna og niðurlögðum störfum. Fleiri störf skiptast því á færri hendur og ekki er 

alltaf gengið strax frá nýjum starfslýsingum. Það getur tekið tíma að koma sér inn í 

hið nýja starf og jafnvel að vita til hvers er ætlast af manni. Álag vegna þessarar 

óvissu getur komið til vegna breytinga á daglegum störfum og ábyrgð. Þær geta 

annað hvort virkað á starfsfólkið sem ógnun eða tækifæri. Til dæmis gæti það verið 

ógnun við einhverja að þurfa að vinna meira, um leið og það gæti verið tækifæri fyrir 

aðra að fá að starfa í nýju umhverfi og í meira krefjandi starfi (Brockner o.fl., 1992). 

Þar sem breytt hlutverkaskipan er oft fylgifiskur niðurskurðar, ættu stjórnendur að 

fara vel yfir breytingar á starfshlutverkum og skilgreina ferla áður en ákveðið er hve 

mörgum skuli sagt upp. Farsælast væri að hafa samræmi í störfum sem er útrýmt og 

starfsfólki sem er sagt upp. Geta og áhugamál hvers starfsmanns ætti að vera skoðuð 

til að segja til um færni hans til framtíðar í nýju starfi. Sumir sækjast eftir meira 

krefjandi verkefnum á meðan öðrum er illa við breytingar og enn aðrir geta ekki tekið 

á sig yfirvinnu vegna heimilisaðstæðna. Til að tryggja  að fá sem besta nýtingu 

mannauðsins þarf að hvetja hvern starfsmann til að kynna sér nýjar starfsaðferðir,  

læra ný störf og tileinka sér þá færni sem til þarf. Skipulagt nám og þjálfun þeirra sem 

eftir sitja er oft grundvöllur stefnumótunar fyrirtækisins enda er kunnátta 

starfsmanna undirstaða þekkingar fyrirtækisins (Hutchinson o.fl. 1997). 

3.4.5. Samþjöppun samstarfsfólks 

Eitt af því sem á þátt í að hafa jákvæð áhrif á viðhorf starfsfólksins til vinnustaðarins 

eru sameiginlegar skemmtanir utan vinnutíma. Sigurlaug Jónsdóttir (2012) 
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rannsakaði svokallaða „vinnustaðagleði“ á Íslandi og þar fjallaði hún um eftirfarandi 

möguleika til starfmannaskemmtana, sem hún byggði á flokkun Ford, McLaughlin og 

Newstrom (2003). 

 

 Viðurkenning á persónulegum áföngum (eins og afmæli og starfsafmæli) 

 Félagslegir viðburðir (meðal annars teiti og samkomur) 

 Opinber hátíðarhöld (til dæmis vegna áfanga sem vinnustaðurinn hefur náð) 

 Þátttaka í hjálparstarfi 

 Streitulosandi viðburðir (til að mynda heilsuátak og nudd) 

 Gamansemi (glettinn fréttapóstur svo eitthvað sé nefnt) 

 Leikir (íþróttamót, bingó og félagsvist)  

 Samkeppni milli einstaklinga eða deilda (meðal annars sölusamkeppni eða 

samkeppni um bestu símsvörunina) 

 Tækifæri til persónulegrar þróunar (til dæmis með klúbbastarfi ýmis konar)  

 Skemmtikraftar (uppistand, tónlistaratriði eða leikrit) (Ford, o.fl., 2003). 

 

Það hefur verið sýnt fram á það meðal heilbrigðisstarfsmanna að starfsólk sem 

sagðist upplifa vinnustaðagleði væri síður tilfinningalega örmagna. Auk þess eru 

glaðir starfsmenn líklegri til að álíta að samstarfsfólk sitt hafi góða þekkingu og séu 

hæfir til að veita viðskiptavinunum öryggistilfinningu. Sigurlaug Jónsdóttir (2012) 

talar um að í ljósi erfiðra aðstæðna á mörgum vinnustöðum, þar sem mikið er um 

uppsagnir og vinnuálag hefur aukist, sé mikilvægt að reyna að bæta starfsandann og 

bjóða upp á afslöppun fyrir þreytta starfsmenn. Það sé til dæmis góð hugmynd að 

halda upp á það með einhverjum hætti að fyrirtækið hafi komist í gegnum erfitt ár. 

Hún nefnir einnig að í stað magurs jólabónuss gæti verið betri hugmynd að halda 

jólateiti. Helgarlautarferð með fjölskyldunni er dæmi um gott tækifæri fyrir 

starfsfólkið að kynnast á öðruvísi vettvangi og í öðru hlutverki en það gegnir í 

vinnunni. 

Skv. erlendum rannsóknum er vinsælasta skemmtunin sú að hafa daga þar sem 

fólk má mæta í hversdagslegum klæðnaði, þar á eftir koma viðurkenningar og 

verðlaunaafhendingar. Þriðja mest notaða vinnustaðagleðin var að bjóða 
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starfsfólkinu í mat. Þegar skoðað var hvað félli best í kramið hjá starfsfólkinu kom 

fram að það voru skemmtanir þar sem boðið var upp á mat (Sigurlaug Jónsdóttir, 

2012). 
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4. Vellíðan í starfi þrátt fyrir niðurskurð 
Stjórnendur í heilbrigðisþjónustunni (og eflaust í fleiri starfsgreinum) þurfa oft á 

tíðum að halda starfseminni nánast óbreyttri þrátt fyrir mikinn niðurskurð. Þó að 

starfsmönnum fækki er ekki hægt að skera niður mikilvæga þjónustuþætti. Þar af 

leiðir að álag á hvern starfsmann getur aukist til muna sem aftur getur valdið 

óánægju í starfi ef ekki er vel á málum haldið. Árangursrík samskipti og samstarf 

stjórnenda og starfsfólks geta haft mikið að segja við að stuðla að jákvæðni og 

ánægju meðal starfsmanna.  

Fyrirtæki eru samansett af einstaklingum sem vinna að sameiginlegu markmiði. 

Einstaklingarnir mynda því félagslega heild sem annaðhvort styðja við markmiðin eða 

koma í veg fyrir að þeim verði náð. Því er mikilvægt að huga að mannauðnum, þar 

sem velgengni fyrirtækisins er undir honum komin. Ef einstaklingnum líður vel eru 

meiri líkur á að hann finni hjá sér hvata til að haga sér á ákveðinn hátt. Hvatning felur 

í sér löngun til að gera eitthvað, hæfileikann til að gera það og  að hafa markmið. Það 

er misjafnt hvað það er sem hvetur hvern einstakling og engin ein leið rétt til að 

hvetja alla starfsmenn. Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um hvaða öfl eru 

nauðsynleg til að hámarka framleiðni og virkni síns mannauðs. Því er það ekki síður 

mikilvægt þessum fyrirtækjum að skilja hvað það er sem hvetur starfsfólkið áfram. 

Margar kynslóðir á vinnumarkaði hafa ólík viðmið og ólíkar væntingar sem taka mið 

af því starfsumhverfi sem þær ólust upp við og er þetta því býsna stór áskorun sem 

borgar sig að takast á við til að viðhalda ánægðu og ekki síður hæfu starfsfólki. 

Hér á eftir verða raktir nokkrir þættir sem teljast mikilvægir fyrir starfsfólkið og 

vellíðan þess í starfi. Það er eitt af mörgum viðfangsefnum stjórnenda að sjá til  að 

þessir þættir séu í lagi. Hér verður fjallað um starfsanda, starfsánægju og 

vinnustaðahollustu. 

4.1. Starfsandi  

Starfsandi (e. organizational climate) innan fyrirtækja hefur verið ræddur meðal 

fræðimanna í rúm 50 ár og hafa þær umræður leitt af sér mismunandi skilgreiningar 

og mælitæki sem eiga að mæla starfsandann. Engin ein skilgreining er betri en önnur, 
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samkvæmt þeim Landy og Conte (2010), og varla hægt að skilgreina starfsanda á einn 

hátt. Starfsandi er margslunginn og samofinn mismunandi viðhorfum og framkomu. 

Hann er sameiginleg hugmynd starfsmanna um starfseininguna og er mismunandi 

milli deilda og sviða eða jafnvel stafshópa innan fyrirtækisins. Það sem gerir hugtakið 

enn flóknara er að það getur verið mismunandi milli einstaklinga innan sömu deildar. 

Framkoma og gjörðir stjórnanda hafa bein áhrif á hvernig fólk lítur á starfsandann og 

styrkur hans fer eftir því hversu líkum augum starfsfólkið horfir á hann. Því sterkari 

sem starfsandinn er því betur kemur hann fram í atferli starfsfólksins (Landy og 

Conte, 2010).  

 

Mynd 2. Þættir sem hafa áhrif á starfsanda (Landy og Conte, 2010) 

Á mynd tvö má sjá fjóra þætti sem hafa áhif á starfsanda, skv. þeim Landy og Conte 

(2010). Fyrsti þátturinn sem talinn er upp er stuðningur stjórnenda. Ef tekið er tillit til 

ánægjukönnunarinnar, sem fjallað var um hér að framan, mætti kannski fullyrða að 

þetta væri mikilvægasti þátturinn. Undir hann falla atriði eins og áhrif stigveldis. Með 
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því er átt við hvernig valdi innan fyrirtækisins er dreift og hvort starfsmenn fái að 

hafa áhrif á eða taka þátt í ákvarðanatökum fyrirtækisins.    

 Liðurinn sálfræðileg áhrif taka til þess hvort stjórnandi reyni að vera eins og 

jafningi eða hvort hann haldi fjarlægð við starfsfólkið. Hann hefur einnig með það að 

gera hversu auðvelt starfsfólk á með að snúa sér til hans með vandamál og 

fyrirspurnir. Traust og stuðningur stjórnanda falla einnig undir þennan lið og hvort 

stjórnandi greiðir leiðina fyrir verkefnum sem unnið er að og beinir hugmyndum 

sinna undirmanna í réttan farveg.       

 Óvissa um hlutverk og skortur á samhæfingu er annar þátturinn sem hefur 

áhrif á starfsandann. Óljóst hlutverk og ágreiningur um hlutverk eru liðir sem falla þar 

undir. Þar undir er liðurinn of mikið álag og ágreiningur við samstarfsfólk, sem 

myndast oft þegar starfsfólk veit ekki til hvers er ætlast af því. Það vill því oft gera 

meira en það á að gera, því það veit ekki betur en það beri ábyrgð á atriðum sem í 

raun heyra undir annan. Einnig má vera að starfsfólk geri minna en því ber skylda til, 

vegna þess að það heldur jafnvel að einhver annar eigi að gera það sem raunverulega 

heyrir undir það. Auk þess er alltaf sú hætta að starfsfólk reyni að koma ábyrgðinni 

yfir á aðra ef um óljósa hlutverkaskiptingu er að ræða. Samsömun við fyrirtækið og 

samskipti við stjórnanda falla auk þess hér undir.      

 Þriðji þátturinn er svo áskoranir og sjálfstæði í starfi. Hann tekur til þess 

hversu mikilvægt starfsfólkið telur starf sitt vera og hversu mikla ábyrgð það ber. Loks 

er komið að þættinum samvinna og vinskapur sem tekur á liðum er koma að 

samstarfsfólkinu, samvinnu og vinasamböndum á vinnustað. Vinnustaðavinátta gerir 

það að verkum að fólk nýtur þess að vinna saman og auðveldar samskipti.  

4.2. Starfsánægja 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsánægju og margvíslegar röksemdir 

færðar fyrir því hvað gerir fólk ánægt í starfi. Í upphafi var almennt álitið að til að gera 

starf ánægjulegra þyrfti að gera það auðveldara. Núverandi skilningur á starfsánægju 

felur í sér tilfinningar starfsfólks til vinnu sinnar og þar af leiðandi hefur hún 

mismunandi þýðingu fyrir einstaklinga. Rannsóknir á starfsánægju hafa beinst að 

tilfinningum starfsfólks gagnvart starfinu sjálfu, starfsumhverfinu öllu, gagnvart 

yfirmönnum og samstarfsaðilum og jafnvel að fjölskylduaðstæðum þess. Birna 
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Guðrún Flygenring (2006) segir að starfsánægja geti til dæmis verið sigurtilfinning. 

Starfsfólkið upplifir að það standi sig vel og geti tekist á við erfið og krefjandi störf, 

sem eru þess virði að þeim sé sinnt.  Hún segir að starfsánægja geti einnig falist í 

muninum milli þess sem fólk telur sig munu fá út úr starfinu og því sem það svo 

raunverulega fær. Þrátt fyrir að starfsánægja sé flókin og persónubundin hefur þó 

sýnt sig að það sem hefur áhrif á hana er nokkuð svipað hjá mismunandi 

einstaklingum. Birna Guðrún Flygenring (2006) nefnir laun, stöðuhækkun, 

starfsöryggi, vinnuaðstöðu, samband við vinnufélaga, stjórnendur og viðskiptavini, 

ábyrgð, viðurkenningu frá stjórnendum og vinnutíma. Þetta eru einmitt þeir þættir 

sem mældir eru í ánægjukönnun SFR, þar sem þeir hafa verið flokkaðir eftir 

mikilvægi. 

4.3. Hollusta  

Viðhorf starfsfólks til vinnuveitanda hefur áhrif á hollustu (e. commitment) þeirra í 

garð vinnustaðarins. Hún byggist á trú starfsmanna á gildum og markmiðum 

fyrirtækisins og vilja þeirra til að leggja sig fram um að ná markmiðum þess sem og á 

vilja þeirra og löngun til að starfa á vinnustaðnum (Landy og Conte, 2010). 

Viðurkenning stjórnenda og hvaða augum starfsfólkið lítur starf sitt hefur meðal 

annars áhrif á hollustu. Hún stjórnast af því  hvernig starfsmaður metur samband sitt 

við vinnustaðinn. Því meiri sem hollustan er, því minna er um starfsmannaveltu og 

starfsfólkið leggur sig frekar fram við störf sín (Tsai, o.fl., 2007). 

Meyer, Bobocel og Allen (1991) skilgreindu hollustu á þrjá vegu: 

1) Tilfinningabundin hollusta (e. affective/emotional commitment) er meðvituð 

og starfsfólk er tengt fyrirtækinu tilfinningalegum böndum. 

2)  Skyldubundin hollusta (e. normative commitment). Það er talið til 

nauðsynlegrar dyggðar að sýna fyrirtækinu hollustu.  

3) Stöðubundin hollusta (e. continuance commitment). Starfsmenn tíma ekki að 

segja upp starfinu vegna hlunnindanna sem þeir fá, eða vegna kostnaðarins 

sem það hefur í för með sér að segja upp. 
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Hislop (2003) bætti við fjórðu tegundinni af hollustu, en það er þjálfunarbundin 

hollusta (e. learning commitment). Hún tekur til vilja starfsmanna til að læra og 

tileinka sér nýja þekkingu og er mikilvæg til að viðhalda og bæta samkeppnishæfi og 

frammistöðu fyrirtækja. 

4.4. Ánægjukönnun SFR 

Eitt af því sem stjórnendur geta nýtt sér til að vita hvort þeir séu á réttri braut hvað 

varðar mannauð sinn er ánægjukönnun SFR. Hún er gerð árlega til að velja stofnun 

ársins en meðal þess sem kannað er er viðhorf starfsmanna til lykilþátta í 

starfsumhverfinu. Árið 2012 tóku 172 stofnanir þátt í könnuninni. Hún er gerð með 

það að leiðarljósi að starfsmenn geti komið skoðunum sínum á framfæri og að 

stjórnendur geti séð hvar úrbóta er þörf. Hún sýnir bæði hvaða augum starfsmenn 

líta fyrirtæki sitt, hvernig það viðhorf breytist milli ára og hver staða fyrirtækisins er í 

samanburði við önnur fyrirtæki. Í kjölfarið er unnið markvisst að því að laga það sem 

betur má fara (SFR, 2012).  

Eftirfarandi átta þættir eru mældir og saman mynda þeir heildareinkunn 

fyrirtækisins:  

1. Trúverðugleiki stjórnenda. Þessi þáttur vegur mest í heildareinkunn 

fyrirtækisins eða 28%. Undir hann heyra fullyrðingar eins og „aðgengi að 

stjórnendum er gott“, „stjórnendur sýna starfsfólkinu virðingu“, hvort 

„stjórnendur veiti stuðning og hvatningu“, og hvort þeir hrósi fyrir vel unnin 

störf. Auk þess er spurt um „hversu vel starfslýsing starfsfólks er skilgreind“. 

2. Ánægja og stolt. Liðurinn hefur næst mest vægi til að segja fyrir um hversu 

ánægt fólk er í vinnunni, eða 13%. Þar undir heyra fullyrðingar eins og „mér 

líður vel í starfi“ og hvort viðkomandi geti mælt með vinnustaðnum sem 

góðum vinnustað.  

3. Vinnuskilyrði. Liðurinn vinnuskilyrði vegur 12%. Hann tekur til öryggis, 

vinnurýmis o.fl. Vinnuskilyrði íslenskra fyrirtækja hafa batnað á íslenskum 

vinnumarkaði frá 2004, miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar.  
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4. Starfsandi. Undir liðnum starfsandi, sem hefur 11% vægi, eru spurningar eins 

og „starfsandinn er afslappaður og óþvingaður“ og „mér kemur vel saman við 

mitt samstarfsfólk“. Samkvæmt könnuninni telja starfsmenn með lengri 

starfsaldur starfsandann vera betri en þeir sem eru með stuttan starfsaldur.  

5. Ímynd stofnunar. Ímyndin vegur 10% og er hún fundin út með fullyrðingum 

eins og „umræða um stofnunina er jákvæð“ og hvaða afstöðu viðskiptavinir 

hafi til hennar. 

6. Launakjör. Þessi liður hefur 9% vægi og vegur því minnst ásamt flokkunum 

tveimur sem koma hér á eftir, sveigjanleika og sjálfstæði.  

7. Sveigjanleiki vinnu. Þessi þáttur fjallar um sveigjanleika vinnutímans og 

svigrúms til að samræma vinnu og einkalíf.  

8. Sjálfstæði í starfi. Þessi liður hefur iðulega fengið háa einkunn. Konur telja sig 

sjálfstæðari í starfi en karlar en starfsreynsla hefur áhrif á það. Stærð 

fyrirtækisins hefur einnig mikil áhrif en sjálfstæði í starfi virðist vera meira í 

litlum fyrirtækjum en stórum (VR, 2012b).  

Til að ná fram þessum átta lykilþáttum var notuð svokölluð þáttagreining (e. factor 

analysis). Greindir voru undirliggjandi þættir sem skýra fylgni milli spurninga. Þessi 

aðferð varpar ljósi á það hvaða spurningar mæla tiltekin hugtök eða þætti. Til að 

mæla fylgni milli þátta var svo notuð principal axis aðferð með hornskökkum (e. 

oblique) snúningi. Atriðagreining (e. item analysis) var framkvæmd til að finna út 

vægi einstakra þátta í heildareinkunn (VR 2012c). 

Kvarðinn sem notaður er nær frá einum og upp í fimm, því er fimm hæsta 

mögulega einkunnin. Hæstu einkunnina fékk þátturinn „sjálfstæði í starfi“ (4,23), eins 

og sjá má í töflu 1 og launakjör fengu lægstu einkunnina (2,74). Eins og sjá má í 

töflunni hækkuðu flestar einkunnirnar  milli ára. Mest hækkaði „sveigjanleiki vinnu“ 

og „vinnuskilyrði“ lækkuðu mest (SFR, 2012). 
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Tafla 1. Ánægjukönnun SFR 

 

(SFR, 2012) 

Hafa ber í huga að þessi könnun nær einungis til félagsmanna SFR. 

Hjúkrunarfræðingar og læknar hafa sín eigin stéttarfélög og tóku því ekki endilega 

þátt í þessari könnun, þó að rannsakandi viti til þess að einhverjir þeirra gerðu það. 

Könnunin gefur þó góða hugmynd um almenn viðhorf á hverjum vinnustað.  

Eitt af því sem talið hefur verið hafa áhrif á líðan og viðhorf starfsfólks er stærð 

vinnustaða. Má það meðal annars rekja til formlegs skipulags þeirra og  stjórnunar 

(SFR, 2012). Auk þess má sjá mun á milli svarenda á almennum vinnumarkaði og á 

opinberum vinnumarkaði ef bornar eru saman niðurstöður könnunar VR og SFR (VR, 

2012d). Samkvæmt þessum niðurstöðum eru starfsmenn á almennum markaði 

ánægðari með alla lykilþættina og er munurinn mestur á vihorfum til launakjara og 

ímynd fyrirtækis.  

Liðurinn „trúverðugleiki stjórnenda“ vegur lang mest í heildareinkunn 

ánægjukönnunarinnar, eða 28%, Sá liður sem vegur næst mest, „ánægja og stolt“, 

vegur 13%. Þessi staðreynd rennir stoðum undir það að samskipti stjórnenda og 

starfsmanna skiptir mestu máli þegar kemur að starfsánægju.  

Á töflu 2 sést hvernig heilbrigðisstofnanir landsins skoruðu í könnuninni. 

Starfsstöðvar viðmælenda þessarar rannsóknar hafa verið feitletraðar í töflunni til 

glöggvunar.  
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Tafla 2. Einkunn heilbrigðisstofnanna í ánægjukönnun SFR 

Sæti: Stofnun: Trúverðugl. Starfsandi Launakjör V.skilyrði Sveigjanl.Sjálfstæði Ímynd Ánægja/stolt

29 Hst. Þingeyinga 4,13 4,32 3,06 3,95 4,15 4,33 4,44 4,39

62 Hst. Suðausturlands 4,1 4,03 3,06 3,6 4,04 4,2 4,14 4,27

96 Hst. Sauðárkróki 4 3,91 2,65 3,67 3,71 4,13 4,02 3,99

133 Hst. Vesturlands 3,46 4,09 2,67 3,64 3,6 4,11 3,86 3,97

139 Hst.Suðurnesja 3,59 4,17 2,41 3,69 3,96 4,33 2,74 4,04

141 Hst. Vestfjarða 3,34 3,95 2,75 3,62 3,75 4,17 3,78 3,92

142 Hst. Austurlands 3,39 4,03 2,63 3,66 3,83 4,13 3,3 3,95

143 Landspítali 3,52 3,99 1,93 3,52 3,97 4,13 3,64 3,84

146 H.gæsla höfuðborgarsv. 3,37 4,04 2,21 3,58 3,91 4,2 3,53 3,87

148 Hst. Suðurlands 3,48 3,99 2,61 3,59 3,67 4,09 3,24 3,75

153 Hst. Vestmannaeyjum 3,29 4,01 2,61 3,32 3,89 4,13 3,53 3,89

160 H.gæslust. Dalvík 3,33 3,2 2,64 3,85 3,43 4,36 3,86 3,61

171 Hst. Blönduósi 2,77 3,41 2,22 4,04 3,85 3,78 2,89 3,43  

(SFR, 2012) 

 

Áhugavert er að sjá að heilbrigðisstofnanirnar raða sér í öftustu sætin. Ef stofnanirnar 

sem koma við sögu í þessari rannsókn eru skoðaðar nánar, má sjá að af 172 

þátttakendum er Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í 141. sæti, Heilbrigðisstofnun 

Austurlands er í 142. sæti og Landspítali er nr. 143. Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi 

er í næstsíðasta sætinu, eða númer 171. Það er greinilega að mörgu að hyggja hjá 

heilbrigðisstofnunum landsins og starfsfólkið er sjáanlega ekki sátt.  

Við nánari skoðun sést að „launakjör“ er sá þáttur sem fólkið er óánægðast með 

en sá liður hefur minnst vægi þegar starfsánægja er mæld. Landspítali sker sig úr 

hvað varðar óánægju með þann lið, með skor upp á 1,93. Þetta er í samræmi við það 

sem gerist hjá hinum stofnunum landsins, allir eru ósáttastir við þennan lið. 

„Sjálfstæði í starfi“ fær hæsta skorið hjá öllum stofnununum, sem er einnig í 

samræmi við landsmeðaltalið.  

Heilsugæslustöðin á Blönduósi sker sig úr hvað óánægju varðar. Þar er 

„trúverðugleiki stjórnanda“ ekki nema 2,77 stig, sem er mun minna en sú stofnun 

sem var með næst lægsta skorið. Það var heilsugæslustöð Vestfjarða, en  hún  fékk 

3.34 stig. Á stofnununum sem um er að ræða í þessari rannsókn er liðurinn starfsandi 

yfirleitt í öðru sæti á eftir sjálfstæði í starfi. 
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Skv. könnuninni eru starfsmenn á almennum vinnumarkaði ánægðari en þeir sem 

starfa á hinum opinbera. Munurinn er mestur hvað varðar ánægju með „launakjör“ 

og „ímynd fyrirtækisins“ (VR, 2012d). 

Ekki er hægt að bera saman mun á ánægju stofnananna fyrir og eftir hrun, þó 

vissulega hefði það verið áhugavert. Á upphafsárum könnunarinnar, 2006 og 2007 

tók engin heilbrigðisstofnun þátt. Árið 2008 var svo Landspítali/Háskólasjúkrahús 

fyrsta og eina heilbrigðisstofnunin sem tók þátt í henni. Þá var spítalinn í 88. sæti af 

þeim 97 stofnunum sem tóku þátt, sem sýnir að óánægjan er ekki nýtilkomin.  
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5. Heilbrigðiskerfið á Íslandi 

Í þessum kafla verður farið yfir skipulag og flokkun heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. 

Heilbrigðisþjónustan verður svo borin saman við hin OECD löndin, en helstu 

vísbendingar um gæði heilbrigðisþjónustu eru lífslíkur og ungbarnadauði. Þá verður 

farið yfir fjármögnun og niðurskurð í heilbrigðisþjónustunni og farið yfir nokkur dæmi 

um áhrif hans á starfsumhverfið.  

Lög um heilbrigðisþjónustuna hafa það að leiðarljósi að allir landsmenn geti notið 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hverju sinni.  

Heilbrigðisþjónusta er skilgreind sem:  

Hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, almenn og sérhæfð 

sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar, hjálpartækjaþjónusta og þjónusta 

heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni 

að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa 

sjúklinga.(Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007) 

5.1. Skipulag 

Heilbrigðismálin á Íslandi eru í höndum heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (nú 

velferðarráðherra). Landlæknir hefur eftirlit með að heilbrigðisþjónustan uppfylli 

faglegar kröfur til reksturs og ákvæði heilbrigðislöggjafar á hverjum tíma. Forstjórar 

stofnananna eru skipaðir til fimm ára í senn og er það ráðherra sem skipar í starfið 

með aðstoð þriggja manna nefndar. Forstjóri ber ábyrgð á að  stofnunin sem hann 

stýrir starfi í samræmi við lög. Einnig ber hann ábyrgð á þeirri þjónustu sem stofnunin 

veitir og sér um mannaráðningar. Hann ber auk þess ábyrgð á rekstrarútgjöldum og 

afkomu stofnunarinnar og að þau séu í samræmi við fjárlög. Á hverri 

heilbrigðisstofnun eru hið minnsta tveir framkvæmdastjórar; lækninga og hjúkrunar. 

Yfirlæknar heyra undir framkvæmdastjóra lækninga og deildarstjóri hjúkrunar ber 

ábyrgð á hjúkrun gagnvart framkvæmdastjóra hjúkrunar. Eftir atvikum skulu vera 

aðrir faglegir yfirstjórnendur sem bera ábyrgð á þjónustunni sem veitt er. 

Framkvæmdastjóri lækninga og framkvæmdastjóri hjúkrunar og aðrir faglegir 
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stjórnendur stofnunarinnar, þegar það á við, skipa framkvæmdastjórn undir yfirstjórn 

forstjóra. Mikilvægar ákvarðanir er varða þjónustu og rekstur hennar þurfa að vera 

teknar með samþykki framkvæmdastjórnar (Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007).  

Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 skiptist heilbrigðisþjónustan 

í almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu eins og sést á mynd 3 (Landlæknir, 2012). 

Undir almenna heilbrigðisþjónustu heyra heilsugæsla, þjónusta og hjúkrun á 

hjúkrunarheimilum og rýmum stofnana sem og almenn sjúkrahúsþjónusta. Sérhæfð 

heilbrigðisþjónusta er önnur heilbrigðisþjónusta. 

 

 

 

Mynd 3. Flokkun heilbrigðisþjónustu skv. lögum (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).  
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5.2. Almenn heilbrigðisþjónusta  

Eins og áður sagði flokkast heilsugæsla, þjónusta og hjúkrun á hjúkrunarheimilum og 

almenn sjúkrahúsþjónusta undir almenna heilbrigðisþjónustu. Hér verður gerð nánari 

grein fyrir henni. 

5.2.1. Heilbrigðisumdæmi 

Landinu er skipt í sjö heilbrigðisumdæmi. Hvert umdæmi starfrækir 

heilbrigðisstofnun sem rekur heilsugæslustöðvar og umdæmissjúkrahús sem veita 

almenna heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisstofnanir í hverju umdæmi eiga samkvæmt 

lögunum að hafa með sér samstarf um skipulag heilbrigðisþjónustu á viðkomandi 

svæði. Heilbrigðisstofnanirnar taka auk þess að sér fræðslu til  heilbrigðisstétta á 

grundvelli samninga við menntastofnanir, kennslusjúkrahús eða háskólasjúkrahús. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins stundar einnig vísindarannsóknir á sviði 

heilsugæslu (Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007).  

5.2.2. Heilsugæsla 

Heilsugæslan gegnir fjölbreyttu hlutverki innan heilbrigðiskerfisins en hún spannar 

yfir allt heilsuverndar- og lækningastarf sem unnið er vegna einstaklinga sem ekki 

dveljast á sjúkrahúsum. Á heilsugæslustöð á að veita almenna læknisþjónustu, 

hjúkrunarþjónustu, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, vaktþjónustu, vitjana og 

sjúkraflutninga. Auk þess skulu þar framkvæmdar læknisfræðirannsóknir og 

sérfræðileg læknisþjónusta, tannlækningar og endurhæfing, heimahjúkrun, 

heilsuvernd og forvarnir. Þar skal bráða- og slysamóttöku sem og annarri 

heilbrigðisþjónustu vera sinnt (Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007). Á mynd 4 má 

sjá hvernig heilsugæslustöðvar landsins dreifast um heilbrigðisumdæmin. 
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Mynd 4. Heilsugæslustöðvar og heilbrigðisumdæmi á Íslandi (Landlæknir,2010b) 

5.2.3. Sjúkrahús  

Samkvæmt lögum um heilbrigðismál eru sjúkrahús „hver sú stofnun sem ætluð er 

sjúku fólki til vistunar og þar sem læknishjálp, hjúkrun og allur aðbúnaður er í 

samræmi við það sem þessi lög og reglugerðir þar að lútandi krefjast“ (Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr.40/2007). Sjúkrahúsin eru langstærsti vinnustaðurinn í 

heilbrigðiskerfinu með um 65% stöðugilda og tæpur helmingur þessa fjölda vinnur á 

Landspítala - háskólasjúkrahúsi (LHS) (Axel Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir, 2003). Á 

almennu sjúkrahúsunum eru stundaðar almennar lyflækningar, hjúkrun, 

slysamóttaka, endurhæfing og nauðsynleg stoðdeildarþjónusta. Umdæmissjúkrahús 

veita almenna sjúkrahúsþjónustu. Má þar nefna göngu- og dagdeildir en einnig skulu 

þau hafa hjúkrunarrými. Þar skal auk þess vera fæðingarhjálp, að því gefnu að 

faglegar kröfur séu uppfylltar, sem og önnur heilbrigðisþjónusta sem sjúkrahúsinu er 

falið að veita eða samið hefur verið um (Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007). 

Sjúkrahúsum á Íslandi er skipt í sjö flokka eftir tegund og þeirri þjónustu sem þar 

er veitt: 

1. Svæðissjúkrahús eru sjúkrahús sem ein sér eða í samvinnu við önnur veita 

sérfræðiþjónustu í öllum eða flestum greinum læknisfræðinnar sem 
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viðurkenndar eru hérlendis og hafa aðgang að stoðdeildum og 

rannsóknadeildum til þess að annast þetta hlutverk. 

2. Deildasjúkrahús eru sjúkrahús sem veita sérhæfða meðferð í helstu greinum 

lyflæknis- og skurðlæknisfræði og nýta þjónustu stoðdeilda til þess að rækja 

það starf, svo sem röntgendeilda, svæfingadeilda, rannsóknadeilda og 

endurhæfingardeilda. 

3. Almenn sjúkrahús eru sjúkrahús sem taka við sjúklingum til rannsókna og 

meðferðar og hafa einnig aðstöðu til vistunar langlegusjúklinga. Sjúkrahús 

sem hafa á að skipa sérfræðingum í handlæknis-, lyflæknisfræði eða 

heimilislækningum. 

4. Hjúkrunarheimili eru vistheimili fyrir aldraða og sjúklinga sem búið er að 

sjúkdómsgreina en þarfnast vistunar og meðferðar sem hægt er að veita utan 

almennra og sérhæfðra sjúkrahúsa. 

5. Endurhæfingarstofnanir eru stofnanir fyrir sjúklinga sem búið er að 

sjúkdómsgreina en þarfnast endurhæfingar í lengri eða skemmri tíma. 

6. Sjúkrasambýli eru stofnanir sem taka til vistunar sjúklinga með langvarandi 

sjúkdóma. 

7. Vinnu- og dvalarheimili eru stofnanir sem taka til dvalar og starfa 

geðsjúklinga, áfengis- og fíkniefnasjúklinga (Axel Hall og Sólveig F. 

Jóhannsdóttir, 2003).   

Á mynd 5 má sjá hvernig sjúkrahús raðast um landið.  
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Mynd 5. Heilsugæslustöðvar og heilbrigðisumdæmi á Íslandi (Landlæknir,2008).  

 

5.3. Sérhæfð heilbrigðisþjónusta 

Sérhæfð heilbrigðisþjónusta er sú heilbrigðisþjónusta sem fellur ekki undir almenna 

heilbrigðisþjónustu. Hún er rekin samkvæmt ákvæðum sérlaga, ákvörðun ráðherra 

eða samningi. Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri og sérhæfðar heilbrigðisstofnanir 

sinna henni fyrir alla landsmenn og eiga að hafa aðgengi að stoð- og 

rannsóknardeildum  

5.3.1. Landspítali Háskólasjúkraús (LHS) 

Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Hann veitir sérhæfða 

sjúkrahúsþjónustu fyrir alla landsmenn og almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa 

heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk hans er að veita 

heilbrigðisþjónustu sem og sérfræðiþjónustu í nær öllum viðurkenndum greinum 

læknisfræði, hjúkrunarfræði og eftir atvikum öðrum greinum heilbrigðisvísinda sem 

stundaðar eru hér á landi. Framhalds- og háskólanemendur í heilbrigðisgreinum hafa 

tækifæri til að stunda þar sitt starfsnám en þar fara einnig fram vísindarannsóknir á 
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heilbrigðissviði. Landspítalinn á að veita háskólamenntuðum starfsmönnum 

sérmenntun í heilbrigðisgreinum og  háskólamönnum aðstöðu til þess að sinna 

rannsóknum og öðrum störfum við sjúkrahúsið. Blóðbanki er rekinn við spítalann og 

hefur með höndum blóðbankaþjónustu á landsvísu. 

Ráðgjafanefnd Landspítala er skipuð níu manns og jafnmörgum til vara sem 

ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Nefndin skal vera forstjóra og 

framkvæmdastjórn til ráðgjafar og álits um þjónustu, starfsemi og rekstur spítalans.  

5.3.2. Sjúkrahúsið á Akureyri 

Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús sem veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu. 

Hlutverk þess er að veita heilbrigðisþjónustu, meðal annars sérfræðiþjónustu í helstu 

greinum læknisfræði, hjúkrunarfræði og eftir atvikum öðrum greinum 

heilbrigðisvísinda sem stundaðar eru hér á landi, með aðgengi að stoðdeildum og 

rannsóknadeildum. Það annast starfsnám háskólanema í heilbrigðisvísindagreinum 

við Háskólann á Akureyri og annarra skóla í samvinnu við Landspítala, Háskóla Íslands 

og aðrar heilbrigðisstofnanir og skóla. Sjúkrahúsið á Akureyri stundar 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og gerir fagfólki kleift að sinna fræðastörfum við 

háskóla. Sjúkrahúsið er varasjúkrahús Landspítala (Lög um heilbrigðisþjónustu 

nr.40/2007). 

5.4. Alþjóðlegur samanburður á heilbrigðisþjónustu 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu er áhersla lögð á að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu 

og eftirlit með henni (Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007). Gæði í 

heilbrigðisþjónustu eru skilgreind þannig: „Að hve miklu leyti heilbrigðisþjónusta 

eykur líkur á bættri heilsu og auknum lífsgæðum fyrir einstaklinga og samfélag og að 

hve miklu leyti þjónustan er veitt í samræmi við bestu þekkingu sem völ er á“ 

(Reglugerð um gæðavísa nr. 1148/2008).  

Öflugt og markvisst gæðastarf endurspeglast meðal annars í heilsufari, árangri 

meðferðar, kostnaði og aðgengi að þjónustu og ánægju sjúklinga. 



 

52 

5.4.1. Ísland samanborið við OECD 

Víst má alhæfa að gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu eru þættir sem notendur 

verða að geta treyst á að séu í lagi. Vísbendingar um að svo sé eru meðal annars 

menntun starfsmanna, mannafli, flæði sjúklinga, og forgangsröðun verkefna. 

Undirstaðan er sú gæða- og öryggismenning sem ríkir í heilbrigðisþjónustunni, sem 

aftur ræðst af viðhorfum, gildum, reglum, hugmyndafræði og hugsjónum þeirra sem 

þar starfa (Jónína Margrét Guðnadóttir, 2010). 

Í alþjóðlegum samanburði kemur heilbrigðisþjónusta á Íslandi vel út samkvæmt 

ýmsum mælikvörðum. Árlega senda Íslendingar upplýsingar í gagnasafn OECD um þá 

þætti í aðbúnaði og árangri í heilbrigðisþjónustunni sem almennt eru taldir lykilþættir 

þegar meta skal gæði heilbrigðisþjónustu. Þar má nefna lífslíkur, ungbarnadauða og 

árangur í meðferð brjóstakrabbameina og hjarta- og æðasjúkdóma. Í því samhengi 

má nefna að árangur meðferðar við bráðakransæðastíflu hér á landi er betri en í 

nokkru öðru OECD landi. Aðgangur að læknum er betri á Íslandi en hjá flestum öðrum 

ríkjum OECD og Íslendingar hafa aðgang að fleiri sjúkrarúmum en aðrar þjóðir. Ísland 

stendur einnig framarlega í þáttum sem snúa að réttindum sjúklinga og upplýsingum 

til þeirra, biðin hér eftir krabbameinsmeðferð er styttri en víða annarsstaðar, 

ungbarnadauði er sjaldgæfari, færri Íslendingar deyja innan 30 daga eftir hjartaáfall 

og hér lifa fleiri í 5 ár eftir krabbameinsgreiningu en víða annarsstaðar. Þá stendur 

íslenska heilbrigðisþjónustan sig einnig vel hvað varðar bólusetningar barna og bið 

eftir segulómun, svo fátt eitt sé nefnt (OECD, 2012a).  

5.4.2. Lífslíkur 

Lífslíkur fólks í flestum OECD löndum hafa aukist undanfarna áratugi, þökk sé bættum 

aðbúnaði, almennu heilbrigði og framförum í heilsugæslu. Árið 2010 gátu Íslendingar 

búist við því að ná 81,5 ára aldri, en meðaltalið í öllum OECD löndunum var 79,8 ár. 

Japanir geta búist við að verða manna elstir af íbúum OECD landanna, eða 83,0 ára, 

þar á eftir koma Svisslendingar, 82,6 ára og á Spáni getur fólk búist við að verða 82,2 

ára (OECD, 2012a). Lífslíkur íslenskra karla árið 2012 voru 79,5 ár og skipuðu þeir þar 

með þriðja sætið meðal Evrópuþjóða en íslenskar konur voru í níunda sæti. Þær geta 

vænst þess að verða 83,5 ára (Hagstofa Íslands, 2012) 
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5.4.3. Ungbarnadauði  

Ungbarnadauði á Íslandi, eins og í öðrum löndum OECD, hefur minnkað mikið á 

undanförnum áratugum. Á árinu 2010 voru 2,2 dauðsföll á hverjar 1.000 fæðingar, 

sem er lægsta hlutfall meðal allra OECD ríkja. OECD meðaltalið var 4,3 dauðsföll á 

hverja 1.000 lifandi fædda (OECD, 2012a). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2012) hefur 

ungbarnadauði minnkað enn frekar samkvæmt nýjustu tölum og var 0.9 börn á hver 

1.000 árið 2011.  

5.4.4. Aðgengi 

Sjúklingar hafa óhindraðan aðgang að heilsugæslu, sérfræðingum, tannlæknum og 

bráðamóttökum spítalanna. Tilvísun frá heimilislækni eða sérfræðingi er hins vegar 

nauðsynleg þegar leita þarf aðstoðar sjúkraþjálfara og sjúklingar eru eingöngu lagðir 

inn á sjúkrahús í gegnum bráðaþjónustu sjúkrahúsanna eða samkvæmt tilvísun (Axel 

Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir, 2003). Það verður þó ekki hjá því komist að nefna að 

aðgengi að heilbrigðisþjónustunni er ekki jafnt fyrir alla landsmenn, eins og segir í 

lögunum um heilbrigðisþjónustu (Lög um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007). Ýmsar 

ástæður liggja að baki því skv. Rúnari Vilhjálmssyni, Ólafi Ólafssyni, Jóhanni Ág. 

Sigurðssyni og Tryggva Þór Herbertssyni (2001) og má nefna hlutfallslegan mun á 

fjölda heilbrigðisstarfsmanna og þjónustustigi milli læknishéraða, vaxandi þátttöku 

sjúklinga í kostnaði við lyf og læknishjálp og læknisþjónustu í þéttbýliskjörnum.  

5.5. Fjármögnun 

Almennir skattar, í formi fastra fjárlaga, standa undir rúmlega fimm sjöttu hlutum 

útgjalda íslenska heilbrigðiskerfisins, beint eða óbeint í gegnum Sjúkratryggingar 

Íslands en afganginn fjármagna sjúklingar. Þessum fjárlögum er ætlað að greiða 

sérfræðilæknum, niðurgreiða lyf, hjálpartæki, tannlækningar, sjúkraflutninga og 

vistgjöld sjúklinga (Axel Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir, 2003). Eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu hefur vaxið mjög á síðustu árum, og virðist vera orðin meiri en 

hægt er að anna með því fjármagni sem heilbrigðisþjónustan hefur yfir að ráða. Þessu 

veldur meðal annars breytt aldurssamsetning þjóðarinnar, framfarir í læknavísindum 
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og ekki síst hækkun launa. Heilbrigðisþjónustan er vinnuaflsfrek og hækkun launa 

hefur því mikil áhrif á útgjöld í greininni.  

Þessi rétt rúmu 80% af útgjöldum til heilbrigðisþjónustunnar, sem koma frá 

íslenska ríkinu, er meira en gengur og gerist hjá hinum OECD löndunum, en þar 

greiðir ríkið að meðaltali 72,2% af heilbrigðisútgjöldunum (OECD, 2012b). 

Sjúkrahússtofnanir, þ.e. spítalar og öldrunarstofnanir, fá fasta fjárveitingu frá ríkinu 

ár hvert sem á að duga fyrir rekstrar- og launakostnaði þeirra. Þær fjárveitingar eru 

stærsti liðurinn í heilbrigðisútgjöldunum en algengt er að hlutur þeirra sé á bilinu 40–

60%. Fjárveitingarnar duga þó sjaldan fyrir útgjöldunum og þá hafa verið veittar 

aukafjárveitingar (Axel Hall og Sólveig F. Jóhannsdóttir, 2003). Heilbrigðisþjónustan á 

Íslandi býður upp á fleiri störf á hvern íbúa en önnur OECD lönd. Hérlendis eru 3,6 

læknar á hverja 1.000 íbúa en meðaltal OECD landanna er 3,1 læknir á hverja 1.000 

íbúa og 14,4 hjúkrunarfræðingar eru á Íslandi á hverja 1.000 íbúa á meðan þeir eru 

8,7 að meðaltali í OECD löndunum (OECD, 2012b).  

5.5.1. Tekjur og gjöld ríkissjóðs  

Tekjur ríkissjóðs á árinu 2011 voru 486,5 milljarðar króna sem jafngildir 29,8% af 

landsframleiðslu ársins. Árið 2010 námu þær 478,7 milljörðum króna eða 31,2% af 

landsframleiðslu. Hækkun tekna á milli ára er því 7,8 milljarðar króna eða um 1,6%. 

Meðalvísitala neysluverðs hækkaði um 4,0% á milli áranna 2010 og 2011, þannig að 

tekjurnar lækkuðu um 2,3% að raungildi á milli ára (Fjársýsla ríkisins, 2012). 

Gjöld ríkissjóðs voru 575,9 milljarðar króna árið 2011, eða 35,3% af 

landsframleiðslunni. Árið 2010 námu þau 602,0 milljörðum króna eða 39,2% af 

landsframleiðslu. Lækkun á milli ára nam 26,0 milljörðum króna sem samsvarar 8,0% 

að raungildi ef tekið er tillit til breytingar á vísitölu neysluverðs. Gjöldin voru 32,2 

milljarðar króna eða 5,9% umfram heildarfjárheimildir ársins (Fjársýsla ríkisins, 2012).  

Eins og sést af þessum tölum er staðan mjög slæm og víst að niðurskurðinum er 

hvergi nærri lokið. Því verður hér á eftir skoðað hvernig niðurskurðinum í 

heilbrigðisþjónustunni er háttað, bæði hér heima og í samanburðarlöndum OECD. 
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5.5.2. Niðurskurður í fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar 

Í upphafi efnahagskreppunnar varð niðurskurðar á útgjöldum til 

heilbrigðisþjónustunnar í Evrópu ekki umtalsverður og hans fór fyrst að verða vart að 

einhverju ráði árið 2010. Má það líklega rekja að einhverju leyti til þess að tekjur 

stofnana eru skatttekjur. Því má ætla að þær finni seinna og minna fyrir kreppu og 

samdrætti en einkarekin fyrirtæki (Arney Einarsdóttir, 2010). Einnig má nefna að 

ríkisstofnanir hafa haft orð á sér fyrir að vera þyngri í vöfum og ósveigjanlegri en 

einkarekin fyrirtæki vegna mikils skrifræðis (Boyne, 2002). Á árunum milli 2000 og 

2008 jukust útgjöld til heilbrigðisþjónustunnar að meðaltali um 3,6% milli ára hér á 

Íslandi, en lækkuðu um 1,4% árið 2009 og um 7,5 % árið 2010. Aðeins á Írlandi var 

niðurskurðurinn meiri árið 2010, eða 7,6% þegar horft er til hinna OECD landanna. 

Niðurskurðurinn kom að mestu fram í lækkuðum launum og í fækkun starfa. Auk þess 

var áformum um fjárfestingar frestað og skilvirkni aukin með samruna sjúkrahúsa og 

ráðuneyta, en einnig er reynt að halda sjúkrahúsavistun í lágmarki (OECD, 2012b).  

Heildarútgjöld vegna heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi lækkuðu úr 9,6% af vergri 

landsframleiðslu árið 2009 í 9,3% árið 2010. Er það rétt fyrir neðan 9,5% meðaltal 

OECD landanna. Bandaríkjamenn eyddu mestu í heilbrigðisþjónustuna, eða 17,6% af 

vergri landsframleiðslu. Holland kemur næst á eftir Bandaríkjunum og fer 12% af 

þeirra landsframleiðslu í heilbrigðisþjónustuna. Frakkland og Þýskaland fylgja fast á 

hæla þeirra. Á mynd 6 má sjá hvernig útgjöldin skiptast á milli OECD landanna árið 

2010 (OECD, 2012a).  
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Mynd 6. Kostnaður við heilbrigðisþjónustuna í OECD löndunum (OECD, 2012) 

Framlög íslenska ríkisins til heilbrigðismála námu 115,7 milljörðum króna árið 2011 

sem samsvarar 20,1% af gjöldum ríkissjóðs. Árið 2010 námu útgjöldin 113,2 

milljörðum króna. Hækkun á milli ára nam 2,4 milljörðum króna en að raungildi 

lækkuðu útgjöldin um 1,8%. Af þessum gjöldum má nefna að 71,1 milljarður króna 

rennur til sjúkrahúsaþjónustu, 11,9 milljarður króna fer í almenna heilsugæslu, lyf og 

hjálpartæki fá 17,7 milljarða króna í sinn hlut og sérfræðiþjónustan fær 11,2 milljarða 

króna (Fjársýsla ríkisins, 2012). 

Við ákvörðun um hvernig taka ætti á niðurskurði í heilbrigðisgeiranum þurfti að 

forgangsraða þjónustu. Helstu niðurskurðaraðgerðir Landlæknis voru þær að dregið 

var úr kostnaði vegna samninga við starfsfólk. Fastar greiðslur vegna yfirvinnu, 

aksturs og viðlíka samninga hafa verið lagðar af eða skertar. Vaktir voru skornar niður 

og lengdar til að færri starfsmanna sé þörf. Starfsfólki hefur verið sagt upp eða 

starfshlutfall minnkað og ekki er ráðið í afleysingar nema brýn nauðsyn sé til. Dregið 

hefur verið úr rekstrarkostnaði, svo sem við tækjabúnað, lyf og hjúkrunarvörur. 

Stofnanir eða deildir og svið hafa verið sameinuð og tilhögun þjónustu hefur verið 

breytt. Dregið hefur verið úr stoð- og sérfræðiþjónustu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Áhrif þessa niðurskurðar eru meðal annars þau að minni heilbrigðisstofnunum 

víða um land hefur verið gert að skera niður um 30-40% og Landspítala og Sjúkrahúsi 
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Akureyrar um og yfir 20%. Læknum hefur fækkað sem og sjúkra- og hjúkrunarrýmum, 

vaktsvæði hafa verið sameinuð og stoðþjónusta skert. Sjúklingum fækkar þó ekki í 

samræmi við þetta. Samkvæmt Þorvaldi Ingvarssyni (2012) hefur niðurskurður 

undanfarinna ára valdið svo mikilli fækkun heilbrigðisstarfsfólks á landsbyggðinni að 

heilu landsfjórðungarnir fara að verða án sérhæfðrar þjónustu, svo sem skurð- og 

fæðingarþjónustu. Hann segir jafnframt að skipulag heilbrigðisþjónustunnar stjórnist 

orðið af framboði heilbrigðisstarfsfólks. Þórarinn Ingólfsson (2012) segir ástandið 

þannig að fjölmargar stöður heilmilislækna á landsbyggðinni séu lausar og heilu 

landshlutarnir án fastra lækna. Starfandi heimilislæknar komist ekki yfir að sinna 

störfum sínum sem skyldi sökum fáliðunar.  

Þá hefur starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga tekið verulegum breytingum á 

undanförnum árum samkvæmt kjarakönnun 2011 (Cecile B.H. Björgvinsdóttir, 2012). 

Meðalstarfshlutfallið hjá þeim er 84%, þeir sem starfa einvörðungu í dagvinnu eru að 

meðaltali í 87% starfshlutfalli á meðan þeir sem eru í vaktavinnu eru að meðaltali í 

81,8% starfshlutfalli. Af svarendum segjast 39,9% ekki hafa fengið launahækkun á sl. 

12 mánuðum. Það brýtur í bága við kjarasamninga, þar sem allir hjúkrunarfræðingar 

áttu að fá 4,25% launahækkun 1. júlí 2011. Til samanburðar má nefna að heildarlaun 

félagsmanna VR hækkuðu um 7,4% frá janúar 2011 til janúar 2012, samkvæmt 

niðurstöðum launakönnunar félagsins (VR, 2012a). Grunnlaun VR félaga hækkuðu um 

6,9% á meðan 2,3% hjúkrunarfræðinga segja grunnlaun sín hafa lækkað (Cecile B.H. 

Björgvinsdóttir, 2012). Það má þó vænta þess að einhverjir telji samningsbundna 

hækkun ekki til launahækkunar heldur aðeins hækkanir umfram þær 

samningsbundnnu. 

Ekki er nóg með að álag sé mikið vegna fáliðunar og lágra launa. Ótalinn er 

tækjakostur sjúkrahúsanna. Þórunn Jónsdóttir (2012) skrifaði grein í læknablaðið þar 

sem hún lýsir honum, eða öllu heldur skorti þar á. Hún segist eiga í erfiðleikum með 

að finna góðan tækjabúnað við vinnu sína, jafnvel það að mæla blóðþrýsting sjúklinga 

getur verið erfiðleikum bundið þess vegna.  
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6. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurninguna ásamt því að 

rannsóknaraðferðinni verður gerð skil. Framkvæmd rannsóknarinnar verður útskýrð 

og farið yfir aðferðafræðina. 

Markmið verkefnisins er að komast að raun um hvernig stjórnendur í 

heilbrigðiskerfinu brugðust við niðurskurðinum gagnvart starfsfólkinu. Tilgangurinn 

er að athuga hvernig starfsfólkið upplifði niðurskurðinn, hvort stjórnendur sinntu 

skyldu sinni í að leiða starfsfólkið í gegnum hann, og hvaða aðferðum þeir beittu við 

það. Skoðað er til hvaða ráðstafana stjórnendur grípa til að hvetja starfsfólkið í 

daglegu amstri, hvað þeim sem og starfsfólkinu finnst um þær breytingar sem urðu í 

kjölfar niðurskurðarins og hvaða áhrif þær höfðu beint á starfsfólkið.  

Megin rannsóknarspurningin er:  

 

Hvaða aðferðum beita stjórnendur í heilbrigðiskerfinu til að 

halda uppi góðum starfsanda á tímum niðurskurðar og óvissu? 

 

Til að fá svörin við meginspurningunni var tæpt á eftirfarandi þemum í 

undirspurningum:  

 Starfsánægja: Hversu ánægð/ur ertu í starfi á heildina litið? Hér var leitast við 

að fá svar við spurningum meðal annars um: stolt, hrós, starfsanda og 

samstarf. 

 

 Niðurskurður: Hefur niðurskurðurinn haft áhrif á þitt starf? Undirliggjandi 

spurningar vörðuðu til dæmis: Hafa verkefnin/vinnuálag/ábyrgð/viðhorf 

breyst? Hvernig var staðið að skipulagningu niðurskurðarins; hvernig var 

upplýsingagjöfin; hvernig var uppsögnum háttað? Hvernig hafa stjórnendur 

áhrif á starfsandann? Hvað hefðir þú gert í þeirra sporum? 
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 Persónuleg líðan: Þá voru bornar upp eftirfarandi undirspurningar: Hvaefur 

traust á stjórnendum/samstarfsaðilum breyst? Hefur dagleg 

rútína/heimilislífið breyst?  

6.1. Rannsóknaraðferð 

Í rannsóknum er oftast notast við tvær tegundir rannsóknaraðferða, eigindlegar (e. 

qualitative research) og megindlegar rannsóknir (e. quantitative research). Tilgangur 

rannsóknarinnar ræður því hvor rannsóknaraðferðin er notuð í hvert sinn og 

stundum er notast við báðar samtímis.  

Megindleg rannsóknaraðferð er formlegt og kerfisbundið ferli sem notað er til að 

lýsa mismunandi breytum og útskýra tengsl milli þeirra. Þessi aðferð byggist á 

afleiðslu (e. deduction) þar sem kenning er sett fram. Gögnum er safnað í formi 

staðlaðra spurningalista og veruleikinn þannig mældur á hlutlægan hátt sem leiðir til 

tilgátu. Tölfræðilegu niðurstöðurnar er svo bornar saman og þær annað hvort styðja 

við eða fella kenninguna. Niðurstaðan fæst á grundvelli ákveðinna forsenda. Þessi 

rannsóknaraðferð er oftast notuð þegar rannsaka á stóran hóp og því er úrtakið 

venjulega stórt. Niðurstöðurnar eru yfirleitt settar fram myndrænt með töflum, 

tölfræði og súluritum sem staðreyndir eða lögmál (Bryman og Bell, 2007). 

Í þessu tilviki var ákveðið að nota eigindlega rannsókn í viðleitni til að lýsa 

tilfinningum og viðhorfi starfsmanna á niðurskurðinum í heilbrigðisþjónustunni. 

Eigindleg aðferðafræði byggir á aðleiðslu þar sem reynt er að finna almennt lögmál. 

Ályktanir eru dregnar út frá fyrirliggjandi gögnum og síðan er sett fram tilgáta. Unnið 

er út frá samtalstækni þar sem rannsakandinn spyr spurninga og hlustar á 

viðmælanda sinn. Ólíkt megindlegri aðferðafræði, sem byggir á stöðluðum 

spurningalistum og fyrirframgefnum valmöguleikum, þá hafa viðmælendur í 

eigindlegum aðferðum tækifæri til að koma sínum skoðunum og upplifun á framfæri. 

Rannsakandi leiðir samræðurnar sem snúast um að fá túlkun viðmælandans á 

veruleikanum, rannsakandinn hlustar og reynir að skilja hvernig viðkomandi upplifir 

ákveðna atburði (Bryman og Bell, 2007). 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum hefur verið líkt við ferðalag þar sem 

rannsakandinn ferðast um meðal heimamanna (Warren, 2002). Á leið sinni spyr hann 
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þá opinna spurninga í því skyni að fá þá til að segja frá persónulegum upplifunum og 

skoðunum. Viðmælandinn leiðir rannsakandann því áfram með svörum sínum, 

ferðalagið getur tekið á sig króka og útúrdúra af hinum fyrirfram ákveðna stíg, allt 

eftir því hvert viðmælandinn vill fara.  

Líkt og hjá viðmælandanum markast sjónarmið rannsakandans af upplifunum hans 

og skoðunum, sem geta aftur haft áhrif á greiningu gagnanna eða val á tilvitnunum. 

Túlkun gagnanna er háð rannsakandanum og reynslu hans. Ef áfram er notast við 

myndlíkinguna um að rannsakandinn sé ferðamaður í ókunnu landi, þá snýst 

ferðalagið (viðtalið) jafnt um þann sem spyr sem og þann sem svarar því þeir ferðast 

jú saman. Það er sama hversu langt að heiman er farið, ekki er hægt að segja skilið 

við ræturmar. Menning, viðhorf og venjur lita skoðanir og það hvernig veruleikinn er 

túlkaður. Allir einstaklingar túlka raunveruleikann á sinn hátt, því er hann huglægur 

og háður skynjun hvers einstaklings fyrir sig (Warren, 2002). Við eigindlega rannsókn 

er því mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um eigin skoðanir og passi sig ætíð á 

að gæta hlutleysis.  

Við rannsókn þessa var reynt eftir megni að gæta hlutleysis og láta gögnin tala. 

Mikilvægt er að hafa spurningarnar ekki leiðandi og reyna að fá fólk til að tjá sig sem 

mest sjálft og tala um það sem brennur á því um leið og reynt er að halda 

viðmælandanum við efnið. 

6.2. Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram  veturinn 2011 og dróst fram á haustið 2012. Tekin voru níu 

viðtöl við fólk sem starfar í heilbrigðisþjónustunni. Tilgangurinn var að fá fram viðhorf 

frá öllum starfsstéttum heilbrigðisþjónustunnar. Því var reynt að hafa hópinn sem 

breiðastan og tala við fólk úr mörgum stéttum heilbrigðisþjónustunnar.  

Á meðal viðmælenda voru þrír stjórnendur og sex undirmenn. Þetta fólk vinnur 

mismunandi störf við heilbrigðisþjónustu og er staðsett víðsvegar um landið. Rætt 

var við fólk sem starfar á stærsta vinnustað landsins, Landspítalanum, sem og fólk 

sem starfar við litlar heilsugæslustöðvar í smábæjum á Vest- og Austfjörðum. Nánar 

tiltekið vinna þeir í Reykjavík; á Landspítalanum, á geðdeild og á hjúkrunarheimili á 

stór-Reykjavíkursvæðinu, á Seyðisfirði, Egilsstöðum, Ísafirði og á Blönduósi.  
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Samkvæmt Flick (2006) eru til þrjár gerðir af viðtalsformum. Í fyrsta forminu er notast 

við opnar spurningar (e. unstructured questions) sem líkjast hefðbundnu samtali. 

Einungis þemað er fyrirfram ákveðið. Viðmælandinn ræður alveg sjálfur hvernig hann 

kýs að nálgast efnið og rannsakandinn eltir hann.  

Í þessari rannsókn byggðist gagnaöflunin á öðru forminu, eða hálfopnum 

spurningum (e. semi-structured questions). Lagt er upp með fyrirfram ákveðnar 

spurningar sem eru hannaðar þannig að viðmælandinn hefur færi á að svara eftir 

eigin höfði. Hann getur því komið á framfæri því sem honum er hugleiknast, þó að á 

varfærnislegan hátt sé reynt að fá hann til að halda sig nokkuð innan ákveðins 

ramma. 

Að lokum má nefna viðtöl með lokuðum spurningum (e. structured interviews) 

sem byggjast á fyrirfram skilgreindum spurningalista þar sem svarmöguleikarnir eru 

já eða nei (Flick, 2006). 

6.3. Aðgengi og val á þátttakendum 

Í eigindlegum rannsóknum þjóna viðmælendurnir sem fulltrúar þess sem verið er að 

rannsaka. Einstaklingarnir eru valdir sérstaklega með það í huga og þurfa að uppfylla 

mismunandi skilyrði. Ýmsar leiðir er hægt að fara til að velja viðmælendur. Í þessa 

rannsókn var fólk valið með svokallaðri „snjóboltaaðferð“ (e. snowball sampling) þar 

sem rannsakandi hefur engin sambönd innan heilbrigðiskerfisins og var háður aðstoð 

við að velja viðmælendur. Samkvæmt snjóboltaaðferðinni er úrtakið valið þannig að 

einn viðmælandi var fundinn sem hentar í rannsóknina. Sá eða sú hjálpar svo til við 

að finna þann næsta sem uppfyllir skilyrði fyrir þátttöku og notar til þess sitt 

félagslega net. Svona gengur þetta koll af kolli þar til nægjanlegum fjölda 

viðmælenda hefur verið náð (Warren, 2002). Kröfurnar sem viðmælendur þurftu að 

uppfylla vegna þessarar rannsóknar voru þær að þeir þurftu að vinna í 

heilbrigðisþjónustunni og hafa unnið þar fyrir og eftir efnahagshrunið haustið 2008.  

Eitt prufuviðtal var tekið til að forprófa viðtalsrammann. Með því var athugað 

hvort orðalag væri tækt og spurningarnar sjálfar væru skiljanlegar. Auk þess var 

þannig fengin hugmynd um lengd viðtalsins. Þar sem viðmælendur þessarar 

rannsóknar koma víða að af landinu var talað við tvo í síma og ítrekunarspurningar 
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sendar eftir á með tölvupósti. Við aðra var þó talað augliti til auglitis á heimilum 

viðkomandi og í einu tilviki var farið á kaffihús. 

Eins og áður kom fram var stuðst við ákveðinn viðtalsramma, þar sem áhersla var 

lögð á að ákveðin atriði kæmu fram í spjallinu. Þó var þessum ramma ekki fylgt 

nákvæmlega, heldur var samtalinu leyft að flæða í þá átt sem viðmælandinn vildi 

fara. Vegna ólíks bakgrunns og gildismats þátttakanda voru hugðarefnin misjöfn. 

Viðtölin voru því óformleg og tóku á sig form spjalls.  Þó var að sjálfsögðu reynt að 

beina viðmlælandanum að þeim atriðum sem fram þurftu að koma þegar því var 

viðkomið, án þess að trufla flæðið. Viðtölin eru því ekki öll eins uppbyggð. Þar af 

leiðandi fengu ekki allir viðmælendur sömu spurningarnar, oft var spurt nánar út í 

ýmis atriði sem einn þátttakandi talaði um en aðrir ekki. Aðrir svöruðu spurningunum 

óbeint, án þess að það þyrfti að beina þeim inn á þær. Að viðtölunum loknum voru 

þau afrituð orðrétt og skrifaðar vettvangsnótur. Í heildina voru viðtölin með 

vettvangsnótunum 139 bls. 

Greining gagnanna er byggð á grundaðri kenningu (e. grounded theory). Sú 

aðferðafræði byggist á því að um leið og viðtölin voru afrituð, var reynt að koma auga 

á þema í þeim, þ.e. eitthvert atriði sem allir eða flestir áttu sameiginlegt (Bryman og 

Bell, 2007). Það reyndist gagnlegt, því oft komu upp ný sjónarhorn, sem rannsakandi 

hafði ekki haldið að væru mikilvæg rannsókninni, fyrr en einn viðmælandinn kom inn 

á það. Þá var hægt að spyrja nánar um það í næsta viðtali og því urðu til nýjar 

áherslur við hvert viðtal.  

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir viðmælendunum en tilviljun olli því að 

allir viðmælendurnir voru konur.  

Tvær þeirra sjá um umönnum sjúklinga og starfa báðar í litlum 

heilbrigðisstofnunum á Austfjörðum. Önnur er ómenntuð í faginu en hefur starfað í 

sumarafleysingum á sjúkrahúsinu undanfarin tíu ár með námi. Nú er hún í 

meistaranámi en sagðist ekki ætla aftur að vinna á heilsugæslustöðinni. Henni leið vel 

þar og líkaði vel við samstarfsfólk sitt en fannst vinnutíminn alltof langur og launin of 

lág. Hin er menntaður félagsliði og hefur unnið á heilsugæslustöðinni í 15 ár, með 

einu hléi, þegar hún ætlaði að „finna sig“ í öðru starfi. Hún sneri þó aftur á 

heilsugæslustöðina, því að þar er hennar hilla, að eigin sögn. 
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Talað var við fimm hjúkrunarfræðinga. Einn þeirra hefur unnið í 14 ár á 

heilsugæslustöð á Vestfjörðum, annar í 16 ár á Austfjörðum og var í námi þegar 

hrunið varð. Hann var þá í 20% starfi með skóla en sinnir skólahjúkrun í dag. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn starfar á nýburagjörgæslu og hefur gert það í fjögur ár. Sá 

fjórði hefur 33 ára starfsreynslu og er deildarstjóri á deild fyrir heilabilaða og hefur  

átta undirmenn. Fimmti hjúkrunarfræðingurinn hefur sinnt stöðu 

yfirhjúkrunarfræðings á lítilli heilbrigðisstofnun úti á landi frá 2012, en var almennur 

hjúkrunarfræðingur í 5 ár.  

Einn viðmælandinn var iðjuþjálfi. Hann hefur unnið á geðsviði í 19 ár og víða byggt 

upp starfsemi á því sviði. Fyrir átta árum byggði hann upp starfsemina sem hann 

rekur í dag og er með fjóra starfsmenn. Hann starfar með geðsviði heilsugæslunnar 

og lýtur þeirra reglum og fjárlögum.  

Ein konan var líftæknifræðingur. Hún var jafnframt að klára hjúkrunarfræði þegar 

við spjölluðum saman og hefur unnið á skurðdeild með námi. Hún sá fram á að fá þar 

fulla stöðu þegar náminu lyki.  
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7. Niðurstöður  

Rannsóknargögnin voru kóðuð og fundin út sameiginleg þemu. Þemun voru sex: 

Stjórnendur, starfsandi, niðurskurður, laun, markmið stofnunar og áhrif stjórnenda á 

starfsandann. Á mynd 7 sjást þemun og kóðahóparnir sem heyra undir hvert þema fyrir 

sig. Undir þemanu um stjórnendur voru eftirfarandi kóðahópar: upplýsingagjöf, 

sýnileiki og aðgengi, stuðningur, hrós og traust. Undir þemanu um starfsanda voru 

kóðarnir virðing og umhyggjusemi, stolt og ímynd. Niðurskurðarþemað skiptist í kóða 

um áhrif niðurskurðar á starfið og niðurskurð á starfsþjálfun. Þemað um launin fékk 

kóðann sanngirni. Markmið fyrirtækis var kóðalaust en þemað um hvað stjórnendur 

gera til að bæta starfsandann var með kóðann væntingar.  

 

 

Mynd 7. Þemu og kóðar úr viðtölum 
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Á eftirfarandi síðum verður farið yfir þemun í þeirri röð sem þau voru talin upp hér að 

framan. 

7.1. Stjórnendur 

Mikið var rætt um stjórnendur og stjórnunarstíl. Meðal annars var talað um skort á 

upplýsingagjöf og hrósi en hér á eftir verður farið nánar yfir það sem sagt var um 

stjórnendur í heilbrigðisþjónustunni. 

7.1.1. Upplýsingagjöf 

Viðmælendur voru sammála um að stjórnendur stæðu sig illa í því að veita upplýsingar 

um niðurskurðarferlið og að þeir væru langt í frá nógu sýnilegir. Þegar viðmælendur 

töluðu um samskipti við stjórnendur kom fram að á öllum vinnustöðunum eru haldnir 

starfsmannafundir þar sem fólk er upplýst um nýjungar og fær tækifæri til að tjá sig. 

Það er þó misjafnt eftir vinnustöðum hversu reglulegir þeir eru og hversu góð mæting 

er á þá. Einn viðmælandinn talaði um að hann mætti ekki á fundina þegar hann væri á 

frívakt. Hann fengi ekkert fyrir það og „bara hreinlega nenn[t]i því ekki“. Samskipti og 

aðgengi að stjórnendum virðast vera betri eftir því sem stofnunin er minni. Á 

dagdeildinni fyrir heilabilaða eru fundirnir daglegir og samskiptin góð. „Aðgengi að 

mínum yfirmönnum er mjög gott. Vinnustaðurinn er lítill og persónulegur“, sagði einn 

viðmælandinn, sem er í stjórnendastöðu.  

Viðmælendur virtust almennt sammála um að frá upphafi kreppunnar hefði 

upplýsingaflæðið mátt vera betra. Það hefði komið í veg fyrir miklar vangaveltur og 

vanlíðan. Einn viðmælandinn orðaði það svona: „Starfsfólk veit alveg hvað klukkan slær 

og það er ekkert betra að leyna erfiðum ákvörðunum. Það var til dæmis erfitt að fá 

upplýsingar um hvort fólki yrði sagt upp, það hefði mátt koma fyrr fram að slíkt var ekki 

fyrirhugað“. 

Ekki var laust við að bæri á gremju þegar talað var um hvað upplýsingagjöfinni var 

ábótavant. Aðeins ein kvennanna sem talað var við fannst að upplýsingagjöfin hefði 

verið í góðu lagi. Hún talaði jafnframt um að ekki hefði verið skorið niður á hennar 

deild og því kannski lítil þörf á upplýsingagjöf er laut að niðurskurði. Aðrir voru 
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sammála um að starfsfólkið hefði beðið milli vonar og ótta eftir uppsögnum, sem það 

var visst um að væru yfirvofandi. Einn viðmælandinn orðaði þetta á eftirfarandi hátt:  

Þetta eilífa sparnaðartal, við áttum að spara í öllu, til dæmis nota 

bara eina þurrku til að skeina fólkinu með og spara hanskana og 

eitthvað svona kjaftæði. Það vita það allir að launakostnaðurinn er 

stærsti útgjaldaþátturinn hjá fyrirtæki, svo fyrst það var verið að 

spara svona mikið, þá hlaut að koma að því að einhverjum yrði sagt 

upp. Við biðum bara eftir því og allir voru orðnir hræddir um starfið 

sitt. 

 

Ljóst er á þessu að viðmælendur deila skoðunum sínum um skort á upplýsingum. Þó 

var tæplega helmingur viðmælendanna sem taldi stjórnendur ekki hafa getað gert 

betur því þeir höfðu sjálfir engar upplýsingar til að deila. Þeir tækju líklega aðeins við 

óljósum skipunum „að ofan“ og reyndu eftir megni að fara eftir þeim. Einn 

hjúkrunarfræðingur sagði: 

 

Skipulagning og upplýsingar um niðurskurðinn voru ekki nægjanlegar 

að mínu mati, talað um að spara svona margar krónur en ekki nógu 

mikið um hvernig ætti að spara þær. Upplýsingaflæðið var að mínu 

mati ekki heldur nógu skipulagt frá æðri stjórnvöldum, spara en engar 

tillögur um hvernig og lengi vel spurning um hversu mikið. Við fáum 

ekki að vita neitt, en ég held að það sé kannski líka af því að yfirmenn 

okkar vita ekki neitt. Það koma skiparnir frá stjórnvöldum og það þarf 

að bregðast við þeim. Ég held að það hafi mikil áhrif á það hvað 

upplýsingagjöfin er í rauninni slæm, það veit enginn neitt.  

 

Greinilega skein í gegn að viðmælendur voru búnir að fá meira en nóg af sparnaðartali 

og að þreyta væri komin í fólk. Nokkrir minntust á að þeim fyndist hljóðið vera betra í 

stjórnendum. Upplýsinga- og endurgjöfin væri að skána og haft var á orði að ekki væri 

lögð áhersla á sparnað í næstu fjárlögum. Einn almennur starfsmaður hafði þetta að 

segja um bætt samskipti: 
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Það er það sem hefur vantað svolítið, það er að okkur sé .... að við 

erum engir hálfvitar, sko. Það má alveg segja starfsfólki svona meira 

en hefur verið gert. Og ég held að það sé að lagast pínulítið. Mér 

finnst það vera meira heldur en var, þeir eru farnir að opna sig heldur 

meira. Og til dæmis er núna svona starfsmannapóstur sem er 

skrifaður, og það er alltaf svona jákvætt frekar og þar hefur 

forstjórinn okkar yfirleitt í rituðu máli þakkað fyrir hvað við erum búin 

að leggja mikið á okkur. Og mér finnst það vera klárlega kostur. Og 

hann er alltaf með svona pistil og þar rekur hann þetta fyrir okkur, 

„þetta er búið að vera svona og svona, það var svona mikill 

niðurskurður“ og ef að það er ... já, við erum betur upplýst og mér 

finnst það rosa gott sko. [...] Ég held að það séu tíu ár síðan 

starfsmannaviðtalið var [...] En það stendur til núna að byrja á þessu 

aftur. Frétti ég núna í dag. Og deildarstjórnarnir eru núna farnir 

eitthvað í læri með þetta.  

 

7.1.2. Sýnileiki og aðgengi stjórnenda  

Sýnileiki og aðgengi stjórnenda var mjög misjafnt. Viðmælendur virtust vera sammála 

um að þeir eiga gott með að tala við og fá viðtal við næsta stjórnanda. Almennt er gott 

aðgengi að stjórnendum á minni og sérhæfðari deildum. Einn hjúkrunarfræðingurinn 

sagði: „Ég er með gott aðgengi að mínum yfirmanni. Hún hvetur okkur ef við þurfum að 

hringja í sig ef það er eitthvað sem við getum ekki leyst eða lendum í miklum 

vandræðum sem þarfnast tafarlausra lausna“.  

Um leið og talið barst að öðrum stjórnendum kom annað hljóð í strokkinn. 

Viðmælendur voru sammála um að aðgengið  að þeim væri slæmt. Sérstaklega var það 

slæmt í ljósi sameininga deilda og heilbrigðisstofnana. Oft eru stjórnendurnir fjarlægir 

og jafnvel staðsettir í öðru bæjarfélagi. Nokkrir höfðu á orði að það væri auðsótt mál 

að fá viðtal við stjórnendurna, ef þeir væru á staðnum, en starfsfólkið þyrfti alltaf að 

bera sig eftir því sjálft. Einn hjúkrunarfræðingurinn sagði að yfirleitt væri þægilegt að 
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leita til þeirra. „Ég tölti bara yfir, hringi og spyr hvort ég megi koma og yfirleitt gengur 

það. Ég fer samt ekkert oft yfir. Það mætti gera meira af því að vera sýnilegt“. 

Stjórnendurnir koma ekki að eigin frumkvæði til að spjalla við starfsfólkið og einn 

almennur starfsmaður sagði að hann héldi að „þeir viti ekkert hver maður er“. Hún 

bætti við: „Ég tala aldrei við þetta fólk. Það eru aldrei fundir með því, þeir koma aldrei, 

en það er stundum spjallað á kaffistofunni, kannski, en bara við hjúkkurnar. Ég hef 

aldrei talað við þetta fólk, það varla bíður manni góðan daginn, sko“. Annar 

viðmælandinn, sem einnig er almennur starfsmaður sagði:  

 

Eftir að kreppan skall á og gjaldkeri og sjúkrahússtjóri komust á 

eftirlaunaaldur voru ekki ráðnir nýir aðilar í þeirra stöður. Það hafði 

mikil áhrif á samskipti mín við yfirmenn mína, til dæmis í sambandi 

við laun og þess háttar. Mig minnir að sá sem þjónaði þeirra hlutverki 

hafi [...] átt skrifstofu einhversstaðar á hinum fjörðunum. Ef eitthvað 

bjátaði á þá mátti maður gjöra svo vel að hringja í kauða og ræða 

það í gegnum símann, sem ég var ekki mjög spennt fyrir. Mig minnir 

að hann hafi komið reglulega í heimsókn á spítalann [...] en aldrei sá 

ég manninn. 

 

Sú staðreynd að margir viðmælendurnir  töluðu um „æðri“ stjórnendur ber vitni um að 

gjá sé á milli þeirra og starfsfólksins. Það er deginum ljósara að stjórnendur sem tala 

ekki við starfsfólkið sitt gera ekki mikið til að létta undir með því við dagleg störf. Þar að 

auki hefur lélegt aðgengi að stjórnendum bein áhrif á vinnuna, sérstaklega þegar taka 

þarf skyndiákvarðanir sem viðkoma til dæmis mönnun. Einn viðmælandinn orðaði 

þetta svo:  

Þar sem þetta er eina [...] gjörgæslan á Íslandi [...] getur hún orðið 

yfirfull og rúmlega það á köflum. Ákveðin lágmarksmönnun þarf alltaf 

að vera til staðar en í kjölfar hrunsins voru aukavaktir bannaðar og 

mátti eingöngu færa til starfsfólk á vöktum ef framkvæmdastjóri [...] 

sviðs gæfi samþykki fyrir því. Á [...] gjörgæslunni er hann mjög 
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fjarlægur yfirmaður og fáir sem hafa kjark til að hringja í hann á 

öllum tímum til að fá leyfi fyrir aukamanneskju á álagsvaktir. 

 

Stjórnandi sem ekki er á staðnum getur tæplega lagt mat á það hvort þörf sé á 

aukamönnun á vaktina eða ekki. Það getur verið beinlínis hættulegt að halda út vaktina 

án þess að kalla út nauðsynlegt aukastarfsfólk af ótta við viðbrögð stjórnanda, sem er 

ekki á staðnum til að kanna aðstæður. Það er oft raunin þar sem viðmælendum þykir 

erfitt að hringja í stjórnanda, sem það þekkir ekki  til að biðja um slíkt, enda er hvert 

tilfelli grandskoðað og spurt út í nauðsyn þess. Því virtist það vera viðtekin venja hjá 

viðmælendum að ekki er hringt út á aukavaktir, til að komast hjá þeim leiðindum sem 

það veldur.  

 

7.1.3. Stuðningur 

Þegar talið barst að stuðningi og hvatningu frá yfirstjórn kom fram að starfsmönnum 

heilbrigðisþjónustunnar finnst þeir ekki hafa mikinn stuðning frá yfirstjórnendum 

sínum. Þó er næsti yfirmaður, vaktstjóri og starfsfélagar, líklegir til að styðja starfsfólk 

sitt.  

Viðmælendur virðast vera sammála um að ekki væri þakkað fyrir vel unnin störf og 

fleiri en einn viðmælandi hafði á orði að það væri lítill hvati til að skila rekstrarafgangi. 

Einn stjórnandinn komst svo að orði:  

 

Við skiluðum rekstrarafgangi síðasta ár og það eru allir brjálaðir. Af 

því að það tókst svo vel að spara. Við erum búin að vinna eins og 

brjálæðingar, væri þá ekki nær að umbuna starfsmönnum eða setja 

peninginn í einhverja starfsemi? [...]það er ergilegt að vera að leggja 

svona mikið af mörkum og fá ekki einu sinni bros fyrir það. Ekki það 

að það skiptir mig engu máli en að vita að fólk er að virða það sem ég 

er að gera... 

Fleiri viðmælendur minntust á að lítill hvati væri til að spara. Þegar vel tókst til og 

vinnustaðurinn náði að halda sig innan fjárlaga, var krafist enn meiri sparnaðar. Enginn 
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fékk umbun eða þökk fyrir það sem hann hafði lagt af mörkum. Viðmælendum fannst 

flestum að vinnustaðurinn ætti að vinna sér í haginn ef vel tækist til að spara og fá þá 

svigrúm á næsta tímabili í stað þess að lagt væri harðar að þeim í framhaldinu en sú 

virðist ekki vera raunin. Ein talaði um að henni fyndist þeim hafi verið hegnt fyrir að 

standa sig vel:  

 

Það hafði ekkert að segja að við, sjúkrahúsið [...], var búið að standa 

sig mjög vel áður, og við vorum búin að halda okkur við 

fjárlagagerðina, alla vega ekki fara fram úr henni eins og á öllum 

hinum stöðunum. Það er ekki eins og okkur hafi verið hrósað fyrir 

það, það var frekar að okkur hafi verið hegnt fyrir það, því að fyrst við 

gátum sparað svona fyrir hrun, hlutum við að geta enn betur og það 

var skorið enn meira niður við okkur fyrir vikið. Ekki eins og við höfum 

verið að vinna okkur í haginn eða átt inni þá. Fyrst við vorum búin að 

spara svona, heldur kom það í bakið á okkur svona. Við áttum að gera 

meira. 

  

Þrátt fyrir þreytutón flestra viðmælenda virðast þeir vera ánægðir í starfi. Þeim finnst 

starfið sjálft vera gefandi og samkennd ríkir meðal samstarfsfólksins. Þeir völdu sér 

þennan starfsvettvang vegna þess að þeir vilja láta gott af sér leiða og líður vel meðal 

skjólstæðinga sinna. En þeir eru ekki ánægðir með stjórnunina og þá síst yfirstjórnina.  

Ætla má að virðingin fyrir stjórnendum sé á undanhaldi skv. viðmælendum þessarar 

rannsóknar og hefur það slæm áhrif á áhugann á vinnunni. Þeim finnst vera ætlast til 

mikils af þeim og sögðu margar að það væru engin takmörk fyrir því hvað virtist vera 

hægt að leggja á starfsfólkið. Ekki var óalgengt að talað væri um að „þær geta bara 

hlaupið hraðar“ og greinilegt var á mörgum að þeim fannst sem starfsfókið skipti 

stjórnendur ekki miklu máli. Einn viðmælandinn komst svo að orði:  

 

Það er ekki verið að hugsa um starfsfólkið. Maður hefur fengið að 

heyra það líka, þá svona, þá fer svona glansinn af þessu [...] Ég hef 

minni áhuga á minni vinnu. Ég hef það. Ég er oft roslega fegin þegar 
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ég kemst heim, ég viðurkenni það. Ég er dauðfegin þegar ég er komin 

heim og á frí.  

 

Nokkrum sinnum barst talið að ríkinu þegar rætt var um stuðning frá stjórnendum og 

vinnuveitendum. Nokkrir viðmælendur töluðu um að ekki væri við góðu að búast þegar 

maður starfaði hjá ríkinu. Ríkisstjórnin er þeirra æðsta yfirvald og hún hefði nóg annað 

á sinni könnu en að sinna uppbyggilegri mannauðsstjórnun. Það vill gleymast að huga 

að starfsfólkinu, skv. viðmælendunum. Launin eru í lágmarki og ekki er litið á 

starfsfólkið sem mannauð, heldur kemur maður í manns stað. Stjórnunin er fjarlæg og 

kerfisbundin og einn viðmælandinn, sem er sjálfur stjórnandi, minntist á að hún væri 

föst í kerfinu sem vildi ekkert gera fyrir hana. Einn af almennu starfsmönnunum sagði 

til dæmis: „Ríkið er einhvernveginn þannig, það er ekkert að halda í sitt fólk. Ef það fer 

einhver úr starfinu þá kemur bara einhver annar í staðinn. Þannig er hugsunarhátturinn 

bara.“ 

7.1.4. Hrós og traust 

Almennt voru viðmælendur sammála um að lítið væri um hrós. Ef einhverjum er 

hrósað, er það samstarfsmaður en mest af hrósinu kemur þó frá sjúklingunum sjálfum 

og aðstandendum. Skv. þessari rannsókn finnst fólki gott að fá hrós og hlý orð og sögðu 

viðmælendur það gera starfið þess virði að sinna því. Einróma álit viðmælenda var að 

stjórnendur þyrftu að vera sýnilegri og sinna mannlegum samskiptum af meiri natni, 

með því til dæmis að virða starfsfólkið viðlits,  bjóða góðan daginn og spyrja hvernig 

fólk hefði það. Mikils virði væri að heyra stundum: „þú ert búin að standa þig vel í dag“, 

því að hrós skiptir rosalega miklu máli“ sagði einn hjúkrunarfræðingurinn andvarpandi. 

Um leið og talað var um skort á hrósi, kom fram að ekki er trausti fyrir að fara frá 

stjórnendum. Öll útköll eru grandskoðuð og fólk þarf að svara fyrir þau. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn sagði: „Ef við komumst af með færri útköll næsta mánuðinn er 

enginn að tala um það. Það er aldrei litið á það sem gott er eða okkur hrósað fyrir hvað 

við stöndum okkur vel, það er alltaf bara sett út á og fundið að“.  

Ljóst má vera að það er óþægilegt til lengdar að finna fyrir því að manni er ekki 

treyst til að taka jafn einfaldar ákvarðanir og hvort þörf sé á fleira fólki á illa mannaða 
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vakt. Klapp á bakið kemur manni langt og aðalatriðið er að starfsfólkið viti að 

stjórnendur taki eftir því og því sem það leggur af mörkum.  

7.2. Starfsandi  

Starfsandinn er almennt orðinn þyngri í heilbrigðisþjónustunni og starfsfólk er orðið 

þreytt á endalausu sparnaðartali. Starfið er þó gefandi og skemmtilegt, sem vegur upp 

á móti gremjunni og álaginu. Einn hjúkrunarfræðingurinn sagði: „...mér finnst gaman í 

vinnunni og þó að maður sé búinn að vera á sömu stofnuninni í mörg, mörg ár. Og mér 

finnst ég alltaf vera að gera eitthvað nýtt.“ Allir voru sammála um að starfsandinn væri 

góður og vinskapur ríkti á vinnustaðnum.  

Viðmælendur töluðu almennt mjög vel um samstarfsfólk sitt. Margir nefndu 

samstarfsfólkið sem helstu ástæðu þess að það hélst í vinnu. Viðmælendur eru duglegir 

við að leita aðstoðar hver hjá öðrum, spyrja ráða og hrósa samstarfsfólki. Þeir virðast 

þannig bæta upp það sem á skortir frá stjórnendum. Gagnkvæmt traust ríkir á 

vinnustaðnum og margir töluðu um að það væri ómetanlegt að geta treyst hver  á  

annan. Sérstaklega er þörf á góðu samstarfi þegar álagið er mikið og allir voru sammála 

um að enginn gæti án hvers annars verið. Einn viðmælandinn talaði um að þau væru öll 

hlekkir í sömu keðjunni, sama hvort um faglærða eða ófaglærða væri að ræða. Keðjan 

virkar ekki nema allir hlekkirnir séu á sínum stað. Eðlilega er álagið mismikið á milli 

deilda, á sumum deildum er tekið á móti bráðatilfellum, á meðan aðrar deildir eru 

göngudeildir og lítið og jafnt álag. Á tímum kemst fólk varla yfir að gera nema það 

alnauðsynlegasta og þarf þá að treysta á að aðrir starfsmenn sjái um það sem þeir 

komast ekki yfir svo að daglegt líf gangi áfallalaust fyrir sig. Viðmælendur eru sammála 

um að það eru lítil en um leið mikilvæg atriði sem vilja sitja á hakanum. Oft ná þeir ekki 

að tala við alla sjúklinga sína og einungis þeim verst settu er veitt athygli. Þá er vonast 

til að einhver annar sinni hinum, eins og að gefa þeim verkjalyf og spjalla. Það er 

mikilvægur hluti starfsins sem viðmælendur eru sammála um að oft vilji gleymast. Einn 

viðmælandinn sagði:  

 

Þau [sjúklingarnir] þurfa í rauninni líka að spjalla, en við getum 

einhvernveginn ekki veitt þeim það. Það er allt orðið svo rútínerað [...] 



 

74 

og hefði líklega komið niður á einhverju öðru í staðinn, það er oft 

þannig. Svo finnst manni maður bara ekki vera að gera neitt, ef 

maður er ekki á hlaupum úti um allt..  

 

Þrátt fyrir þreytu og leiða, sem hefur myndast vegna álags og eilífs sparnaðartals, var 

jákvæður undirtónn í mörgum. Viðmælendur virðast allir trúa því að nú fari að sjá fyrir 

endann á niðurskurðinum: „Ég er kannski barnaleg, en mér finnst eins og þetta sé að 

fara að lagast núna. Ég held að það sé betri mórall núna en hefur verið bara .... en 

auðvitað hefur hrunið.. þetta er búinn að vera ógeðslegur tími“. Fólk er sammála um 

að upplýsingagjöf er að batna, stjórnendur sýna starfsmönnum sínum meiri athygli, þó 

varla megi telja að hún sé mikil. Helstu samskiptin eru enn í formi óformlegra funda 

eða tölvupóstsamskipta. En það virðist standa til bóta. Einn stjórnandinn sagði:  

 

Starfsandinn .... hann var hræðilegur. Það er erfitt fyrir mig að dæma 

hvort hann hafi batnað. En ég hef reynt að beita mér. Það er mjög 

erfið menning innan vinnustaðarins sem þarf að hafa áhrif á. Mig 

langar að vinna samkvæmt sýn þjónustustjórnunar sem ég hef trú á. 

Ég tel a.m.k. að starfsmenn verði ánægðari í vinnu og afkastameiri. 

Áður fyrr var stjórnunarstíllinn meira svona: „húsbændur og hjú“ ef 

þú veist hvað ég á við ... gamaldags. Fólk átti að þegja og vera bælt.  

 

Það má vera að óánægjan sem reis í kjölfar hrunsins hafi verið til góðs á einhvern hátt. 

Stjórnendur átta sig á því að það eru tækifæri til úrbóta og í einhverjum tilfellum 

virðast þeir ætla að sjá til þess að eitthvað í þá átt verði gert. Nokkrir viðmælendur 

minntust á þá staðreynd að stjórnunarmálin voru ekki mikið skárri fyrir hrun. Fyrir hrun 

var líka talað um sparnað. Að því sögðu má ætla að hrunið hafi verið vitundarvakning 

fyrir stjórnendur og nú eru hræringar í þá átt að laga stjórnunarhættina á mörgum 

vinnustöðum íslensku heilbigðisþjónustunnar.  
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7.2.1. Virðing og umhyggjusemi 

Áhugavert var að sjá að flestir viðmælendurnir líta svo á að þeirra næsti yfirmaður beri 

virðingu fyrir þeim en öðru máli gegnir um stjórnendur sem eru hærra settir. Þeim 

finnst sem þeir geti leitað til næsta yfirmanns með vandamál og bera traust til hans. 

Hærra settir fá ekki sömu umsögn, enda eru þeir oft á tíðum menn sem viðkomandi 

þekkir ekki persónulega og hefur lítil samskipti við. Eina athyglin sem starfsmennirnir 

virðast fá frá þeim, skv. þátttakendum þessarar rannsóknar, er sú að þeir setja út á og 

einn viðmælandinn sagði: „Það er aldrei komið og skoðað hvernig ástandið er, hver 

yfirvinnutími og hvert útkall er grandskoðað og spurt nákvæmlega út í af hverju þessi 

eða hinn var kallaður út“.  

Viðmælendur höfðu á orði að það kæmi ekki á óvart að starfsfólkinu væri ekki sýnd 

meiri virðing en raun ber vitni. Einn viðmælandinn sagði: „Ég hef alltaf vitað það að á 

[...] spítalanum sé ætlast til þess að starfsmenn geri allt fyrir vinnuna en vinnan geri 

ekkert á móti nema það sem skyldan býður“.  

Einnig bera uppsagnirnar vott um virðingarleysi stjórnenda, því starfsfólkinu 

gramdist óvissan. Að bíða upp á von og óvon eftir því hvort maður haldi starfinu eða 

ekki hleypti illu blóði í fólk. Annar félagsliðinn sagði: „Það var sagt að það þyrfti að 

segja upp fólki. Og svo voru bara látnir mánuðir og mánuðir líða í óvissu og það skapaði 

rosalega streitu“. 

Þá sátu stjórnendur greinilega ekki við sama borð og almennir starfsmenn þegar 

kom að niðurskurðinum, skv. viðmælendum. Þeim bar saman um að þeim launalægstu 

hafi verið sagt upp en ekki var hreyft við „toppunum“. Það var þó skammgóður vermir 

því þá þurfti að ráða aftur, eða eins og einn viðmælandinn sagði: „Þetta var bara ekki 

að fúnkera svo þeim var boðin vinna aftur“.  

Ekki var nóg með að hærra settir héldu vinnunni, þeir virðast einnig hafa haldið 

launum og öðrum hlunnindum, sem var tekið fyrir hjá þeim lægra settu. Einn 

stjórnandinn minntist á það:  

 

Maður heyrði að starfsfólki fannst að það hefði þurft að taka á sig 

mun meira heldur en stjórnendur. Til dæmis lækkaði 

framkvæmdastjóri ekki í launum, hélt sínum bílapening, á meðan 
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aðrir starfsmenn fá ekki bensínstyrk ríkisins þegar þeir þurfa að fara á 

námskeið og fleira, og hann býr í húsi sem spítalinn á. Allt svona var 

skorið niður hjá almennum starfsmönnum. Það var og er mikil 

óánægja með þetta. Hjúkrunarstjórnendur héldu líka óunnri yfirvinnu 

sem aðrir misstu.  

7.2.2. Stolt og ímynd 

Þegar púlsinn var tekinn á umræðuninni um stofnunina og hvaða augum 

viðskiptavinirnir (sjúklingarnir) horfa á hana var misjafnt uppi á teningnum. 

Viðmælendur virðast vera stoltir af vinnunni sinni eða deildinni sinni. Almennt var talað 

um að sjúklingunum liði vel og væru þakklátir fyrir þá þjónustu sem þeir fengju. 

Viðmælendum fannst þeir vera að vinna gott starf og voru ánægðir með þann 

árangur sem þeir náðu. Áhugavert var þó að heyra að enginn viðmælandinn var stoltur 

af stofnuninni sem slíkri, liðu jafnvel fyrir að starfa hjá henni og sumir viðurkenndu að 

þeir skömmuðust sín stundum fyrir það. Annar sjúkraliðinn sagði: „Það hangir eitthvað 

plagg uppi á vegg á kaffistofunni. Þar er skrifað að maður eigi að tala um vinnustaðinn 

af virðingu. Það er bara ekkert alltaf hægt. Maður þarf nú að hafa ástæðu til að tala um 

vinnustaðinn af virðingu“.         

 Það var þá aðallega vegna læknamistaka, sem flestum fannst vera of mikið um, 

eða af miklum hallarekstri. Staðreyndin er sú að vinnustaðurinn er mikið á milli 

tannanna á fólki og starfsmenn fara ekki varhluta af því. Þá var talað um nándina sem 

ríkir í smærri samfélögunum. Það er erfitt að hlusta á fólk hallmæla vinnustað sínum 

eða samstarfsfélögum og ekki alltaf hægt að verja þá. Þetta starf snýst um líf fólks og 

heilsu og viðkemur öllum meðlimum samfélagsins. Mistök í starfi koma illa við alla og 

það er aðallega á slíkum stundum sem erfitt er að vinna í heilbrigðisþjónustunni. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn sagði að það kæmu tímar þegar hana langaði til að segja: „Nei, 

ég vinn í Nettó. Það koma þau tímabil þegar maður bara ... ég vildi ég væri að vinna 

einhversstaðar annarsstaðar“.  
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7.3. Niðurskurður og sparnaður 

Aðalumræðuefni þessarar rannsóknar viðkom niðurskurðinum og áhrifum hans á 

starfið og starfsandann. Má segja að hann hafi verið rauði þráðurinn í gegnum öll 

viðtölin, en hér á eftir verður farið yfir það sem sagt var í beinum tengslum við hann. 

7.3.1. Þátttaka starfsfólks  

Almennt var starfsfólkinu í heilbrigðisþjónustunni sagt að spara. Því var ekki sagt 

hvernig eða hve mikið, heldur átti hver og einn og finna út hvernig hann gæti sparað 

sem mest. Á einum vinnustað var starfsfólkið látið taka virkan þátt í niðurskurðinum. 

Það var þó kannski ekki af mikilli alvöru og fólkinu fannst það ekki fá að leggja mikið af 

mörkum, miðað við það sem stjórnandi á því sjúkrahúsi sagði:  

 

Það voru stofnaðir hópar til að koma með hugmyndir, starfsfólkið 

lagði sig verulega fram. Til dæmis lagði hópur fram hugmyndir um 

hvernig væri hægt að fækka starfsfólki á gangi. Margt, langflest, í 

niðurskurðinum kom beint frá framkvæmdastjórn [...] Ég held nú að 

starfsfólkið hafi alltaf haft það á tilfinningunni að það hefði ekkert um 

þetta að segja samt sem áður. 

 

Þó að starfsfólkið á hinum vinnustöðunum hafi ekki komið beint að ákvarðanatöku um 

framkvæmd niðurskurðarins var samt greinilegt að allir voru gerðir meðvitaðir um að 

reyna að spara þar sem því yrði komið við, til dæmis með verðlagningu á vörum sem 

notaðar eru dagsdaglega. Ekki voru allir á sama máli um ágæti þessara sparnaðarleiða, 

því fólki var uppálagt að nota ódýrari vörur við vinnu sína, þar sem því var við komið. 

Þessar ódýrari vörur eru í sumum tilfellum ekki jafn góðar og hinar dýrari og því var 

sparnaðurinn enginn ef nota þurfti marga umganga af ódýru vörunni í staðinn fyrir eina 

af þeirri góðu.  

Sumir viðmælendur viðurkenndu að hafa grun um að það hafi verið óljóst frá 

stjórnvöldum hvernig niðurskurði skyldi háttað. Einn viðmælandinn sagði að líklega hafi 

verið erfitt fyrir stjórnendur að mæta þessum kröfum.  
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Þeir fengu x upphæð sem þeir áttu að skera niður. Þeir fengu engan 

stuðning úr ráðuneytum. Það sem mér finnst skelfilegast við þetta er 

að það var geðþóttaákvörðun hvers stjórnanda hvernig hann skar 

niður. Það virtist vera lítið fylgst með þessu. Hjúkrunarfræðingar 

höfðu miklar áhyggjur sem fagstétt til dæmis um öryggi 

skjólstæðinganna. Það er það sem skiptir máli en virtist dálítið 

gleymast hjá ráðamönnum. Það er ekkert mál að skila flottri tölu á 

excel skjali – það er bara spurning um hvað er að baki! Hvernig eru 

gæðin á þjónustunni. Er hún eins og þegar það er full mönnun versus 

helmingur? Fær gamla fólkið næga virkni, kjarngóðan mat, tíma hjá 

starfsfólki?Það var ekkert spáð í þetta frá ráðuneytinu eða eftirliti.  

 

Þó má segja að hrunið hafi ekki verið alslæmt því það fékk starfsfólkið til að staldra við 

og hugsa um hvort það þyrfti að opna nýja túpu af kremi, í staðinn fyrir að klára alveg 

úr gömlu túpunni. Eins og einn viðmælandinn kom inn á var það í góðu lagi að fá 

starfsfólkið til að hugsa um hvað hlutirnir kosta. Það veitir ekki af vitundarvakningu 

hvað það varðar og fólk hætti að bruðla.  

Auk þess hafði hrunið áhrif á samhug samstarfsfólks. Fólk lét sig hvort annað meira 

varða og rannsakandi fékk að heyra nokkrar frásagnir af samstöðu og undirskriftalistum 

vegna óréttlátrar meðferðar á samstarfsaðilum.  

7.3.2. Áhrif niðurskurðar á starfið  

Það vill koma fyrir að viðmælendur skammist sín stundum fyrir að starfa í 

heilbrigðisþjónustunni. Það kom vel fram þegar talið beindist að beinum áhrifum 

niðurskurðar á gæðum þjónustunnar sem veitt er. Einn almennur starfsmaður talaði 

um læknamistök, sem honum fannst mikið um: 

Ég hugsa að þetta geti líka verið sparnaður. Það kostar helling að 

senda þig í blóðrannsókn og senda þig í myndatöku og senda þig í ... 

Maður heyrir oft; „Já, guð minn góður, hann gerði bara ekki neitt, 

hann tók ekki einu sinni mynd.“ Kannski er þetta þáttur í ... þeim 

[læknum] eru náttúrulega settar skorður líka.  
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Þetta er nákvæmlega það sem almenningur í landinu óttast, að niðurskurðurinn komi 

niður á gæðunum. Það er hræðilegt til þess að hugsa að fársjúkt fólk sé sent heim því 

það kostar svo mikið að senda sjúklinginn í nánari rannsóknir. Það er hugsanlegt að 

ástandið sé enn verra úti á landi þar sem senda þarf fólk landshlutanna á milli í 

rannsóknir. Það getur ekki verið gott að vinna á stað þar sem slíkt viðgengst. Að þurfa 

að verja samstarfsfólk sitt vegna slíkra vinnubragða er allt annað en auðvelt og eflaust 

oft á tíðum ógerningur. 

Orðatiltækið að hlaupa hraðar kom mjög oft fyrir þegar minnst var á vinnuálagið í 

heilbrigðisþjónustunni, sem hefur aukist mikið í kjölfar niðurskurðarins. Það er ekki 

kallað út aukafólk þegar um veikindi er að ræða og þeir sem mæta í vinnuna vita oft 

ekki á hverju þeir eiga von. Allir voru sammála um að veikindi væru mikil á 

vinnustaðnum og hefðu aukist til muna á undanförnum árum. Á deildinni fyrir 

heilabilaða fólst niðurskurðurinn í því að ekki var ráðið í eina stöðu þegar starfsmaður 

hætti vegna aldurs. Þeir sem héldu áfram á deildinni tóku að sér þá vinnu en 

stjórnandinn þar vildi alls ekki meina að álagið hefði aukist mikið þess vegna. Það 

dregur vissulega úr orkunni þegar fólk er látið keyra sig út og viðmælendur voru 

sammála því að veikindin voru raunveruleg en ekki uppgerð. Ónæmiskerfið væri að 

gefa sig. Einn viðmælandinn minntist á að meirihluti starfsfólksins væri konur komnar 

yfir miðjan aldur og heilsan stundum ekki upp á marga fiska. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn hafði þetta að segja um veikindin í geiranum: „það er svolítið 

mikið um veikindi og það er náttúrulega bara útaf því að þær eru þjóðnýttar sem 

mæta. Þannig að það hlýtur að vera álag sem veldur því að stoðkerfið hrynur bara 

hægri vinstri“.  

Allir töluðu um að starfsfólkið tæki bara slaginn, það væri ekki um neitt annað að 

ræða. Þetta reddast alltaf. Einn viðmælandinn talaði um að: „[...] ekkert endilega verið 

að hringja út á aukavakt, ef það er séð fram á að þetta eigi að reddast, að það sé 

hægt... og það er auðvitað alltaf allt hægt, það kostar bara meira álag á þá sem eru 

fyrir“. 
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Á þeim deildum þar sem starfsmönnum hefur verið fækkað mæðir meira á hverjum 

starfsmanni og hluti af verkefnum læknanna færast yfir á hjúkrunarfræðingana, sem 

einnig taka að sér störf sjúkraliðanna, sem sagt var upp.  

Miklar líkur eru á því að það valdi streitu að störfin og verkefnin minnka ekki í takt 

við fjölda starfsmanna sem sagt var upp. Ákveðin óvissa fylgir því líka að vita ekki 

almennilega hver á að sjá um hvað og eflaust er ósanngirni í því hvernig verkefnin 

raðast niður á þá sem eftir sitja. Þegar talað var um breytingar á starfslýsingunni kom 

ýmislegt áhugavert í ljós. Einn hjúkrunarfræðingurinn sagði meðal annars:  

 

Það kom fyrir á tímabili eftir hrunið að ég stóð eftir sem reyndasti 

hjúkrunarfræðingurinn á vaktinni og þar af leiðandi vaktstjóri. Ég er 

hvorki nógu reynslumikil í starfi til að standa undir því að vera 

reyndasti hjúkrunarfræðingurinn á svo sérhæfðri deild né að fá þau 

laun sem vakstjórar fá. Þetta var gert án þess að nokkur ráðfærði sig 

við mig eða léti mig vita að þessi staða væri komin upp og hefði 

sennilega verið alvarlegt fyrir deildina ef eitthvað hefði komið upp á 

og komist upp að svo mikil ábyrgð hefði verið lögð á frekar lítið 

reyndan starfsmann. 

 

Fólki var sagt upp en nýjar starfslýsingar voru ekki hannaðar í kjölfarið og því vissi fólk 

oft ekki hver átti að gera hvað. Það getur valdið því að fólk reyni að koma ákveðinni 

ábyrgð yfir á aðra starfsmenn og koma af sér verkefnum. Annar sjúkraliðinn sagði: 

„...þær eru að setja mann í verkefni sem maður hefur aldrei þurft að gera. Kannski af 

því að þær komast ekki yfir það sjálfar, ég veit það ekki“. Það hjálpar ekki til að 

stjórnendur eru flestir svo uppteknir í öðrum störfum að þeir hreinlega hafa ekki tíma 

til að sinna stjórnunarstörfunum sem skyldi. Önnur störf, meira aðkallandi, hafa 

forgang, eins og að sinna sjúklingunum. Því sitja á hakanum minna áríðandi störf eins 

og að hanna starfslýsingu fyrir þá sem hafa þurft að taka á sig breytta ábyrgð og jafnvel 

að setja starfsfólk inn í nýtt hlutverk.  

Færri námskeið gera starfsþjálfun ekki heldur auðveldari. Allir stjórnendur sem talað 

var við voru sammála þessu, þeirra aðalstarf er að sjá um sjúklingana.  
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Einn stjórnandinn hafði þetta að segja um starf sitt:  

 

Ég er brautryðjandinn á þessari stöð, ég veiti henni forstöðu og ég ber 

alla ábyrgð. Bæði á náttúrulega meðferð og fjárhag. Og bara öllu 

daglegu og svo er ég sjálf í mikilli vinnu með skjólstæðingunum og 

það er minn akkillesarhæll, ég vil vera alls staðar. Og þarf stundum að 

hafa stjórnunarstarfið sem svona hliðarproject. Sem er náttúrulega 

ekki nógu gott. En verður stundum þannig, það er gert kannski um 

helgar og þannig. 

 

7.3.3. Niðurskurður á starfsþjálfun 

Mjög áhugavert er að hver einasti viðmælandi talaði um niðurskurð á námskeiðum án 

þess að rannsakandi minntist á hann að fyrra bragði. Þeir töluðu um að það væri búið 

að skera niður allt námskeiðahald og hvati til að sækja sér menntun væri nánast 

enginn. Þetta virðist vera eitt af þeim atriðum sem skiptir starfsfólkið hvað mestu máli 

og allir voru sammála um dapurleika þess, þar sem mikilvægt er að starfsfólk í 

heilbrigðisþjónustunni haldi sér vel upplýstu auk þess sem það eykur víðsýni að mæta á 

námskeið og skiptast á upplýsingum  og tengslanetið eflist við að kynnast öðrum úr 

sama fagi utan stofnunar. 

Þrátt fyrir að engin hvatning sé fyrir starfsfólkið að mæta á námskeið þá þarf það 

samt að sækja námskeið til að fá launahækkun. Það er raunaleg staðreynd, þegar litið 

er til þess að það virðist ekki skipta máli um hvaða námskeið er að ræða og stundum 

eru engin námskeið við hæfi í boði. Þá er samt krafist að starfsmaður sitji eitthvert 

námskeið, þó það hafi ekkert að gera með hans starf. Námskeiðahöld eru dýr og um 

leið og fólk er latt til að fara á þau, eru þau nauðsynleg til að hækka um launaflokk. Er 

þetta enn eitt dæmið um einkennilegt form niðurskurðar. Ljóst má vera að það kostar 

að halda námskeið og því væri eðlilegt að halda námskeið sem munu nýtast fólki í 

starfi. Flestir geta verið sammála um að þeim peningum sé vel varið sem fara í 

menntun starfsfólks og sú fjárfesting borgar sig þegar til lengri tíma er litið.  
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7.4. Laun 

Launin voru ekki veigamikill hluti viðræðnanna. Fólk var sammála um að það vissi áður 

en það hóf starf í heilbrigðisþjónustunni að launin voru lág og voru því ekki að gera sér 

rellu út af því. Þau voru þó rædd aðeins og hér á eftir er greint frá því helsta sem sagt 

var um þann málaflokk.  

 

7.4.1. Sanngirni 

Þegar talið barst að launakjörum, voru allir sammála um að þau væru ekki góð og alls 

ekki ákvörðuð af sanngirni. Nokkrir minntust á óréttlæti þess að lækka launin hjá þeim 

lægst launuðu og spara klósettpappír á meðan ekki væri hreyft við launum 

stjórnendanna: „Auðvitað er niðurskurðurinn á vitlausum stöðum stundum. Það þarf 

nú bara stundum að banka í hausinn á þeim sem ráða, bara: „Halló!““ Aðrir minntust á 

að ekki væri skrýtið þó að oft vantaði starfsfólk því launin væru lág og starfið andlega 

og líkamlega erfitt. Einn starfsmaðurinn sagði í þessu samhengi: „Hvaða rugl er það að 

láta manneskju vinna 20 tíma á sólarhring án þess að veita henni yfirvinnu“?  

Auk þess að vera á lágum launum virðist það vera erfiðleikum bundið að fá 

leiðréttingu, hafi maður verið skráður í rangan launaflokk. Einn stjórnandinn sagði: 

  

... það er mikil togstreita að fá þetta leiðrétt. Það eru engir peningar til, 

og ég efast um að hún fái þetta leiðrétt aftur á bak. Og svo skiptir miklu 

máli að sjá aldrei fram á launahækkun, það er rosalega lýjandi. Og ég til 

dæmis sem ... ég held að ég sé með lægra útborgað en ég var með 2007.  

 

Eins og áður kom fram er þess krafist að starfsmenn fari á námskeið til að fá hækkun 

um launaflokk. Það virðist þó vera að samræmi vanti í ákvörðunatöku hvað þetta 

varðar. Sá viðmælandi, sem er menntaður félagsliði, var hvattur til að fara í það nám. 

Honum var tjáð að það myndi hífa hann upp í launum. Annað var svo uppi á teningnum 

eftir að náminu lauk og launahækkunin varð ekki jafn mikil og lofað hafði verið. Það 

mætti segja að fólk væri platað á röngum forsendum til að mennta sig, enda var námið 

kostað af starfsmanninum sjálfum. Þetta olli mikilli óánægju því það voru þó nokkrir í 
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hópnum sem fóru í námið og nokkrir sögðu upp að námi loknu því þeim fannst ekki 

hafa verið komið fram við þá af réttsýni. 

 

7.5. Markmið fyrirtækis 

Nokkrir viðmælendur virtust vera sammála um að markmið fyrirtækisins gleymdist oft í 

umræðunni um starfsmennina. Þeim fannst áríðandi að muna að þeir starfa í þágu 

vistmannanna og að þeir væru gestkomendur á heimilum þeirra. Einn stjórnandinn 

sagði: „Það er oft meira verið að hugsa um hag starfsmanna en hlut þeirra 

[sjúklinganna].“  

 

Annar starfsmaður tók í sama streng:  

      Ég man eftir einum fundi sem við fórum á, sem var um sparnað og 

sparnaðarleiðir, en það sem ég held að sé svo vitlaust í þessu er að maður 

er ekki á svo rífandi launum þarna, og maður er að hugsa um lifandi 

verur... og maður getur bara étið skít, sko. Sparnaðurinn held ég að væri 

bara mestur ef að þessir toppar yrðu eitthvað hrókeraðir og það yrði 

eitthvað aðeins skorið við þá. Því það er alltaf hægt að setja upp einhverja 

toppa, en hver á að sjá um að Nonni komist á klósettið í tíma eða Gunna 

fái að borða? Hver sér um þetta? Um þetta snýst málið. Þetta er komið 

svo langt frá því sem þetta snýst um. Þetta er bara fáránlegt.  

 

7.6. Áhrif stjórnenda á starfsandann 

Þegar komið var að því hvað stjórnendur hafi gert til að bæta starfsandann, kom fram 

að það var mest lítið. Á einum stað var kaffiaðstaðan þó stækkuð og olli það mikilli 

ánægju. Á öðrum stað voru gefnar jólagjafir í fyrsta skipti árið 2008, rétt eftir hrun, og 

olli það talsverðu umtali. Það þótti hjákátlegt að hægt væri að eyða peningum í 

jólagjafir en ekki í neitt annað og gaf tvíræð skilaboð. 
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Einna ánægðast var starfsfólkið með sveigjanleika í starfi. Allir voru sammála um að 

það væri auðvelt að koma með óskir um frí og auðvelt að skipta á vöktum. Þó geta 

sumarfríin greinilega vafist fyrir, þegar ekki er ráðið í afleysingar. Því eru sumrin verst 

eins og einn hjúkrunarfræðingurinn útskýrði:  

 

Það eru til dæmis tvær ljósmæður hér og það var engin afleysing 

ráðin fyrir þær í sumar, þannig að ég veit að þær voru á 24 tíma 

vöktum í þrjár - fjórar vikur hér í sumar. Önnur gat bara farið í burtu í 

þrjár vikur af því að hin treysti sér ekki til að vera ein á vakt í meira en 

þrjár vikur. Svo hún fékk bara ekki lengra frí.  

 

Meðal annars kom fram að þó að næsti stjórnandi hafi í flestum tilfellum verið 

hjúkrunarfræðingur og eigi því að sitja við sama borð og hinir starfsmennirnir, beita 

þeir sér ekkert í að bæta starfsandann eða létta hugarfarið á vinnustaðnum. 

Viðmælendur voru sammála um að mikið svigrúm væri fyrir þá að bæta sig. Ef eitthvað 

væri skipulagt til dægrastyttingar var það gert á vegum starfsmannanna sjálfra og greitt 

af þeim sjálfum eða af stéttarfélaginu, eins og fyrir hrun. Það virðist tilviljanakennt 

hvort skemmtanir séu yfirleitt haldnar, árshátíð er til dæmis ekkert sem hægt er að 

ganga að sem vísu, samkvæmt þessum viðmælanda: 

 

Mér skilst að það eigi að vera einhver árshátíð. Það er ekki alltaf, það 

er langt síðan það var síðast árshátíð. Ég hef til dæmis aldrei farið á 

árshátið. Við komumst auðvitað ekki alltaf, því það verður alltaf 

einvher að vinna. Af því að það verður auðvitað alltaf einhver að vera 

hérna, sama hvort það séu jólin eða hvað.  

 

Stjórnendurnir í hópnum horfðu á þetta með aðeins öðrum augum og minntust á að 

það væri ekki auðvelt að gera neitt, þar sem svigrúmið er ekkert. Auk þess var talað um 

að ekki væri hægt að halda öllum ánægðum.  
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7.6.1. Væntingar til stjórnenda 

Í lokin var spurt  að því hvað stjórnendur hefðu átt að gera að mati viðmælenda. Allir 

töluðu um að upplýsingaflæðið hefði átt að vera betra og það var í rauninni það eina 

sem fólk talaði um að hefði átt að laga: „Deila upplýsingum eins fljótt og auðið er. 

Óvissuástand er alltaf verst. Fólk fer að hugsa um allt sem getur orðið og það var frekar 

neikvæð umræða“. Af þessum svörum má ráða að ekki hefði þurft mikið til að bæta 

starfsandann.  
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8. Umræða 

Samkvæmt þessari rannsókn reyna stjórnendur í heilbrigðisþjónustunni að koma til 

móts við starfsmenn sína með því að hafa eins mikinn sveigjanleika á vinnutímanum og 

þeir geta. Viðmælendur eru sammála um að það hefði verið léttir að fá meiri 

upplýsingar um niðurskurðinn, bæði um væntanlegar afleiðingar hans og jafnframt 

hvernig miðaði að ná fram tilætluðum árangri. Auk þess kom fram að starfsmönnum 

finnst stjórnendur ekki gera nóg til að bæta starfsandann á vinnustaðnum. Þeir starfa 

undir miklu álagi og finnst að engin takmörk séu fyrir þeirri vinnu sem lögð er á þá. 

Veikindi hafa aukist mikið í kjölfarið þar sem stoðkerfið hrynur við slíkt álag og þeir sem 

mæta til vinnu eru „þjóðnýttir“ eins og komist var að orði. Slíkt veldur ákveðnum 

vítahring álags. Með þessháttar viðmóti er sterklega gefið til kynna að hvorki sé borin 

tilhlýðileg virðing fyrir þeim sem vinna í heilbrigðisþjónustunni né störfum þeirra.  

Hér á eftir verður farið nánar yfir þemun og það sem þar kom fram.  

8.1. Stjórnendur 

Fyrsta þemað sem fjallað var um hér að framan var um stjórnendur, enda hafa þeir 

mikil áhrif á starfsandann á vinnustað. Nú verður rætt um það sem viðmælendur höfðu 

um þá að segja.  

8.1.1. Upplýsingagjöf 

Skv. Mintzberg (1976) er eitt af þremur hlutverkum stjórnenda upplýsingahlutverkið. 

Hann sér um að safna upplýsingum úr innra og ytra umhverfi sínu og deila þeim áfram 

til sinna starfsmanna og út á við. Hutchinson o.fl. (1997) segja að ekki sé hægt að leggja 

nógu mikla áherslu á hvað skýr samskipti hafa mikið að segja. Fólki er illa við flestar 

breytingar og því betur sem það er undir þær búið því betur sættir það sig við þær. Á 

starfsstöðvum íslensku heilbrigðisþjónustunnar virðast vera haldnir reglulegir 

starfsmannafundir, sem eiga að stuðla að samskiptum, þar sem upplýsingum er miðlað 

og fólk fær tækifæri til að tjá sig. Það er þó undir hælinn lagt hversu tíðir og reglulegir 

þessir fundir eru.  
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Slíkir fundir koma þó ekki í staðinn fyrir samræður á milli tveggja einstaklinga og geta 

því aldrei verið á persónulegum nótum. Fólk á auk þess misauðvelt með að tala 

opinberlega og það eitt að standa upp á slíkum fundi og tala yfir alla viðstadda getur 

krafist hugrekkis. Því eru líkur á að það séu sömu einstaklingarnir sem tjá sig í hvert 

skipti og hinir feimnari haldi sig til hlés. Einnig eru sum mál þess eðlis að það þarf að 

ræða þau einslega, auk þess sem stjórnendur fá betri tilfinningu fyrir líðan starfsfólks 

síns ef þeir ræða við hvern og einn einslega. Það starfsfólk sem á frívakt á fundartíma, 

finnur ekki hjá sér hvata til að mæta á þá. Þar af leiðandi missir það kannski af eina 

tækifærinu í einhvern tíma til að heyra hvað er á döfinni og tjá sig við stjórnendur.  

Starfsmannafundir nægja því ekki sem eini vettvangur samskipta stjórnenda við 

starfsfólk sitt. Samskipti virtust vera betri eftir því sem vinnustaðurinn var minni. Er 

það í samræði við ánægjukönnun SFR sem segir að það megi rekja til formlegrar 

stjórnunar og skipulags (SFR, 2012). Þar eru samskiptin á persónulegri nótum.  

8.1.2. Sýnileiki og aðgengi 

Ekki er nóg að auka flæði upplýsinga. Aðgengi  að stjórnendum þarf að vera gott og 

þeir þurfa að vera sýnilegir eins og Cameron (1994) bendir á. Stjórnendur þurfa að 

koma annað slagið út af skrifstofunum og inn á „gólfið“, ef svo má að orði komast. 

Þannig fá þeir betri tilfinningu fyrir því sem á sér stað á vinnustaðnum. Þeir sjá með 

eigin augum álagið sem myndast og geta betur dæmt um það hvort grípa þurfi inn í til 

að ógna ekki öryggi sjúklinganna, til dæmis með því að kalla út á aukavakt. Starfsfólkið 

fær á tilfinninguna að það sé meira metið ef stjórnendur gefa sér tíma til að grennslast 

fyrir um líðan þess (Naumann o.fl., 1995), spyrja hvernig gangi, svo að ekki sé minnst á 

jafn sjálfsagðan hlut og að bjóða góðan daginn. Það virðist ekki vera raunin í 

heilbrigðisþjónustunni hér á landi, en sumt starfsfólkið hefur jafnvel á tilfinningunni að 

stjórnendurnir þekki það ekki.  

8.1.3. Stuðningur 

Flest starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar á gott samstarf við sinn næsta yfirmann, skv. 

þessari rannsókn. Öðru máli gegnir um hærra setta stjórnendur. Þeir eru oft á tíðum 

fjarlægir, lítt sýnilegir og gefa ekki mikið færi á beinum samskiptum. Starfsmenn líta 

gjarnan á framkomu stjórnenda í niðurskurðarferlinu sem vísbendingu um hvernig þeir 
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munu koma fram við starfsfólk sitt í framtíðinni (Cascio, 2002; Cameron, 1994 og 

Chadwick o.fl., 2004). Því er mikilvægt að vera ekki kuldalegur í fasi þar sem það gefur 

tilefni til að álykta sem svo að stjórnendum sé sama. Þegar talið barst að uppsögnunum 

sjálfum þóttu þær bera vott um ósanngirni og flæði upplýsinga þótti ábótavant. Fólk 

var látið bíða í óvissu um það hvenær og hverjum yrði sagt upp störfum. Í kjölfarið fór 

fólk að velta vöngum og sögur fóru að spinnast upp. Margir gáfust upp á biðinni eftir 

upplýsingum og sögðu upp sjálfir. Stjórnendur virðast ekki hafa liðið jafn mikið fyrir 

niðurskurðinn og almennt starfsfólk. Þeir héldu margir hverjir launum sínum og 

hlunnindum, sem voru skorin niður hjá almennu starfsfólki, samkvæmt viðmælendum 

þessarar rannsóknar. Það er slæmt til eftirbreytni og mjög mikilvægt að starfsfólkið 

finni að það sé ekki minna virði en stjórnendurnir, a.m.k. að allir sitji við sama borð. 

Líklegt er að starfsfólkið launi greiðann og sé tilbúið til að leggja meira á sig ef það 

finnur fyrir stuðningi stjórnenda, skv. Naumann o.fl. (1995). 

8.1.4. Hrós og traust 

Hrós er sjaldgæft í íslensku heilbrigðisþjónustunni. Það kemur helst frá samstarfsfólki, 

sjúklingunum sjálfum og aðstandendum. Það stangast á við kenningu Mintzberg (1976) 

um að stjórnandinn sé leiðtogi sem hvetur starfsfólk sitt og reynir að uppfylla þarfir 

þess. Flestir viðmælendurnir treysta sínum samstarfsmönnum en trausti til stjórnenda 

er hins vegar ábótavant. Aftur kom það fram hér að fólk treystir sínum næsta 

stjórnenda en síður yfirstjórn. Hrós hefur mikið að segja um starfsánægju en framkoma 

stjórnanda hefur bein áhrif á líðan starfsfólks (Landy og Conte, 2010). Fólki hættir til að 

gera ekki meira en það sem nauðsynlegt er og finnur ekki hvata til að fara fram úr 

væntingum ef það fær engin viðbrögð við því sem vel er gert. 

Af ofangreindu má vera ljóst að stjórnendur eiga erfitt með að veita upplýsingar, 

þeir ýta ekki undir samskipti við undirmenn sína, þeir eiga erfitt með að hvetja 

starfsfólkið sitt og virðast alls ekki hrósa því. Þetta er mjög áhugavert þegar þessar 

niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður Signýjar Bjargar Sigurjónsdóttur og Gylfa 

Dalmanns Aðalsteinssonar (2010). Þau benda á að stjórnendur kvarti undan því að hafa 

ekki fengið þjálfun í þessum efnum og segjast hefðu þurft á því að halda.  



 

90 

8.2. Starfsandi  

Starfsandinn er mikilvægur til að stuðla að vellíðan í starfi og framkoma stjórnanda 

hefur bein áhrif á hann (Landy og Conte, 2010). Starfsandinn er almennt orðinn þyngri í 

heilbrigðisþjónustunni í kjölfar efnahagshruns og niðurskurðar, skv. þessari rannsókn 

og starfsfólk er orðið þreytt á endalausu sparnaðartali.  

Atriði, sem geta haft jákvæð áhrif á starfsandann, eru meðal annars stuðningur og 

hrós stjórnenda, sem fjallað var um hér að ofan, og samskipti við samstarfsfólk. 

Starfsmönnum heilbrigðisþjónustunnar finnst þeir ekki fá mikinn stuðning frá 

yfirstjórnendum sínum. Þó er næsti yfirmaður líklegur til að styðja starfsfólk sitt.  

Sú staðreynd að starfsfólkinu þykir starfið gefandi og skemmtilegt vegur upp á móti 

pirringi og álagi. Allir voru sammála um að samstarf milli deilda væri gott og vinátta 

ríkti á vinnustaðnum. Án samstarfs væri ekki hægt að sinna þjónustunni og mikilvægt 

að fólk geti treyst á hvert annað enda er samstarfsfólkið duglegt að hjálpa og leita ráða 

hvert hjá öðru. Sérstaklega er þörf á góðu samstarfi þegar álagið er mikið. Eðlilega er 

álagið mismikið á milli deilda, á sumum deildum er tekið á móti bráðatilfellum, á 

meðan aðrar deildir eru göngudeildir þar sem fólk dvelur á daginn í endurhæfingu og 

afþreyingu.  

8.2.1. Virðing og umhyggja 

Mikill munur er á samskiptum starfsmanna við næstu stjórnendur og þá sem eru hærra 

settir. Þeir treysta sínum næstu stjórnendum og leita til þeirra. Hinir hærra settu eru 

fjarlægir og skrifstofur þeirra oft á tíðum í öðru bæjarfélagi. Hér virðist vera svigrúm 

fyrir stjórnendur að bæta sig með því að sýna í verki að þeir beri hag starfsfólks síns 

fyrir brjósti. Með því að sýna starfsmönnum virðingu og umhyggju má bæta framleiðni 

þeirra og starfsandann, skv. Brockner o.fl., (1992). Tíðari, gagnvirkari og árangursríkari 

samskipti stjórnenda og starfsfólks geta gefið starfsfólkinu þá tilfinningu að stjórnendur 

beri virðingu fyrir þeim og beri hag þeirra fyrir brjósti.  

8.2.2. Stolt og ímynd 

Stolt og ímynd stofnunar er eitt af atriðunum sem koma fyrir í ánægjukönnun SFR 

(2012). Ekki fer mikið fyrir stolti í garð stofnunarinnar og má segja að viðmælendur 
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skammist sín margir hverjir fyrir vinnustaðinn. Vissulega er það mikið áhyggjuefni, en 

skömmin virðist aðallega stafa af mistökum sem þar eiga sér stað. Má spyrja sig þeirrar 

spurningar hvort þau séu bein afleiðing niðurskurðarins, þar sem kvóti er á hvað má 

taka margar blóðprufur eða hvað má taka margar röntgenmyndir. Brýn nauðsyn er að 

fara ofan í kjölinn á þessu og breyta.  

 

8.3. Niðurskurður og sparnaður  

Niðurskurður og sparnaður var það þema sem umræðurnar snerust meira og minna 

um. Hér á eftir verða teknir fyrir þeir þrír kóðar sem heyra undir niðurskurðarþemað. 

8.3.1. Þátttaka starfsfólks  

Ástæður fyrir niðurskurðinum þurfa að koma skýrt fram þegar starfsfólkinu er tilkynnt 

um hann. Gott ráð til að fá starfsfólkið til að taka virkan þátt í sparnaðinum og finnast 

hann skipta máli er að fá það til að taka þátt í ákvarðanatökunni. Mikilvægt er að fá 

hugmyndir þess um sparnaðarleiðir, bæði til að fá aðra sýn á niðurskurðinn en einnig 

eru meiri líkur á að starfsfólkinu finnist sparnaðarleiðirnar sanngjarnar ef það sjálft 

hefur átt hugmyndina að þeim (Hutchinson o.fl., 1997; Cameron, 1994). Mintzberg 

(1976) telur að ákvarðanahlutverk stjórnanda felist meðal annars í því að leita sífellt 

leiða við að bæta framkvæmdir. Ein leiðin er að fá hugmyndir starfsmanna. Aðeins einn 

vinnustaður tók þannig á niðurskurðinum hjá sér og má leiða líkur að því að það hafi 

ekki rist djúpt því starfsfólkið hafði ekki á tilfinningunni að mikið mark væri tekið á því 

miðað við það sem fram kom í viðtalinu. Starfsfólkið á hinum vinnustöðunum kom ekki 

beint að ákvarðanatöku um framkvæmd niðurskurðarins, en var gert meðvitað um 

hvað hlutirnar kosta. Þannig var fólkið gert samábyrgt með því að leiða hugann að því 

hvernig hægt væri að fara ódýrari leiðir við dagleg störf. Í sumum tilfellum var þó 

krónunni kastað en eyririnn sparaður. Margar af hinum ódýrari vörum eru lélegri að 

gæðum og þarf að nota í meira magni, svo að á endanum getur meira fé verið eytt með 

þessu móti.  
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8.3.2. Áhrif á starfið 

Brockner o.fl. (1992) telja mikilvægt að samræmi sé á milli fjölda uppsagna og starfa 

sem felld eru niður til að álagið aukist ekki í kjölfarið. Staðreyndin er önnur í 

heilbrigðisþjónustu landsins. Þar var ekki ráðið í störfin, sem felld voru niður við 

uppsagnir, heldur deildust þau á þá sem eftir voru. Störfum fækkar ekki í samræmi við 

uppsagnirnar því ekki fækkar sjúklingunum. Fyrir utan auka álag vegna fólksfækkunar, 

er ekki kallað út aukafólk þegar um veikindi er að ræða. Allir voru sammála um að 

veikindi væru mikil á vinnustaðnum og hefðu aukist til muna. Það er ekki annað til ráða 

en að láta hverjum degi nægja sína þjáningu og allt hefst þetta einhvernveginn, þó að 

sumir þurfi að taka á sig störf þeirra sem sagt var upp. Brockner o.fl. (1992) telja 

mikilvægt að fólk viti til hvers sé ætlast af þeim í nýja hlutverkinu svo að það verði 

tilbúið að takast á við ný ábyrgðarsvið. Undir þetta heyrir frávikastjórnun Mintzberg 

(1976). Hann segir að eitt af hlutverkum stjórnenda sé einmitt að úthluta verkefnum og 

sjá til þess að þau séu rétt framkvæmd. Það reyndist ekki vera raunin hjá 

viðmælendum þessarar rannsóknar sem jafnvel voru settir í hlutverk stjórnenda þrátt 

fyrir reynsluleysi. Einnig kom fyrir að fólki fannst eins og verið væri að koma verkefnum 

yfir á aðra. 

Um leið og ný starfslýsing er gerð þarf að huga að starfsþjálfun (Hutchinson o.fl. 

1997). Starfsfólkið verður sáttara við niðurskurðinn ef það er hvatt til að mennta sig og 

þróa í nýju starfi (Beardwell o.fl., 2004). Ákveðin vinnustaðahollusta virðist vera 

ríkjandi á heilbrigðisstofnunum landsins. Starfsfólkið vinnur þarna af ákveðinni köllun, 

því finnst það skipta máli og finnst gott að geta linað þjáningar skjólstæðinga sinna. En 

er það nóg? Sagt er að starfsþjálfun leiði til aukinnar vinnustaðahollustu um leið og hún 

bætir gæði þjónustunnar sem innt er af hendi á vinnustaðnum (Hislop, 2003).  

Eins og áður kom fram skammast viðmælendur sín stundum fyrir að starfa í 

heilbrigðisþjónustunni þar sem niðurskurðurinn kemur niður á gæðunum. Fársjúkt fólk 

er sent heim vegna kostnaðarins við að senda það í frekari rannsóknir, þó í mörgum 

tilfellum hefði frekari rannsókn verið nauðsynleg. Oft má koma í veg fyrir flóknari 

aðgerðir og lengri innlögn ef rétt sjúkdómsgreining finnst sem fyrst. Þetta er því 

grafalvarlegt mál og eflaust ekki ástæða til að vera stoltur af vinnustað þar sem 

vinnubrögðin einkennast af fljótfærni og því að velta vandanum á undan sér.  



 

93 

Vinnuálagið hefur aukist mikið í kjölfar niðurskurðarins. Það er ekki kallað út aukafólk 

þó oft sé engin vanþörf á og veikindi meðal starfsfólks hafa aukist mikið. Störfin haldast 

óbreytt þó höndunum sem vinna þau hafi fækkað. Það veldur streitu og jafnvel 

ágreiningi um hver eigi að inna þau af hendi (Brockner o.fl., 1992). 

8.3.3. Niðurskurður á starfsþjálfun 

Það sem fólki finnst einna verst við niðurskurðinn, skv. þessari rannsókn, er hvað 

dregið hefur úr framboði á námskeiðum. Erfitt er að komast á þau og dregið hefur úr 

styrkjum vegna þeirra. Fólk fær til dæmis ekki greidda dagpeninga og hvatinn er nánast 

enginn. Það stingur í augu að á sama tíma og fólk er latt til að sækja námskeið, þarf það 

að fara á námskeið til að fá launahækkun. Þá virðist engu máli skipta hvort námskeiðið 

nýtist við starfið eður ei. Slíkt svíður starfsfólkinu og ljóst er að þessi þróun er mjög 

alvarleg. Skv. Mintzberg (1976) er eitt af mikilvægustu hlutverkum leiðtogans að huga 

að þjálfun starfsfólks síns. Heilsa landsmanna er háð því að starfsfólkið fylgist með 

nýjungum og þróist í starfi sínu og tileinki sér nýja tækni og þekkingu. Sú staðreynd að 

starfsfólkið, sem rætt var við vegna þessarar rannsóknar, átti erfiðast með að sætta sig 

við þennan tiltekna niðurskurð, gefur tilefni til að álykta að hollusta þeirra við 

fyrirtækið sé byggð á námshollustu (Hislop,2003). Allir voru á einu máli um að 

niðurskurður á námskeiðum ætti ekki rétt á sér. Þetta virðist vera eitt af þeim atriðum 

sem skiptir starfsfólkið hvað mestu máli. Viðmælendur voru allir á því að þetta væri 

mikilvægt málefni og að námskeiðin væru nauðsynleg, bæði til að læra eitthvað nýtt, til 

að viðhalda þekkingu og til að bæta tengslanetið.  

Stjórnendur þurfa að skapa umhverfi sem hvetur starfsmenn til að afla sér frekari 

þekkingar og ekki síður til að viðhalda ákveðnu lærdómsferli. Sú þekking sem 

starfsmenn búa yfir er síbreytileg og til að viðhalda fagmennsku í starfi þarf 

þekkingarleit hjá heilbrigðisstéttum að vera stöðugt ferli.     

 Þar að auki þarf starfsfólkið oft á tíðum að taka að sér störf þeirra sem sagt var 

upp. Með niðurskurði á starfsþjálfun er komið í veg fyrir að starfsfólkið fái markvissa 

þjálfun í þeim störfum sem falla undir þeirra ábyrgðarsvið að niðurskurði loknum. Slík 

þróun getur komið í veg fyrir að tilætluðum árangri verði náð með niðurskurðinum, 

skv. þeim Beardwell o.fl., (2004). Þar sem starfsfólkið hefur ekki tök á að tileinka sér 

nýja þekkingu um leið og hún verður til er líklegt að gamlar og jafnvel úreltar aðferðir 
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verði ríkjandi á vinnustaðnum. Þar að auki getur skortur á starfsþjálfun og þróun í starfi 

komið í veg fyrir hollustu starfsmanna í garð vinnustaðarins, en Hislop (2003) talaði um 

að ein tegund hollustu væri tengd aðgengi starfsmanna að starfsþjálfun og þróun.  

Þó voru nokkrir sem minntust á að það væri að birta til. Stjórnendur leggja sig meira 

fram um að miðla upplýsingum, starfsfólki er þakkað óeigingjarnt starf, ekki á að spara 

í næstu fjárlögum og sitthvað fleira var nefnt. Ef horft er á niðurskurðinn sem 

sorgarferli, eins og Karake-Shalhoub (1999) lagði til, má leiða líkum að því að íslenska 

heilbrigðisþjónustan sé komin á viðurkenningarstig niðurskurðarins og að búið sé að 

skera niður þar sem það á að gera. Ljóst er að það vonar starfsfólkið í það minnsta.  

 

8.4. Laun 

Þegar talið barst að launakjörum, sem er einn af þáttunum sem SFR (2012) tekur með í 

könnun sinni um starfsánægju, voru allir sammála um að þau væru ekki góð og alls ekki 

ákvörðuð af sanngirni. Fólk vinnur langan vinnudag og fær ekki greitt fyrir yfirvinnuna. 

Röng laun eru ekki leiðrétt aftur í tímann og tregða er að fá hækkun um launaflokk. 

Þessi staðreynd eykur ekki á starfsánægjuna en kemur heldur ekki í veg fyrir hana. 

Viðmælendur segjast hafa vitað af slæmum launakjörum áður en þeir þáðu starfið í 

heilbrigðisþjónustunni og því væri þetta ekkert sem kæmi á óvart. Er það í takt við 

rannsóknir (Shah, 2000) sem segja að brot á sálfræðilega samningnum valdi neikvæðni 

hjá eftirverendum niðurskurðar. Varla er hægt að líta á lág laun sem brot á sálfræðilega 

samningnum, þar sem enginn viðmælanda bjóst við því að fá góð laun, áður en hann 

hóf störf. 

8.5. Markmið stofnunarinnar 

Eitt af því sem stuðlar að ánægju í starfi er þekking á markmiðum fyrirtækisins (SFR, 

2012). Trú starfsmanna á gildum þess fær þá til að vilja leggja sig fram í þágu þess og 

hefur áhrif á hollustuna (Landy og Conte, 2010). Það kom verulega á óvart að 

markmiðin virðast oft gleymast að mati viðmælenda.  

Markmiðið hlýtur að vera að stuðla að góðum bata sjúklinganna og stuðla að bættum 

lífsgæðum vistmanna. Þó nokkrir viðmælendur bentu á að umræðan um sjúklingana 
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hyrfi í skuggann af annarri umræðu. Starfsfólkið er í mörgum tilfellum ekki stolt af 

vinnustaðnum sínum og má telja að það sé bein afleiðing af vantrú á gildum og 

markmiðum stofnunarinnar.  

8.6. Hvað gera stjórnendur til að bæta starfsandann? 

Í stað uppsagna og fjöldauppsagna var gripið til annarra ráða til að lækka launakostnað. 

Yfirvinna var afnumin, starfshlutfall var minnkað og námskeið voru takmörkuð. Einnig 

voru hlunnindi tekin af eða minnkuð hjá almennum starfsmönnum. Það er því hægt að 

fullyrða að stjórnunin var mitt á milli þess að vera hörð og mjúk eins og Legge (2005) 

hefur bent á að sé yfirleitt raunin í nútíma þjóðfélagi. Má segja að mjúki hlutinn 

einkennist af því að reynt var eftir fremsta megni að segja ekki upp fólki og tryggja þar 

með starfsöryggið. Það tókst þó ekki sem skyldi því vegna samskiptaleysis ríkti óöryggi 

hjá starfsmönnum. Harða stjórnunin fólst í því að nánast var tekið fyrir þróun 

mannauðs með því að draga úr framboði á námskeiðum og letja fólk til að sækja þau. 

Er það í takt við það sem kom út úr rannsókn á breytingu verkefna stjórnenda eftir 

hrun þar sem í ljós kom að dregið hafi verið úr ráðningum og fræðslumál látin sitja á 

hakanum (Halla Valgerður Haraldsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011).  

Einnig var látið undir höfuð leggjast að endurhanna störfin sem urðu eftir þegar fólki 

hafði verið sagt upp. Það var að einhverju leyti tilviljunum háð hver ynni þau og 

hvernig. Það þarf að taka það fram að stjórnendur virðast ekki hafa setið við sama borð 

og almennir starfsmenn, skv. viðmælendum, því þeir virðast hafa haldið hlunnindum 

sínum og launum fyrir yfirvinnu. Þegar sú er raunin fer lítið fyrir trúverðugleika 

stjórnenda, sem er aðaláhrifavaldurinn á starfsánægju skv. ánægjukönnun SFR (SFR, 

2012). 

Stjórnendastarfið snýst um margt annað en bara stjórnunina, skv. því sem fram kom 

í þessari rannsókn. Hún styður einnig rannsóknir Signýjar Bjargar Sigurjónsdóttur og 

Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar (2010) og Höllu Valgerðar Haraldsdóttur og Gylfa 

Dalmanns Aðalsteinssonar (2011) um fjölbreytileika stjórnunarstarfsins. Samhliða 

stjórnunarstarfinu sinna þau öllum daglegum verkefnum á deildinni með 

skjólstæðingum sínum, fjárhag og mannaforráðum.  
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Aldrei reynir meira á hæfni stjórnenda en við erfiðar aðstæður eins og þær sem nú 

ríkja. Samdráttaraðgerðirnar í kjölfar hrunsins hafa einnig haft neikvæð áhrif á líðan og 

vinnuumhverfi þeirra. Launin lækka, álagið eykst og stjórnendum er sniðinn þrengri 

stakkur í öllum útgjöldum svo að fjárhagslegt svigrúm er nánast ekkert. Á slíkum tímum 

er því kannski ekki að undra að stjórnunarstörfin sitji stundum á hakanum og 

starfsfólkinu finnist að ekki sé hugað nægjanlega að því.  

Allir voru sammála um að sveigjanleiki er í starfinu og auðsótt er að biðja um frí eða 

breytingar á vaktaplani. Má gera því skóna að stjórnendur líti á þetta sem eina 

möguleikann til að gera vel við fólkið sitt enda kosti það ekkert.  

8.6.1. Væntingar til stjórnenda  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað þeir hefðu gert betur ef þeir væru í 

sporum stjórnenda kom í ljós að einhugur ríkti um svarið. Allir hefðu viljað meiri 

upplýsingar. Ekkert annað.  

Er það í samræmi við rannsóknir Cameron (1994), Hutchinson o.fl. (1997) og 

Chadwick o.fl. (2004) sem hamra á mikilvægi upplýsingagjafarinnar í gegnum allt 

niðurskurðarferlið. Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við flokkun Yukl (2008) á 

hegðun stjórnenda má segja að þeir hafi flestir verið aðgerðamiðaðir í 

niðurskurðarferlinu. Þeir áætluðu til skamms tíma og fengust aðallega við að slökkva 

elda og forgangsraða verkefnum.  
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9. Gæði og annmarkar rannsóknar 

Grunnurinn að góðri heilbrigðissþjónustu er gott starfsfólk. Til að tryggja það þarf að 

stíga varlega niður þegar um uppsagnir er að ræða og fara með gát að þeim sem halda 

starfinu. Mikilvægt er að komast að raun um hvernig starfsfólkinu líður í 

niðurskurðarferli sem að öllum líkindum kemur til með að umbylta starfsumhverfi þess. 

Með rannsókn sem þessari má auðveldlega finna út hvaða þættir það eru sem valda 

mestu vanlíðaninni og koma í kjölfarið  með lausnir á þeim. 

Lagt var upp með það að skoða starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar. Mögulega hefði 

verið betra að taka viðtal við a.m.k. einn starfsmann úr hverri stétt til að fá sem 

breiðastan svarendahóp. Snjóboltaaðferðin olli því að svarendur urðu heldur einsleitur 

hópur sem samanstóð eingöngu af konum. Það þarf þó ekki að vera að það gefi svo 

ranga mynd af viðhorfum flestra starfsmanna heilbrigðisþjónustunnar, þar sem konur 

eru í miklum meirihluta.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að gera svona rannsókn fyrir hverja 

heilbrigðisstofnun fyrir sig. Með því móti er hægt að átta sig betur á því hvernig 

stjórnun er háttað í mismunandi einingum, þar sem því fer fjarri að stjórnunarhættir 

séu hinir sömu á hinum fjöldamörgu stofnunum. Niðurskurðurinn er mismikill eftir 

stofnunum og misjafnlega er tekið á honum af stjórnendum.  

Rannsóknin er tæki til að fá hugmynd um það sem betur má fara í stjórnunarháttum 

í niðurskurðarferli heilbrigðisþjónustunnar. Viðmælendur áttu margt sameiginlegt og 

því gefur þessi rannsókn mikilvægar vísbendingar sem stjórnendur geta notað til að 

bæta sig. Niðurstöðurnar gefa það afdráttarlaust til kynna að starfsfólkið vill vera betur 

upplýst. Stjórnendur heilbrigðisstofnana ættu þar af leiðandi að hafa upplýsingagjöf í 

brennidepli, ekki bara á tímum niðurskurðar, heldur alltaf.  

Það þarf bæði að hlúa að andlegu og líkamlegu heilbrigði starfsfólksins og hefur 

þessi rannsókn gefið nokkra hugmynd um að hverju þarf sérstaklega að gæta. 

Aðalatriði rannsóknarinnar verða nú í lokin dregin saman í punkta sem rannsakandi 

vonast til að stjórnendur innan heilbrigðisþjónustunnar geti haft til hliðsjónar á 
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erfiðum tímum. Vert  er að vekja athygli á því að eftirtaldin atriði hafa lítil sem engin 

útgjöld í för með sér.  

Þessi listi er alls ekki tæmandi og sum atriði eiga betur við á ákveðnum stofnunum 

en öðrum. Hver stjórnandi er einstakur og starfar eftir eigin hugsjónum og 

hugmyndum. Því er stjórnunarstíllinn mismunandi eftir deildum og stofnunum, en 

eftirfarandi punktar eru þeir sem fram komu í samræðum við viðmælendur í þessari 

rannsókn. 

 

Upplýsingagjöf og samskipti:  

 Halda reglulega fundi fyrir alla starfsmenn og persónulega „maður á mann“ 

fundi að minnsta kosti einu sinni á ári  

 Vera sýnilegir á göngunum og gefa sér tíma í spjall  

 Láta vaktir skarast svo að þeir sem eru að fara af vakt hitti þá sem eru að koma 

á vakt. Þetta gefur tækifæri til spjalls, ýtir undir vinskap á vinnustað og þeir sem 

eru að mæta í vinnunna ná að undirbúa sig undir leiðsögn þeirra sem eru að 

ljúka vaktinni 

 

Stuðningur:  

 Sýna sanngirni í hvíetna, láta jafnt yfir alla ganga 

 Leyfa öllum að fylgjast jafnóðum með því sem er að gerast  

 Vera hreinn og beinn í samskiptum  

 Láta starfsfólkið finna að það sé mikils virði fyrir fyrirtækið 

  Láta starfsfólkið vita að dyr stjórnandans standa þeim ávallt opnar ef þeir þurfa 

að ræða málin  

 Gæta fyllsta trúnaðar við starfsmenn  
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Hrós og traust:  

 Hrósa fyrir vel unnin störf 

 Treysta starfsfólkinu til að taka sjálfstæðar ákvarðanir, þ.á.m. að vita hvenær 

þarf að kalla til aukafólk á vakt  

Starfsandinn:  

 Ýta undir vinnustaðavinskap með starfsmannaskemmtunum og uppákomum 

 Hvetja til klúbba- og félagastarfsemi innan deilda (félag hundeiganda, félag 

fjallgöngufólks, bókaklúbbur, skákklúbbur...) 

 Hafa sameiginlegan hádegis/kvöldverð nokkrum sinnum á ári 

 Hvetja starfsfólk og gera því kleift að sækja saman námskeið, hvort sem það er 

vinnu- eða áhugamálatengt 

 Halda saman upp á hátíðir eins og jól, páska og þorrann með uppákomum þeim 

tengdum 

 Halda happdrætti, rauðvínspott, bingókvöld, spurningakeppni, félagsvist 

veðbanka þegar Ísland spilar landsleiki... þessi listi er ótæmandi og krefst örlítils 

hugmyndaflugs. Það væri til dæmis hægt að stofna ákveðna skemmtinefnd sem 

á að sjá um skemmtanir út ákveðið tímabil. Henni er svo skipt út og aðrir fái að 

spreyta sig.  

 

Virðing:  

 Sýna starfsmönnum virðingu með tíðum og gagnvirkum samskiptum 

 Hlusta 

 Gefa öllum tækifæri til að tjá sig 

 Gefa út þau skilaboð að ekkert starf á vinnustaðnum er ómerkilegra en annað 

 

Þátttaka starfsfólks: 

 Fá starfsfólkið til að koma með tillögur að aðgerðum til niðurskurðar. Þá er 

líklegra að því finnist þær skiljanlegar, jafnvel sanngjarnar 
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 Fá hugmyndir starfsfólksins um hvernig sé hægt að spara. Með því er líklegra að 

það fari eftir þeim 

 

Áhrif á starfið: 

 Leitast við að hafa samræmi í fjölda uppsagna og starfa sem falla niður 

 Ef það er ekki hægt þarf að ganga úr skugga um að sá sem þarf að taka við nýju 

starfi valdi því samhliða sínu eigin starfi  

 Gera samstundis nýja starfslýsingu handa öllum þeim sem finna fyrir breytingu í 

starfi sínu 

 Huga að starfsþjálfun. Er hún nauðsynleg og hvaða leið er best að velja í þeim 

efnum? 

 Hvaða námskeið er óhætt að fella niður vegna kostnaðar og hvaða námskeið 

þarf nauðsynlega að halda? Er hægt að lágmarka kostnað við ómissandi 

námskeið og er hægt að nýta mannauðinn betur í að halda þau? 
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Lokaorð  

Í upphafi var farið af stað með tvær rannsóknarspurningar. Þær voru:  

„Gera stjórnendur í heilbrigðiskerfinu eitthvað til að létta starfsandann hjá 

starfsfólki sínu á tímum óvissu og niðurskurðar“? 

 

Sú síðari var einfaldlega: „Hvað“? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stjórnendur leggi sig fram um að hafa 

sveigjanleika í vinnu. Starfsfólkið á tiltölulega auðvelt með að biðja um frí og fá 

breytingu á vaktaplani sínu. Í einu tilfelli var kaffistofan stækkuð og í tveimur tilfellum 

fengu starfsmenn jólagjöf. Annað virðist ekki vera gert. Breytingar á vaktaplani virðast 

vera það eina sem stjórnandi getur gert fyrir starfsfólk sitt enda kostar það ekkert 

nema vinnu við að breyta skipulaginu. Stjórnendur virðast ekki hafa gert sér grein fyrir 

því að hlý orð og þakkir geta líka gert kraftaverk. 

Niðurskurðurinn hefði verið léttari fyrir starfsfólkið ef það hefði fengið betri 

upplýsingar frá byrjun. Óvissan olli kvíða, streitu og í einhverjum tilfellum uppsögnum, 

sem hefði mátt koma í veg fyrir með tíðari og ítarlegri upplýsingagjöf.  

Stjórnvöld standa óneitanlega frammi fyrir miklum áskorunum. Tekjur ríkisins duga 

ekki fyrir útgjöldum og leitað er leiða til að brúa fjárlagagatið. Það er flókið því  

samhliða því að draga úr útgjöldum ríkissjóðs þarf að gæta þess að niðurskurðurinn 

einkennist ekki af skammtímasjónarmiðum. Niðurskurðurinn hefur nú þegar haft 

veruleg áhrif á þjónustu í heilbrigðiskerfinu, sem sumsstaðar hefur lagst af og þar með 

er öryggi landsmanna ógnað.  

Samanburður við önnur lönd sýnir að íslenska heilbrigðisþjónustan hefur verið 

framúrskarandi og með því sem best gerist í heiminum. Það þarf að hlúa að henni og 

halda áfram á sömu braut. Það verður meðal annars gert með því að gera vel við 

starfsfólkið, svo að það vilji starfa áfram í heilbrigðisþjónustunni. Fyrirtæki, sem telst 

eftirsóknarverður vinnustaður, getur valið úr hæfasta starfsfólkinu. Það leiðir til þess 
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að þjónustan, sem veitt er, verður eins góð og völ er á. Vinnustaðahollusta eykst og 

allir starfsmenn leggjast á eitt til að ná árangri. Gott starfsumhverfi dregur úr álagi og 

streitu og eykur almenna starfsánægju. Er það eftirsóknarverð staða fyrir alla 

landsmenn því það er allra hagur að þessi undirstöðuþjónusta sé í lagi. 
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