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Háskólinn á Akureyri 

Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til Bs. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort tengsl séu á milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í 

starfi og skorts á faglegum vinnubrögðum þeirra. Rannsóknaraðferðin verður megindleg. Við 

gagnaöflun verður notast við tvo spurningarlista Maslach burnout inventory (MBI) og Fagleg 

vinnubrögð hjúkrunarfræðinga. Spurningalistarnir verða lagðir fyrir hjúkrunarfræðinga sem 

starfa á Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH) og Sjúkrahúsinu á Akureyri (FSA), þeir verða 

sendir þátttakendum í tölvupósti á haustdögum 2013. Með auknum hraða og álagi í 

heilbrigðiskerfinu aukast líkur á kulnun í starfi. Einstaklingum sem starfa við umönnun er talið 

hættara við að kulna í starfi. Einnig er talið auka vinnuálag á hjúkrunarfræðinga dragi úr 

faglegum vinnubrögðum þeirra. Stafsánægja og líðan á vinnustað eru meðal áhrifaþátta bæði á 

kulnun og notkunar á faglegum vinnubrögðum. Spítalasýkingar eru ein stærsta áskorunin sem 

blasir við nútíma heilbrigðiskerfi í dag. Með minnkuðum faglegum vinnubrögðum eykst tíðni á 

spítalasýkingum.  

Lykilhugtök: Kulnun, hjúkrun, fagleg hæfni, fagleg vinnubrögð, spítalasýkingar. 
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Abstract 

This research proposal is a thesis to a BSc degree in nursing at the University of Akureyri. The 

purpose of the proposed study is to explore whether there is a relationship between burnout 

amongst professional nurses and lack of use of professional work methods. In the study  

quantitative methods will be used and data will be collected by using two different 

questionnaires. The questionnaires will be presented to  nurses working in the Landspítali 

University Hospital and the Hospital of Akureyri. The research will be done via electronic form 

in the fall of 2013. With increased speed and stress in the health care system it is more likely that 

employees will show signs of burnout in their jobs. Employees caring for others at their job, are 

more likely to get burnout than others. The more stressed nurses become at their work, the less 

use of professional work methods. Happiness and well being at the work place are amongst 

factors that affect burnout and use of professional work methods. Hospital infections are one of 

the greatest challenges of modern  health care system. With less use of professional work 

methods the rate of health care-associated infection becomes higher.  

 Keywords: Burnout, nursing, clinical competence, professional work methods, health care-

associated infection. 
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1. Kafli 

Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni þriggja hjúkrunarfræðinema til BS prófs í 

hjúkrunarfræði við hjúkrunarfræðideild, á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri (HA). 

Megin tilgangur verkefnisins er að leggja fram rannsóknaráætlun sem skýrir fyrirhugaða 

rannsókn höfunda á tengslum milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í starfi og skorts á faglegum 

vinnubrögðum þeirra. 

Í þessum upphafskafla verður fjallað um bakgrunn verkefnisins. Gerð verður grein fyrir 

tilgangi og markmiði fyrirhugaðrar rannsóknar og hvernig hún komi til með að nýtast í hjúkrun. 

Rannsóknarspurningar verða settar fram, fjallað verður um val á rannsóknaraðferð sem áætlað er 

að nota og   meginhugtök skilgreind. Auk þess verður uppbygging verkefnisins og leitarorð 

kynnt.  

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur, annars vegar að kanna tengsl milli þess að kulna í 

starfi og skorts á faglegum vinnubrögðum hjá hjúkrunarfræðingum á bráðadeildum og hins vegar 

að kanna hvort hjúkrunarfræðingar á bráðadeildum séu í meiri hættu gagnvart kulnun í starfi en 

hjúkrunarfræðingar á almennum deildum sjúkrahúsa. Mælitækin eru tveir spurningalistar, íslensk 

þýðing spurningarlistans Maslach Burnourt Inventory (MBI) um kulnun í starfi (Fylgiskjal 1) og 

spurningalisti varðandi fagleg vinnubrögð hjúkrunarfræðinga (Fylgiskjal 2). Frumgerð MBI 

spurningalistans, sem er á ensku, var keyptur erlendis frá. Spurningalisti varðandi fagleg 

vinnubrögð hjúkrunarfræðinga var unninn af rannsakendum, var hann í upphafi níu spurningar 

sem hver innihélt 4-6 staðhæfingar, eftir forprófun var hann styttur í sex spurningar.  
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Markmið rannsóknarinnar er að niðurstöðum rannsóknarinnar nýtist til að vinna að 

úrbótum bæði hvað varðar kulnun hjúkrunarfræðinga í starfi og skorts faglegra vinnubragða. 

Einnig er það von okkar sem rannsakenda að með því að svara spurningarlistunum verði 

hjúkrunarfræðingar meðvitaðri um einkenni og áhættuþætti kulnunar og mikilvægi faglegra 

vinnubragða í starfi.  

Bakrunnur verkefnisins 

Rannsakendur telja brýna þörf á að komast að umfangi kulnunar starfsmanna í 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Kulnun í starfi hefur ekki einungis áhrif á hjúkrunarfræðinginn sem 

fagmann heldur einnig á hans einkalíf. Telja rannsakendur að hjúkrunarfræðingar séu almennt 

ekki meðvitaðir um einkenni og áhættuþætti kulnunar í starfi og þar af leiðandi ekki afleiðingar 

hennar. Fagleg vinnubrögð eru mjög mikilvæg á heilbrigðisstofnunum, skortu á þeim getur haft 

mjög alvarlegar afleiðingar eins og til dæmis spítalasýkingar (Pittet, 2005). Sýnt hefur verið fram 

á að aukið álag á hjúkrunarfræðinga dragi úr notkun á faglegum vinnubrögðum (Hugonnet, 

Chevrolet og Pittet, 2007). Árið 2012 komu til að mynda 72,704 manns á slysadeild Landspítala 

háskólasjúkrahúss (LSH) í Fossvogi sem er aukning um 14,423 komur eða um 19,8 % frá árinu 

2009 (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.a; Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.b). Rannsakendur 

telja mikilvægt því einnig mikilvægt að kanna notkun á faglegum vinnubrögðu og hvort það sé 

tengsl á milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í starfi og notkun á faglegum vinnubröðum.  

Rannsóknarspurningar 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

 Eru tengsl á milli skorts á faglegum vinnubrögðum hjúkrunarfræðinga og kulnunar þeirra 

í starfi á bráðadeildum?  
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 Eru tengsl á milli lífaldurs hjúkrunarfræðinga og kulnunar þeirra í starfi? 

 Eru tengsl milli starfsaldurs hjúkrunarfræðinga og skorts á faglegum vinnubrögðum 

þeirra?  

 Er hjúkrunarfræðingum á bráðadeildum hættara við kulnun í starfi en þeim sem starfa á 

almennum deildum sjúkrahúsa? 

Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Við langvarandi álag og streitu, sem hefur neikvæð áhrif á heilbrigði og öryggi 

starfsfólks, aukast líkurnar á alvarlegum streituviðbrögðum eins og kulnun. Það dregur úr gæðum 

hjúkrunar, veldur því að fleiri hverfa frá störfum og eykur starfsmannaveltu í hjúkrun (Vilborg 

Guðlaugsdóttir, 2009). Viðhald og mat á hæfni hjúkrunarfræðinga er meðal stærstu áskoranna 

sem blasa við hjúkrun. Hjúkrun, sem er í fararbroddi umönnunar sjúklinga á sjúkrahúsum, 

stendur frammi fyrir þeirri áskorun að ákveða hvernig eigi að tryggja hæfni hjúkrunarfræðinga 

(Meretoja, Leino-Kilpi og Kiara, 2004). Eiginleiki í starfi sem talinn er stuðla að hæfni 

hjúkrunarfræðinga er meðal annars fagleg vinnubrögð (Smith, 2012). Rannsóknir benda til þess 

að undir auknu álagi minnki fagleg vinnubrögð heilbrigðisstarfsmanna, eins og til dæmis verri 

handhreinsun vegna tímaskorts. Margir þættir, eins og stuðningur, starfsánægja, fjarvistir 

starfsmanna, kulnun í starfi og vangaveltur um að segja starfi sínu lausu, hafa einnig áhrif á 

spítalasýkingar (Hugonnet o.fl., 2007). Rannsakendum telja þess vegna mikilvægt að kanna 

hvort tengsl séu milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í starfi og skorts á faglegum vinnubrögðum.  

Skilgreiningar á hugtökum 

Kulnun: Andleg og líkamleg örmögnun eftir langvarandi óhóflegar kröfur og álag í 

tengslum við vinnu (Korczak, Wastian og Schneider, 2012; Maslach og Goldberg, 1998).  
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Fagleg hæfni í hjúkrun: Hæfni til að innleiða ný vinnubrögð og stuðla faglega að 

heildrænni og einstaklingsmiðaðri hjúkrun (Nieminen, Mannevaara og Fagerström, 2011).  

Handhreinsun: Grundvallaratriði í sýkingarvörnum, hvort sem markmiðið er að verja 

sjálfan sig, aðra einstaklinga eða umhverfið (Ásta St. Atladóttir, 2007).  

Skráning atvika: Er að gera atvik sýnileg, skoða ferli þeirra í þeim tilgangi að læra af 

þeim og gera nauðsynlegar umbætur (Laura Sch. Thorsteinsson, 2005).  

Verklagsregla: Segir fyrir um hvað á að gera og lýsir aðferð við framkvæmd einstakra 

þátta (Barr og Downing, 2012).  

Vinnuleiðbeiningar: Segja fyrir um hvernig eigi að framkvæma verkefni eða störf (Barr 

og Downing, 2012).  

Klínískar leiðbeiningar: Taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma. Klínískar 

leiðbeiningar eru kerfisbundnar leiðbeiningar, ekki fyrirmæli, sem lúta að klínískum 

vandamálum í heilbrigðisþjónustu (Embætti landlæknis, 2010; Heilbrigðis-og 

tryggingarmálaráðuneytið og Landlæknisembættið, 2007).  

Hanskar: Eru hluti af persónulegum hlífðarbúnaði sem notaður er við heilbrigðisþjónustu. 

Með hönskum má minnka líkur á flutningi baktería milli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga (The 

Joanna Briggs institute, 2010; Landspítali háskólasjúkrahús, 2008)  

Stunguóhöpp: Þegar húðrof verður vegna stungu af völdum nálar eða annarra oddhvassra 

hluta. Getur valdið blóðbornu smiti milli einstaklinga (MeicineNet, 2012).  

Hlífðarsloppar: Notaðir til varnar líkamsvessum og blóði þegar unnið er með sjúklinga, 

einnig eru slíkir sloppar notaðir þegar um einangrun sjúklinga er að ræða (West, 2009).  



5 

1.Kafli - Inngagnur 

 

Háskólinn á Akureyri 

Undirbúningur rannsóknarinnar 

Við rannsóknina verður notast við megindlega rannsóknaraðferð, sem gefur kost á 

tölulegum upplýsingum um viðfangsefnið þar sem skoða má meðal annars meðaltöl, dreifingu og 

fylgni breyta (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Óskað verður eftir leyfi Vísindasiðanefndar fyrir 

rannsókninni sem mun fara fram á tveimur stofnunum (Vísindasiðanefnd, e.d.a). Einnig verður 

óskað eftir leyfi frá stjórnendum LSH og Sjúkrahússins á Akureyri (FSA) til að leggja 

spurningalistana fyrir hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar. 

Hjúkrunarfræðingum starfandi við LSH og FSA, sem uppfylla skilyrði rannsóknarinnar, ve rður 

boðin þátttaka. Þannig verður hægt að bera  saman svör hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

bráðadeildum við þá sem starfa á almennum deildum spítalanna.  

Gildismat höfunda 

Klínískt nám í hjúkrunarfræði telur samtals 24 vikur (Háskólinn á Akureyri, e.d). Strax að 

loknum samkeppnisprófum á haustönn fyrsta árs fá nemendur kennslu og þjálfun í hinum ýmsu 

hjúkrunarverkum, svo sem í handþvotti, hanskanotkun, uppsetningu æðaleggja og lyfjatiltekt. 

Þegar nemar hafa fengið þessa verklegu kennslu halda þeir svo út á heilbrigðisstofnanir í klínískt 

nám. Í klínísku námi fá hjúkrunarfræðinemar að kynnast flestum sviðum hjúkrunar, en þar fylgja 

þeir útlærðum hjúkrunarfræðingum við störf. Eftir að hafa lokið þessum 24 vikum á hinum ýmsu 

stofnunum höfðum við séð margt gott en einnig orðið vitni af ýmsu sem stangast á við sem okkur 

var kennt í bóklegu og verklegu námi. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hanskanotkunar 

við ákveðin hjúkrunarstörf (West, 2009), en þrátt fyrir það urðum við varir við það í klínísku 

námi að hanskanotkun er stundum ekki til fyrirmyndar, t.d. við blöndum sýklalyfja og við 

uppsetningu æðaleggja.  
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Uppbygging rannsóknaráætlunarinnar 

Rannsóknaráætlunin er byggð upp á eftirfarandi hátt. Fyrsti kafli er inngangur og í öðrum 

kafla er fræðilegum heimildum varðandi rannsóknarefnið gerð skil. Kafli þrjú fjallar um 

aðferðarfræði rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er samantekt á fræðilegri umfjöllun auk umræðna 

og í fimmta kafla eru lokaorð höfunda og skýrslan dregin saman.  

Samantekt  

Höfundar telja brýna þörf á að rannsaka tengsl kulnunar og skorts á faglegum 

vinnubrögðum hjúkrunarfræðinga. Áhrif kulnunar og skorts á faglegum vinnubrögðum virðast 

vel þekkt og telja höfundar mikilvægt að komast að því hvernig þessum málum er háttað hér á 

landi. Einnig getur rannsókn sem þessi haft mikið forvarnargildi fyrir allar heilbrigðisstéttir í 

landinu. 

Heimildaleit 

Við heimildaleit þessarar rannsóknaráætlunar var notast við gagnasöfnin ProQuest, 

EBSCOhost, Pubmed, Cinal og Fræðasetur Google ásamt því að heimildir voru fengnar úr 

bókum. Einnig var notast við leitarvélina Gegni.  

Heimildir sem rannsakendur notuðust við voru meðal annars rannsóknir, skýrslur og 

greinar er tengdust viðfangsefninu. Leitarorð sem notuð voru í heimildaleit voru: clinical 

competence, nurse, nursing, emergency room, emergency department, acute care settings, job 

satisfaction, magnet hospital, burnout, Iceland, kulnun, fagleg færni, hanskar, gloves, 

handþvottur, hand wash, handsprittun, handspritt, stunguóhöpp, needle stick injuri, personal 

protective equipment, klínískar leiðbeiningar, vinnuleiðbeiningar, verklagsreglur, 

hlífðarfatnaður, atvik, skráning, infection, prevention og health care-associated infection 
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2. Kafli 

Meginmál 

Þegar við heyrum orðið kulnun kemur ef til vill upp í hugann mynd af loga sem er við 

það að brenna út. Allt í kring er aðeins grá askan sem eftir stendur til minningar um orkuna og 

eldmóðinn sem áður var til staðar. Þannig  lýsir Christina Maslach (1982), einn frumkvöðla í 

rannsóknum á kulnun, í bók sinni Burnout - The Cost of Caring og mætti kannski tala um sem 

einföldustu útskýringu þessa orðs. Hún nefnir að fólk sem hafi einu sinni verið einstaklega viljað 

til að gefa af sér í vinnu fyrir annað fólk hafi nú ekki lengur neitt að gefa þar sem þeir hafi gefið 

allt sem þeir áttu og meira til, nú séu þeir einungis grá askan af eldinum sem kulnaður er 

(Maslach, 1982). 

Hugtakið kulnun var fyrst notað af sálkönnuðinum Herbert Freudenberger um miðjan 

áttunda áratug síðustu aldar og skilgreining hans var á þá leið að einstaklingur væri kulnaður 

þegar hann væri andlega og líkamlega örmagna. Að það væri ástand sem ágerðist með tímanum 

þegar fólk væri undir stanslausu álagi vegna óhóflegra krafna í vinnu (Korczak, Wastian og 

Schneider, 2012; Maslach og Goldberg, 1998). Þrátt fyrir að langt sé um liðið frá því fyrstu 

skilgreiningar hugtaksins litu dags síns ljós hafa skilgreiningarnar staðist tímans tönn og því ekki 

breyst mikið. Hinsvegar hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á kulnun og áhrifum hennar þrátt 

fyrir að megin skilgreiningin sé sú sama og áður (Maslach og Goldberg, 1998). 

Skilgreiningar á kulnun  

Kulnun hefur verið skipt í þrjá megin þætti, fyrst er talað um tilfinningalega örmögnun 

þar sem einstaklingi finnst hann vera uppiskroppa með tilfinningaleg úrræði og finnst hann 

skorta orku til að takast á við enn annan vinnudaginn. Einstaklingurinn sýnir eirðarleysi, á erfitt 
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með að slaka á og verður örmagna eftir samskipti við annað fólk. Tilfinningaleg örmögnun er 

skilyrði til að hægt sé að tala um kulnun í starfi, en hún dugar þó ekki e in og sér til að talað sé 

um kulnun (Maslach, 2003; Maslach og Jackson, 1981; Maslach og Goldberg, 1998).  

Annar þáttur kulnunar nefnist hlutgerving. Með hlutgervingu er átt við að 

einstaklingurinn sýni hegðun eins og neikvætt viðhorf til starfs síns og getur sú neikvæðni 

einkennst af kaldhæðni, fjarlægð, tilfinningaleysi og neikvæðum tilfinningum gagnvart 

samstarfsfólki eða skjólstæðingum (Maslach og Jackson, 1981; Maslach og Goldberg, 1998). 

Hlutgerving er aðaleinkenni kulnunar í starfi (Maslach, 2003; Maslach og Jackson, 1981; 

Maslach og Goldberg, 1998).  

Þriðji og síðasti þáttur kulnunar í starfi nefnist persónuleg afrek. Einstaklingur sem skorar 

lágt á þessum þætti metur sig á neikvæðan hátt, sérstaklega gagnvart starfi sínu og er gjarnan 

ósáttur við sjálfan sig og vinnuframlag sitt (Maslach og Jackson, 1981; Maslach og Goldberg, 

1998).  

Auk þessara almennu einkenna kulnunar sem Maslach og fleiri höfundar hafa skilgreint, 

hefur einnig verið sýnt fram á klínísk einkenni hjá fólki sem þjáist af alvarlegri kulnun. Klínísk 

einkenni sem kulnaðir einstaklingar hafa lýst eru orkuleysi, höfuðverkur, svefnleysi, andlegt 

ójafnvægi og vandamál tengd næringarinntekt, auk erfiðleika í samskiptum við annað fólk 

(Poncet o.fl., 2007). 

Tengsl kulnunar og starfsumhverfis 

Starfsumhverfi spilar stórt hlutverk þegar kemur að starfsánægju og einkennum kulnunar 

hjúkrunarfræðinga í starfi (Vahey, Alken, Sloane, Clarke og Vargas, 2004; O’Mahony, 2011; 

Poncet o.fl., 2007). Starfsumhverfið er bæði umfangsmikið og margbreytilegt (Smith, 2012).  
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Gerðar hafa verið rannsóknir, bæði hér á landi og erlendis, á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og 

hvað það er sem heldur þeim í hjúkrunarfaginu og fær þá til þess að mæla með því við komandi 

kynslóðir (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007; Armstrong, 2005).  

Starfsþróun er einn þeirra þátta sem talinn er geta eflt hæfni og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og þannig aukið starfsánægju þeirra. Starfsþróun miðar að því að bæta gæði 

þjónustunnar, öryggi sjúklinga og ánægju í starfi sem svo skilar sér með aukinni festu 

hjúkrunarfræðinga í starfi (Donner og Wheeler, 2001; Sigrún Gunnarsdóttir og Helga 

Bragadóttir, 2007).  

Í rannsókn Poncet o.fl. (2007) kom fram að hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í 

rannsóknarhópum á sínum vinnustað voru í minni hættu á því að kulna í starfi en þeir 

hjúkrunarfræðingar sem ekki tóku þátt. Sjúkrahús sem laða að sér gott og vel menntað starfsfólk, 

hafa minni starfsmannaveltu og betri afkomu sjúklinga en önnur eru gjarnan kölluð 

segulsjúkrahús (Armstrong, 2005). Til að sjúkrahús geti talist segulsjúkrahús þarf það að 

uppfylla ákveðna staðla sem ákveðnir hafa verið af American Nurses Credentialing Center 

(ANCC). Um fjögurhundruð sjúkrahús eru í heiminum sem hafa öðlast þennan “stimpil” og eru 

flest þeirra í Norður-Ameríku. Þó eru einnig viðurkennd segulsjúkrahús í Ástralíu, Singapore og 

í Líbanon (American Nursing Credentialing Center e.d). Á segulsjúkrahúsum eru stunguóhöpp 

hjúkrunarfræðinga fátíðari og tíðni bylta, sýkinga og ótímabærra dauðsfalla sjúklinga lægri en á 

öðrum sjúkrahúsum. Einnig eru legudagar á gjörgæslu færri og lyfjanotkun sjúklinga minni. 

Samspil allra þessara þátta hefur svo skilað sér í lægri heildarkostnaði (Armstrong, 2005).  

Á segulsjúkrahúsum er þátttaka hjúkrunarfræðinga í ákvarðanatöku og málefnum 

sjúkrahúsanna meiri en gengur og gerist annars staðar og hafa rannsóknir sýnt fram á að meiri 

þátttaka geri hjúkrunarfræðingana ánægðari. Þegar hjúkrunarfræðingur er ánægður í starfi sínu 
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minnka líkurnar á því að hann hverfi til annarra starfa eða kulni í starfi (Armstrong, 2005; 

O´Mahony, 2011). Fleira í starfsumhverfinu er líklegt til að hafa áhrif á líðan fólks í vinnunni og 

má þar nefna hvernig samskiptum milli lækna og hjúkrunarfræðinga er háttað. O´Mahony (2011) 

sýndi fram á að þar sem samskipti milli þessara starfsstétta voru góð og samvinna mikil, voru 

minni líkur á því að starfsfólk fyndi fyrir tilfinningalegri örmögnun og hlutgervingu í starfi.  

Í grein sinni “Leysir kreppan manneklu í hjúkrun?” fjallar Vilborg Guðlaugsdóttir (2009) 

hjúkrunarfræðingur um manneklu hjúkrunarfræðinga sem vandamál sem lengi hefur fylgt 

hjúkrunarstéttinni. Þar kemur meðal annars fram að eftir að kreppan skall á hér á Íslandi árið 

2008 virðist í fyrsta skiptið auðvelt að manna stöður hjúkrunarfræðinga. En þrátt fyrir að 

auðveldara sé að manna stöðurnar er staðan ekki góð þar sem áhugi á hjúkrunarnáminu fer 

þverrandi og stórir árgangar hjúkrunarfræðinga fara brátt á eftirlaun (Vilborg Guðlaugsdóttir, 

2009). 

Maslach Burnout Inventory (MBI) 

MBI mælitækið var hannað af Christina Maslach og kollega hennar Susan M. Jackson 

(1981). Upphaflega voru gerðar rannsóknir á kulnun þar sem tekin voru viðtöl, spurningalistar 

lagðir fyrir og fylgst með fólki við störf sín. Út frá þessari rannsóknarvinnu var hugtakið 

skilgreint, og því skipt niður í þrjú meginsvið. Upphaflega samanstóð spurningalistinn af 47 

spurningum. Eftir að hafa lagt hann fyrir 605 manna úrtak var hann styttur niður í 25 spurningar. 

Spurningarnar voru valdar með það til hliðsjónar hversu oft spurningin átti við og hversu sterk 

tilhneigingin til hennar var á kvarðanum (Maslach og Jackson, 1981).  

Spurningar mælitækisins eru á þeim þrem megin sviðum sem Maslach og Jackson 

skilgreindu í tengslum við kulnun, tilfinningaleg örmögnun, hlutgerving og persónuleg afrek. 
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Átta spurningar mæla tilfinningalega örmögnun, fimm mæla hlutgervingu og níu spurningar 

mæla persónuleg afrek þátttakenda. Endanleg útgáfa af MBI mælitækinu inniheldur því 22 

spurningar. Spurningarnar eru á tveimur ásum, annar mælir hversu oft tiltekin spurning á við. 

Þegar hakað er við valmöguleikann “aldrei” fæst skorið núll, ef einkenni finnast nokkrum 

sinnum á ári fæst eitt stig, tvö ef einu sinni í mánuði, þrjú ef einkennin koma fram nokkrum 

sinnum í mánuði, fjögur fyrir einu sinni í viku, fimm nokkrum sinnum í viku og sex stig fást svo 

ef viðkomandi spurning á við daglega. Hinn ásinn mælir svo hversu vel spurningin á við allt frá 

því að vera mjög mild eða varla þannig að viðkomandi taki eftir því, upp í það að vera mjög 

sterk. Þessi svör gefa skor frá einum og upp í sex eða sjö eftir því hvorn ásinn er verið að vinna 

með, en ef viðkomandi hakar í “aldrei” þá gefur það núll stig. Hátt skor á tilfinningalegri 

örmögnun og hlutgervingu benda til þess að viðkomandi þjáist af kulnunar heilkenni á meðan 

lágt skor á persónulegum afrekum benda til hins sama. Á því má sjá að hvert af þremur 

meginsviðum kulnunar stendur eitt og sér í mælitækinu en þó eru samt tengsl á milli þeirra allra 

(Maslach og Jackson, 1981). Til að nefna dæmi um skilgreiningar Maslach, Jackson og Leiter 

(2010) á alvarleika einkenna kulnunar, telst sá með alvarlega kulnun sem skorar 30 stig eða 

fleiri, miðlungs kulnun sá sem skorar 24-29 stig og væga kulnun hafa þeir sem skora undir 24 

stigum (Maslach, Jackson og Leiter, 2010).  

Hverjir eiga helst á hættu að kulna í starfi? 

Maslach (1982) benti á að einstaklingar sem starfa við að hjálpa öðru fólki að vinna úr 

sínum vandamálum og erfiðleikum, eiga frekar á hættu að kulna í starfi en þeir sem ekki sinna 

slíkum störfum. Þessir einstaklingar þurfa, án þess að gera sér grein fyrir því, að sýna hlýju og 

umhyggju fyrir skjólstæðingum sínum og vandamálum þeirra. Þegar þeir eru farnir að sýna 
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vandamálum annarra svo mikinn skilning, jafnvel á hverjum degi eins og fram hefur komið, eiga 

þeir á hættu á að verða tilfinningalega úrvinda. Þetta gerist ef til vill í upphafi vegna vanmats á 

því hversu mikið þeir þurfa að gefa af sér. Með öðrum orðum, einstaklingurinn gefur of mikið af 

sér en fær ekki nægilega mikið til baka. Þeim sem hættara er við kulnun í starfi en öðrum eru til 

dæmis heilbrigðisstarfsfólk, þar með talið hjúkrunarfræðingar, kennarar, félagsráðgjafar, prestar 

og lögreglumenn (Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981; Bronsberg og Vestlund, 1989).  

Hjúkrunarfræðingum á gjörgæsludeildum virðist vera sérstaklega hætt við kulnun í starfi 

og er ýmislegt sem talið er getað valdið því (Poncet o.fl., 2007; Merlani o.fl., 2011). Mikið 

vinnuálag, andlegt álag tengt alvarlega veikum skjólstæðingum og árekstrar milli 

hjúkrunarfræðinga og lækna varðandi umönnun skjólstæðinga sinna eru meðal þeirra þátta sem 

geta valdið því að kulnun í starfi er svo algeng á gjörgæsludeildum (Poncet o.fl., 2007).   

Karlar og konur hafa svipaða tilhneigingu til kulnunar, konur þjást frekar af 

tilfinningalegri örmögnun á meðan karlar eru líklegri til að beita hlutgervingu. Ekki er fullvíst 

hvað það er sem veldur þessum stigsmun á milli kynja en getgátur eru uppi um tengsl milli 

kynjahlutverka og einnig að ákveðnar starfsstéttir teljist frekar til karla- en kvennastétta. Þannig 

mætti mögulega skýra að munur milli kynja sé frekar vegna mismunandi samsetningu starfsstétta 

en vegna kyns (Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981).  

Oft heyrast setningar á borð við “þessi starfmaður er búinn að vinna hérna allt of lengi og 

er líklega alveg kulnaður”. Staðreyndin er hins vegar sú, að það er yngra fólkið sem er í mestri 

hættu á að kulna í starfi og þar spilar lífaldur fólks mun stærri rullu en starfsaldur þess (Maslach, 

1982). Ungir, barnlausir og einhleypir einstaklingar hafa komið hvað verst út úr rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á starfstengdri kulnun (Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981; Merlani 

o.fl., 2011) og fólk í hjónabandi og með fjölskyldur er í minni hættu en aðrir á því að kulna í 
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starfi (Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981). Helstu ástæður þess kunna að vera fólgnar í 

því að fjölskyldufólk er oft eldra og þroskaðra og oft á tíðum með reynslu af að fást við 

tilfinningaleg úrlausnarefni. Einnig er, að fjölskyldufólk fær oftast meiri lífsfyllingu utan vinnu 

og metur starfsöryggi sitt meira þar sem það hefur einstaklinga í sinni umsjá (Maslach, 1982). 

Hvað er til ráða? 

Þegar starfstengd kulnun er annars vegar skiptir mestu máli að greina vandamálið svo 

fljótt sem auðið er. Best af öllu er þó að fyrirbyggja að kulnun eigi sér stað. Þegar einstak lingur 

þjáist af alvarlegu kulnunarheilkenni er líklegt að viðkomandi sé meðvitaður um vandamálið. Á 

fyrri stigum kulnunar er það fólkið í kringum einstaklinginn sem er í hvað bestri aðstöðu til að 

taka eftir einkennunum (Maslach, 1982). Það er því sameiginleg ábyrgð okkar allra að fylgjast 

með þeim sem eru  í kringum okkur og hafa orð á því ef upp koma áhyggjur um byrjandi 

einkenni kulnunar. Það eru ekki einungis yfirmenn sem ættu að bera ábyrgð á þessu, heldur 

einnig óbreyttir starfsmenn (Maslach, 1982).  

Með því að bjóða hjúkrunarfræðingum upp á starfsþróun á sínum vinnustað, til dæmis í 

formi endur- og símenntunar, vali á sérhæfingu (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 

2007) og þátttöku í rannsóknarhópum má auka líkur á því að hjúkrunarfræðingar séu ánægður 

með starfsumhverfi sitt og þar af leiðandi minnka líkur á kulnun þeirra í starfi. Einnig hefur verið 

sýnt fram á að draga megi úr líkum á alvarlegu kulnunarheilkenni með því að gefa 

hjúkrunarfræðingum tækifæri til þess að hafa áhrif á vaktafyrirkomulag sitt (Poncet o.fl., 2007). 

Maslach (1982) nefnir einnig í bók sinni Burnout the cost of caring að hluti vandamálsins felist í 

því að starfsfólk sé ekki varað við þeirri áhættu kulnunar sem fylgi viðkomandi starfsvettvangi. 

Yfirmenn stofnanna og fyrirtækja bera fyrir sig að ef þeir myndu segja umsækjendum sínum frá 
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raunveruleikanum myndu þeir líklega fá fáar umsóknir, þeir verði að laða þá að áður en þeir láta 

vita hversu mikil áhætta kulnunar er í raun fólgin í því að vinna með vandamál annars fólks 

(Maslach, 1982). Segja má að byrjað sé á röngum enda þegar þjálfun starfsmanna er annars 

vegar. Maslach nefnir sem dæmi að lögreglumenn sem hefja störf í Bandaríkjunum fái enga 

kennslu eða þjálfun í hvernig þeir eigi að takast á við það þegar þeir lenda í andlega erfiðum 

aðstæðum, sem flestir lögreglumenn upplifa við vinnu sína. Hins vegar sé þeim kennt hvernig 

skjóta eigi úr skotvopnum, en fæstir þessara lögreglumanna komi ekki nokkurn tíman til með að 

skjóta úr slíku vopni í starfi sínu (Maslach, 1982).  

Þrátt fyrir að vel geti reynst að kenna starfsmönnum hvernig takast eigi á við andlega 

erfiðar aðstæður er ekki síður mikilvægt, og að mati Maslach (1982) enn árangursríkara, að 

ráðast í breytingar á starfsumhverfinu. Starfsfólkið sjálft, yfirmenn og utanaðkomandi ráðgjafar 

geti komið að slíku verki. Hún telur ástæður þess að persónulegar breytingar nægi ekki til dæmis 

að þrátt fyrir að líklega sé fljótlegra fyrir einstaklinginn að vinna með sitt vandamál þá sé það 

árangursríkara og varanlegra að ráðast í breytingar á starfsumhverfinu. Það að kenna fólki að 

vinna með sín vandamál sé vissulega af hinu góða, en betra sé hinsvegar að koma í veg fyrir að 

vandamálin spretti upp. Það að fyrirtæki eða stofnun viðurkenni vandann og ráðist í breytingar, 

getur virkað vel á starfsmann sem hugsanlega er fullur sjálfsásakana.  

Viðamikil rannsókn var framkvæmd í Frakklandi á árunum 2005-2006. Rannsóknin náði 

til 2.392 einstaklinga sem störfuðu við hjúkrun, það er hjúkrunarfræðinga, aðstoðarmanna 

hjúkrunarfræðinga og yfirhjúkrunarfræðinga á 165 gjörgæsludeildum í Frakklandi. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna líðan þátttakenda. Notaður var spurningalisti sem innihélt 

lýðfræðilegar spurningar, spurningar um vinnustaðinn og tengsl og samvinnu milli 
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hjúkrunarfræðinga, við yfirmenn og við lækna. Einnig voru 22 spurningar úr MBI mælitækinu 

sem þýddur hafði verið og staðfærður yfir á frönsku (Poncet o.fl., 2007).  

Alvarlegt heilkenni kulnunar (MBI > -9) var greint hjá 32.8% þátttakenda í rannsókn 

Poncet o.fl. (2007) en enginn munur reyndist vera á milli starfsstétta. Rannsóknin leiddi í ljós að 

hjúkrunarfræðingar sem fengu að velja sér frídaga og taka þátt í rannsóknarhópum, vinnuhópum 

og streitustjórnun voru í minni áhættu á kulnun í starfi en þeir sem ekki fengu þessi tækifæri. 

Hve langar vaktir hjúkrunarfræðinganna voru tengdist hins vegar ekki auknum líkum á kulnun. 

Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að yngri og óreyndari hjúkrunarfræðingar höfðu meira gagn 

af fyrirbyggjandi aðgerðum til varnar kulnun en þeir sem eldri voru. Tengsl kulnunar við það að 

hjúkrunarfræðingarnir lentu í málefnalegum árekstrum við samstarfsfólk, sjúklinga eða 

fjölskyldur þeirra, var mjög sterk. Það virtist einnig algengt að læknum og hjúkrunarfræðingum 

kæmi ekki saman um meðferð alvarlega veikra skjólstæðinga sinna og það leiddi af sér aukna 

togstreitu milli þeirra. Að koma í veg fyrir árekstra manna á milli og bæta samskipti á vinnustað 

er því talið mjög líklegt til árangurs í baráttunni gegn starfstengdri kulnun (Poncet o.fl., 2007).  

Kulnun hjúkrunarfræðinga á Íslandi  

Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi er líta einvörðungu til þess að 

kulna í starfi en þó hafa verið gerðar þó nokkrar rannsóknir á starfslíðan og vinnuálagi. Árið 

2002 var gerð rannsókn á starfsánægju og vinnuálagi á meðal allra stafandi hjúkrunarfræðinga 

sem skráðir voru í Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) á þeim tíma. Hjúkrunarfræðingarnir 

upplifðu að þeir gætu ekki komið til móts við allar þarfir sjúklinga sinna vegna ónógrar 

mönnunar. Þeir voru ósáttir við sjálfan sig vegna þess að þeir náðu ekki að ljúka við þau verk 

sem þeir þurftu að inna af hendi og fannst þeir ekki ná að veita sjúklingum sínum nægilega 
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hjúkrun. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir því hvernig vinnutengt álag 

hefur áhrif á þá og þá þætti í vinnuumhverfi sem valda byrði (Sveinsdóttir, Biering og Ramel, 

2006). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að hjúkrunarfræðingar upplifðu jafn 

mikið vinnuálag óháð vinnustað. Hærra hlutfall hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á spítölum 

landsins en þeirra sem störfuðu á öðrum stofnunum sögðu að þeir hefðu sjaldan tíma fyrir 

hádegismat og að ef þeir kæmust í hádegismat þá væri hann sjaldan fyrir utan deildina. Þá töldu 

67% af þeim hjúkrunarfræðingum sem störfuðu á spítölum að þörf væri á tveim eða fleiri 

hjúkrunarfræðingum til starfa á deildunum. Einnig kom fram að þrír hjúkrunarfræðingar að 

meðaltali á hverri deild á sjúkrahúsum höfðu hætt störfum, en 1,5 hjúkrunarfræðingur á öðrum 

stofnunum landsins. Þeir sem að störfuðu á spítölunum upplifðu að þeir fengju meiri stuðning frá 

öðrum hjúkrunarfræðingum, deildarstjórum og öðrum stjórnendum samanborið við 

hjúkrunarfræðinga sem störfuðu utan spítalanna. Rannsóknin sýndi að allir 

hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt upplifðu jafn mikið vinnuálag óháð vinnustað en 

vinnuaðstæður á spítölunum virtust vera erfiðari (Sveinsdóttir o.fl., 2006).  

Sérfræðingar í heilbrigðisfræðum og stjórnendur í hjúkrun hafa bent á að fækkun 

hjúkrunarfræðinga á heimsvísu komi til með að skapa ný vandamál fyrir heilbrigðiskerfi alls 

staðar í heiminum. Lélegar starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga og kulnun leiða af sér óánægju í 

starfi sem aftur leiðir af sér aukna starfsmannaveltu (Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og 

Nutbeam, 2009). Gunnarsdóttir o.fl. (2009) gerðu rannsókn á því hvort tengsl væru á milli 

starfsumhverfis hjúkrunarfræðinga og gæðum hjúkrunar á LSH. Alls tóku 695 

hjúkrunarfræðingar af öllum deildum spítalans þátt í rannsókninni og var gagna aflað meðal 

annars með MBI mælitækinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tíðni kulnunar var 

tiltölulega lág meðal hjúkrunarfræðinga á LSH og ennfremur voru um 82% mjög eða mikið 
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ánægðir í vinnunni. Nítíu og fimm prósent svöruðu því til að ummönnun sjúklinga væri góð eða 

framúrskarandi. Almennt fannst hjúkrunarfræðingunum þeir fá stuðning frá sínum næstu 

yfirmönnum, en stuðningur frá æðri stjórnendum mældist hins vega töluvert minni og að fagleg 

samskipti milli hjúkrunarfræðinga og lækna væru jákvæð. Þeim fannst mönnun að jafnaði vera 

fullnægjandi og að grunngildi hjúkrunar kæmu fram í þeirra daglegu störfum. Rannsóknin sýndi 

að stuðningur frá deildarstjórum, hæfni starfsfólks og góð samskipti lækna og hjúkrunarfræðinga 

höfðu stöðug og góð áhrif á meðferðarsamband hjúkrunarfræðinga og sjúklinga. Stuðningur 

stjórnenda á deildum hafði áhrif á starfsánægju og meðferðasambönd og fyrirbyggjandi áhrif 

gegn kulnun hjúkrunarfræðinga. Þá kom einnig fram að mönnun ein og sér hafði mikið forspár 

gildi um tilfinningalega örmögnun hjúkrunarfræðinga (Gunnarsdóttir o.fl., 2009).  

Fagleg hæfni 

Þróun, viðhald og mat á hæfni hjúkrunarfræðinga er meðal stærstu áskorana sem blasa 

við í hjúkrun, en viðfangsefnið er flókið vegna þess að samstöðu skortir innan greinarinnar á því 

hvernig skilgreina eigi “hæfni” (Smith, 2012) og einnig hvað er á tt við með hæfni við mat á 

klínísku starfi (Meretoja o.fl., 2004). Án ákveðinnar skilgreiningar á hæfni hjúkrunarfræðinga er 

erfitt að greina hvernig eigi að aðstoða hjúkrunarfræðinga við að þróa með sér færni og hvaða 

aðferðir séu bestar til þess. Mismunur skilgreininga á hæfni í hjúkrun getur meðal annars verið 

tilkominn vegna þess hve margbreytilegt starf hjúkrunarfræðinga er milli sérgreina og 

starfsumhverfis (Smith, 2012).  

Í atferlislegri nálgun er talað um að færni sé samþætt af vitsmunalegum, tilfinningalegum 

og skynhreyflegum þáttum. Breiðari sýn til að nálgast hæfni er að skilgreina almenna klasa 

hæfileika, sem eru hugtök tengd og í tengslum við frammistöðu. Traust, umhyggja, 
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samskiptafærni, þekking og aðlögunarhæfni eru þættir greindir sem eiginle ikar hæfni. Hæfni er 

aukin með því að efla einstaklinga og byggja upp traust/tengsl sem auðvelda þekkingarþróun, 

klíníska ákvörðunartöku og að grípa til aðgerða fyrir hönd skjólstæðinga (Meretoja o.fl., 2004).  

Samkvæmt rannsókn Nieminen o.fl. (2011) er fagleg hæfni byggð á staðreyndum, 

þekkingu á viðfangsefninu og öðrum vísindalegum rannsóknum. Fagleg hæfni er sá grunnur sem 

hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa í klínískri vinnu. Fagleg hæfni er sú þekking sem við fáum með 

því að starfa við hjúkrun og frá fræðslu og klínískri þjálfun. Hún gerir hjúkrunarfræðingum kleift 

að skilja mismunandi fyrirbæri út frá mismunandi aðstæðum og sjá og skilja hluti frá 

mismunandi sjónarhornum, bæði faglega og siðfræðilega (Nieminen o.fl., 2011). 

Niðurstöður rannsóknar Nieminen o.fl. (2011) sýndu meðal annars að fagleg hæfni væri 

afrakstur frá grunni hjúkrunarnáms, ígrundun, símenntun og klínískri þjálfun. Fagleg hæfni jókst 

með aukinni starfsreynslu. Það var háþróað stig klínískra ákvarðana þegar faglega hæfur 

hjúkrunarfræðingur gat greint, metið og stjórnað umönnun einstaklinga. Faglega hæfur 

hjúkrunarfræðingur þurfti að vera fær um að framkvæma greinandi aðgerðir, gefa lyf og 

meðhöndla þau rétt, auk þess að geta leitt og samræmt heilsueflingu. Hann þurfti að vera fær um 

að vísa sjúklingum til annarra sjúkrastofnanna, auk þess að geta skráð og viðurkennt sjúklinga 

frá öðrum stofnunum. Enn fremur átti faglega hæfur hjúkrunarfræðingur að leiða, leggja mat á, 

þróa og bæta hjúkrun ásamt því að stunda rannsóknarvinnu (Nieminen o.fl., 2011). 

Smith (2012) greindi frá eiginleikum sem stuðluðu að hæfni hjúkrunarfræðinga í starfi, 

en eiginleiki var skilgreining á einkennum eða þáttum sem urðu að vera til staðar til að 

hjúkrunarfræðingur öðlaðist hæfni. Þessir eiginleikar voru meðal annars að samþætta þekkingu í 

starfi, reynsla, gagnrýn hugsun, fagleg vinnubrögð, umyggja, samskipti, starfsumhverfi, hvatning 

og fagmennska (Smith, 2012). Það er ekki nóg að búa yfir hjúkrunarfræðiþekkingu til þess að 
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öðlast hæfni í starfi, heldur þurfa hjúkrunarfræðingar að vera færir um að nýta sér þekkinguna. 

Gagnrýnin hugsun í hjúkrun er færni til að nýta þekkingu, ásamt fyrri reynslu, dómgreind, 

rökhugsun og greiningu á því hvernig veita skal skilvirka og einstaklingsbundna hjúkrun. 

Hjúkrunarfræðingur sem býr yfir þessum eiginleikum er líklegri til að sjá fyrir, bregðast við og 

aðlaga sig að breyttu ástandi sjúklinga, forgangsraða og skipuleggja. Samkvæmt Smith (2012) á 

að krefjast faglegra vinnubragða við mat á hæfni hjúkrunarfræðinga og með tímanum öðlast þá 

hjúkrunarfræðingur faglega færni með aukinni þekkingu og reynslu. Sú færni getur verið 

breytileg eftir því hvar og við hvað hjúkrunarfræðingurinn starfar hverju sinni og getur hann 

verið á mismunandi stigum í hæfni við mismunandi störf.  

Smith ræðir einnig um umhyggju sem mikilvægan eiginleika í hæfni hjúkrunarfræðinga. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa ekki eingöngu að hafa getu til að framkvæma klínísk verk heldur 

einnig að geta stuðlað að bættri heilsu einstaklinga með góðu meðferðarsambandi. Góð samskipti 

hjúkrunarfræðinga við sjúklinga og samskipti milli hjúkrunarfræðinga eru mikilvægir eiginleikar 

í hæfni hjúkrunarfræðinga. Sjúklingar meta hæfni hjúkrunarfræðinga á því hvernig þeir upplifa 

umönnunina sem þeir fá og spila samskipti og tengslamyndun stóran þátt í því. Til að tryggja 

öryggi sjúklinga og bestu mögulegu meðferð þurfa samskipti allra umönnunaraðila að vera skýr 

og góð (Smith, 2012).  

Gott starfsumhverfi er mikilvægt atriði sem hefur jákvæð áhrif á þróun hæfni. Umhverfi 

með örum breytingum í tækni og starfsháttum ætti að hvetja hjúkrunarfræðinga til að viðhalda og 

öðlast hæfni. Hjúkrunarfræðingar sem fá hvatningu til að öðlast hæfni ná því betur að tengja 

hjúkrunarkenningar við klíníska færni og skila öruggri hjúkrun (Smith, 2012).  

Áður fyrr var hjúkrunarfræði ekki viðkennd sem fræðigrein. Með innleiðingu 

hjúkrunarnáms á háskólastigi og gagnrýnnar hugsunar er augljóst að hjúkrun er sjálfstæð 
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fræðigrein. Með viðurkenningu á hjúkrun sem fræðigrein eykst ábyrgð hjúkrunarfræðinga að 

vera faglegir og gera fagmennsku að eiginleika hjúkrunar (Smith, 2012).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hæfni hjúkrunarfræðinga, en fáar á hæfni í 

mismunandi starfsumhverfi. Nýlegar rannsóknir benda til þess að það geti verið munur á hæfni 

hjúkrunarfræðinga í mismunandi starfsumhverfi. Við greiningu gagna í rannsókn Meretoja, 

Leino-Kilipi og Kaira (2004) sást munur á samanburði á starfsumhverfi. Hjúkrunarfræðingar sem 

störfuðu á skurðstofu eða á bráðadeildum mátu hæfni sína í flokki um stjórnun aðstæðna hærra 

en hjúkrunarfræðingar á almennum deildum. Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á almennum 

deildum, bráðadeild eða á gjörgæslu mátu hæfni sína hærra í flokkunum kennsla-þjálfun og 

klínísk greining heldur en hjúkrunarfræðingar á skurðstofu. Einnig mátu hjúkrunarfræðingar á 

almennum deildum hæfni sína hærra í flokkum um umönnunar hlutverk og að tryggja gæði 

heldur en hjúkrunarfræðingar á skurðstofu (Meretoja o.fl., 2004). 

Niðurstöður rannsóknar Meretoja o.fl. (2004) sýndu einnig að hjúkrunarfræðingar mátu 

hæfni sína almennt góða. Þeir mátu hæfni sína mesta í flokkunum stjórnun aðstæðna, 

umönnunarhlutverk og klínískri greiningu. Þessar niðurstöður eru rökréttar þar sem sjúklingar 

eru veikari á sjúkrahúsum nú en áður, legutími styttri og fleiri sjúklingar í áhættuhópum kalla á 

skjótari viðbrögð hjúkrunarfræðinga í umönnun sjúklinga. Sú niðurstaða að hjúkrunarfræðingar 

teldu sig síst hafa hæfni í að tryggja gæði mátti rekja til hraða í ýmiss konar tækniþróun, 

áframhaldandi endurskipulagningar og skorts á fjármangi eða þekkingu. Af einstökum þáttum 

töldu hjúkrunarfræðingarnir sig hæfasta í að koma vel fram, í sjálfsstjórn, forgangsröðun 

verkefna, að greina aðstæður og taka ákvarðanir um umönnun sjúklinga út frá aðstæðum, auk 

þess að veita siðferðislega og einstaklingsbundna umönnun (Meretoja o.fl., 2004).  
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Fagleg vinnubrögð 

Fagleg vinnubrögð taka mið af því að sýnt hafi verið fram á með rannsóknum að ákveðin 

vinnubrögð séu betri en önnur. Heilbrigðisstofnanir hafa viðurkennt þau sem vinnureglur eða 

Embætti landlæknis gefið út sem leiðbeiningar um notkun eða mælt sérstaklega með því að 

ákveðin tæki eða vinnuferill sé notaður.  

Mikilvægi faglegra vinnubragða má víða finna í hjúkrunarstarfinu og eru sýkingavarnir 

þar á meðal. Snertismit er langalgengasta smitleið baktería. Snertismit er annað hvort beint eða 

óbeint og gegna hendur einstaklinga þar veigamiklu hlutverki. Þegar talað eru um beint 

snertismit snertir húð sýkta eða húð með sýklum og örverur flytjast á milli hýsils og næms 

einstaklings. Óbeint snertismit verður þegar einstaklingur kemst í snertingu við hlut sem hefur 

megnast við snertingu frá öðrum. Allar þær aðgerðir sem miða að því að koma í veg fyrir 

dreifingu örvera sem valdið geta sýkingum hjá sjúklingum eða starfsmönnum innan veggja 

sjúkrahúsa og þar með fækkun spítalasýkinga, kallast sýkingavarnir (Landspítali 

háskólasjúkrahús, e.d.c). Spítalasýking er sýking sem einstaklingur fær á meðan hann dvelur á 

sjúkrahúsi eða eftir útskrift ef hægt er að rekja hana til sjúkrahúsdvalarinnar (Landspítali 

háskólasjúkrahús, e.d.c; Sydnor og Perl, 2011). Fjölmargir þættir stuðla að því að 

spítalasýkingum fer fjölgandi og má þar nefna aukna notkun á áhöldum sem rjúfa eðlilegar varnir 

líkamans, svo sem þvagleggir, æðaleggir og barkarennur (Ásta St. Atladóttir, 2007).  

Sýkingarvaldandi örverur finnast víða, bæði í umhverfi okkar og á okkur sjálfum. Þegar 

talað er um sýkingavarnir er oft notast við sýkingakeðjuna til að útskýra hvernig sýkingavaldur 

getur borist milli manna og valdið sýkingu. Mikilvægt er að skilja sýkingakeðjuna því til að 

fyrirbyggja sýkingar þarf að rjúfa keðjuna og koma þannig í veg fyrir sýkingu. Sýkingakeðjan er 
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samsett út sex þáttum. Þessir þættir eru smitefni, geymsluhýsill, útgönguleið úr hýsli, smitleiðir, 

inngönguleið í hýsil og móttækilegur einstaklingur (Embætti landlæknis, 2012a; West, 2009). 

Smitefnin geta verið baktería, vírus, sveppur og frumdýr. Smitefni getur borist um 

líkamann frá einum stað til annars, frá öðru fólki, mat, dýrum eða umhverfi. Smitefni getur borist 

með beinni eða óbeinni snertingu, með því að anda smitefninu inn um munn eða nef eða gleypa 

smitefni með drykk og mat. Mikið af bakteríum lifir á húð okkar, svo kölluð “normal flóra”, og 

getur því sýking komið í kjölfar ástungu á húð eða út frá sári. Einnig eru inniliggjandi áhöld eins 

og þvagleggur leið fyrir sýkil inn í líkamann (West, 2009). Mikilvægt er að vinnubrögð allra á 

sjúkrahúsi miðist að því að hindra dreifingu sýkla á milli sjúklinga og í umhverfinu (Landspítali 

háskólasjúkrahús, e.d.c; Sydnor og Perl, 2011; West, 2009) og rjúfi þannig sýkingakeðjuna 

(West, 2009). Hinn mikli hraði sem einkennir nútíma heilbrigðisþjónustu og aukið álag á 

starfsfólki dregur úr gæðum þjónustunnar, meðal annars með því að hreinlæti minnkar og þá 

einkum handhreinsun starfsfólks (Ásta St. Atladóttir, 2007).  

Handhreinsun. Grundavallaratriði í sýkingavörnum er hreinlæti og skipar þar 

handhreinsun stóran sess (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.c; Allegranzi og Pittet, 2009; Pittet 

og Boyce, 2001). Það er marg sannað að handhreinsun, handþvottur og/eða sótthreinsun á 

höndum er árangursríkasta aðferðin til að rjúfa smitleiðir og koma í veg fyrir sýkingar (Ásta St. 

Atladóttir, 2007; Pittet og Boyce, 2001; Allegranzi og Pittet, 2009). Við umönnun og meðferð 

sjúklinga er tilgangur handþvottar að fjarlægja örverumengun og annað lífrænt efni sem kemur 

við snertingu sjúklinga og umhverfis (Ásta St. Atladóttir, 2007). 

Samkvæmt leiðbeiningum sýkingarvarna LSH skulu hendur þvegnar áður en vinna hefst, 

það er áður en unnið er með sjúklinga, á milli sjúklinga, rannsóknardeild yfirgefin, farið er á 

snyrtingu og fyrir neyslu matar og drykkja. Einnig skulu hendur þvegnar eftir snertingu við 
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lífsýni, notkun hanska, snertingu við sjúklinga, salernisferðir og eftir að fólk notar hendur til þess 

að hlífa hnerra eða hósta (Landspítali háskólasjúkrahús, 2013). Í verklagsreglum LSH um 

handhreinsun kemur fram að meðal annars skuli framkvæma handþvott með vatni og sápu þegar 

hendur eru sjáanlega óhreinar, þegar blóð eða aðrir líkamsvessar hafa komst í snertingu við 

hendur, fyrir sprittun á höndum eftir ummönnun sjúklinga með veirusýkingar, eins og til dæmis 

Noro veirusýkingu eða öðrum sýkingum sem stafa af örverum sem eru þolnar gegn spritti 

(Landspítali háskólasjúkrahús, 2010).  

Sýnt hefur verið fram á að betra sé að notast við handspritt til reglulegrar handhreinsunar 

heldur en vatn og sápu, nema þegar að hendur eru sjáanlega óhreinar (Landspítali 

háskólasjúkrahús, 2010; Kampf, Löffler og Gsameier, 2009; West,2009). Samkvæmt 

verklagsreglum LSH um handhreinsun skal meðal annars nota handspritt í upphafi hvers 

vinnudags, fyrir og eftir alla snertingu sjúklinga og umhverfis þeirra, þegar farið er frá óhreinu 

svæði yfir á hreint, áður en unnið er með hreina og dauðhreinsaða hluti og þegar 

einangrunarherbergi er yfirgefið (Landspítali háskólasjúkrahús, 2010). Eftir hanskanotkun og 

fyrir umönnun ónæmisbældra einstaklinga skal líka nota handspritt (West, 2009). Eftir snertingu 

við líkamsvessa, sár eða rofna húð er einnig mikilvægt að spritta hendur eftir að þær hafa verið 

þvegnar með vatni og sápu (Landspítali háskólasjúkrahús, 2010; West, 2009).  

Hlífðarbúnaður. Hlífðarbúnaður eru síðir sloppar, grímur til þess að hylja öndunarfæri, 

gleraugu eða hlífar til verndar augum og hanskar. Hlífðarsloppar eru notaðir til þess að verja 

starfsmenn eða gesti spítala gegn einhvers konar smiti eða smitandi efnum, hvort sem um er að 

ræða lyf, blóð eða aðra líkamsvessa. Hlífðarsloppar eru einnig oft notaðir þegar einangra þarf frá 

einhvers konar dropa eða úðasmiti. Hlífðarsloppar sem eru notaðir í aðstæðum þar sem 

sjúklingur er í einangrun, skulu vera nógu síðir þannig að þeir hylji öll föt og ermar síðar með 
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þéttu stroffi á endunum. Ekki er nein sérstök tækni við að klæðast slíkum hlífðarsloppum svo 

framarlega sem þeir séu tryggilega festir á þann sem ætlar að nota þá (West, 2009). 

Grímur/maska skal nota þegar verið er að vinna með sjúklinga sem búast má við að blóð 

eða aðrir líkamsvessar komi til með að sprautast eða slettast frá, hjá þeim sem eru á vörn gegn 

úða eða dropasmiti eða hjá þeim sem eru með grunaða eða staðfesta berkla. Aðallega er um tvær 

tegundir af möskum að ræða, svokallaða skurðstofumaska sem koma í veg fyrir að notandinn 

andi að sér stórum ögnum í andrúmsloftinu sem vanalega ná ekki að ferðast meira en einn metra 

og einnig veirumaska, en þeir eru ætlaðir til verndar gegn minni ögnum. Gríman á að liggja þétt 

að andlitinu og hylja bæði nef og munn, best er að tala sem minnst til þess að minnka enn frekar 

loftflæði um grímuna (West, 2009). 

Augnhlífar eru bæði til sem hlífðargleraugu eða nokkurskonar gríma eða skjöldur sem 

hægt er að setja á viðkomandi til að hlífa augum. Augnhlífar ætti að nota þegar ákveðin verk eru 

framkvæmd, til dæmis þegar líkur eru á að líkamsvessar geti lent í augun eins og við ýmiss konar 

skolanir og uppsetningu slagæðaleggja. Sama gildir um augnhlífar og grímur, þær þurfa að falla 

vel að andlitinu og loka sem best þannig að líkamsvessar eigi ekki greiða leið að augum (West, 

2009). 

Hanskar skulu notaðir þegar að heilbrigðisstarfsmenn gætu komist í snertingu við 

líkamsvessa aðra en svita, þegar koma þarf við rofna húð eða þegar rjúfa þarf húð, eins og til 

dæmis þegar settir eru upp æðaleggir eða blóðprufur eru teknar. Mikilvægt er að skipta um 

hanska á milli sjúklinga og sem fyrst eftir að verki er lokið og einnig að forðast snertingu við 

umhverfið, svo sem borð og aðra hluti í umhverfinu, með óhreinum hönskum. Eftir 

hanskanotkun skal þvo hendur með vatni og sápu eða handspritti, til að forðast smit (West, 

2009).  
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Stunguóhöpp. Stunguóhöpp eru algeng vinnuslys á meðal heilbrigðisstarfsmanna og 

hefur verið sýnt fram á að allt að 37% hjúkrunarfræðinga hafi orðið fyrir stunguóhappi einhvern 

tímann á starfsævinni (Yang og Mullan, 2011). Rannsókn frá Bandaríkjunum bendir til þess að 

meiri en helmingur allra stunguóhappa sé aldrei tilkynntur (Yang og Mullan, 2011). Samkvæmt 

reglum/tilmælum landlæknis, ber heilbrigðisstarfsfólki að tilkynna öll stunguóhöpp (Embætti 

landlæknis, 2013).  

Rogers og Goodno (2000) hafa bent á að verði heilbrigðisstarfsmaður fyrir því að stinga 

sig á mengaðri nál, gerir það hann útsettari fyrir blóðbornu smiti en ella. Talið er að það séu fleiri 

en 20 blóðbornir smitsjúkdómar sem hægt sé að smitast af við það að stinga sig á mengaðri nál, 

má þar nefna human immunodeficiency vírus (HIV), lifrarbólgu af týpu B (HBV) og lifra rbólgu 

af týpu C (HCV) (Yang og Mullan, 2011).  

Segja má að stunguóhöpp séu vinnutengd áhætta hjá heilbrigðisstarfsfólki en þrátt fyrir 

það fyrirfinnst svokölluð þöggunarmenning varðandi þess konar atvik (Yang og Mullan, 2011). 

Rannsókn á 300 heilbrigðisstarfsmönnum leiddi í ljós að 38% þátttakenda hefðu lent í 

stunguóhappi síðast liðið ár og að alls höfðu 74% lent í slíku óhappi einhvern tímann á 

starfsævinni. Einungis 80% þátttakenda í rannsókninni vissu að slík óhöpp bæri að tilkynna og 

enn færri eða 51% starfsmanna á viðkomandi heilbrigðisstofnun tilkynntu í raun að þeir hefðu 

lent í stunguóhappi. Þá kom einnig fram að læknar hefðu verið minna líklegir til þess að tilkynna 

stunguóhöpp heldur en hjúkrunarfræðingar (Elmiyeh o.fl., 2004). 

Kostnaður vegna stunguóhappa. Árið 2002 voru notaðar í Svíþjóð rétt tæplega 30 

milljón nálar til þess að stinga í gegnum húð á mönnum. Áætlaður kostnaður sænska 

heilbrigðiskerfisins vegna rannsókna og meðferða við HBV, HCV og HIV nam um 16,3 

milljónum sænskra króna sem eru tæpar 320 milljónir íslenskra króna á verðlagi í mars 2013 eftir 
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alls 6490 tilkynnt stunguóhöpp (Glenngard og Persson, 2009). Af þessu mætti draga má þá 

ályktun, að komast mætti hjá ærnum tilkostnaði fjárhagslega, ef vinnuveitendur kæmu til móts 

við starfsfólk með því að gera áhættumat og minnka með ráðum og dáð hættuna á því að fólk 

stingi sig í vinnunni. Einnig myndi það trúlega koma í veg fyrir þær líkamlegu, félagslegu og 

andlegu afleiðingar sem heilbrigðisstarfsmaður þarf að gagna í gegnum verði hann fyrir því 

óhappi að stinga sig á mengaðri nál.  

Verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar. Verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar eru hluti 

af faglegum vinnubrögðum og segja þær fyrir um hvað á að gera og lýsa aðferð við framkvæmd 

einstakra verkþátta. Verklagsregla lýsir ákveðnu verkferli þar sem margar starfsstéttir koma að 

og er samin af þeim sem nota hana svo að viðkomandi stofnun uppfylli þá gæðastefnu sem hún 

hefur sett sér. Í verklagsreglum eru meðal annars tilvísanir í skjöl og skrár (Barr og Downing, 

2012). 

Vinnuleiðbeiningar segja fyrir um hvernig eigi að framkvæma verkefni eða störf. Ólíkt 

verklagsreglum er hér aðeins ein ábyrg starfsstétt. Leiðbeiningarnar eru lýsing á því hvernig 

tiltekið afmarkað verk er unnið af hendi og er einfaldleiki hafður þar í fyrirrúmi (Barr og 

Downing, 2012).  

Klínískar leiðbeiningar. Klínískar leiðbeiningar hafa alltaf verið til. Í hvert skipti sem 

heilbrigðisstarfsmaður leitar sér álits annars starfsmanns eða leitar upplýsinga í rituðum 

heimildum má segja að hann sé að leita eftir klínískum leiðbeiningum (Embætti landlæknis, 

2012b). Klínískar leiðbeiningar taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma. Klínískar 

leiðbeiningar eru kerfisbundnar leiðbeiningar, ekki fyrirmæli, sem lúta að klínískum 

vandamálum í heilbrigðisþjónustu (Embætti landlæknis, 2010; Heilbrigðis-og 

tryggingarmálaráðuneytið og Landlæknisembættið, 2007).  
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Klínískar leiðbeiningar eru unnar á kerfisbundinn hátt og byggðar á traustum 

vísindalegum grunni. Þær veita starfsfólki í heilbrigðisþjónustu stuðning við ákvarðana töku í 

sínu starfi og því eru gerðar miklar kröfur um gæði rannsókna sem leiðbeiningarnar byggja og 

vönduð vinnubrögð við gerð þeirra (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.d). Klínískar leiðbeiningar 

eru lagðar fram í því skyni að veita bestu mögulegu meðferð, með sem minnstri áhættu og án 

óhóflegs kostnaðar. Reynslan sýnir að klínískar leiðbeiningar séu góð leið til að bæta klínískt 

starf (Embætti landlæknis, 2010; Heilbrigðis-og tryggingarmálaráðuneytið og 

Landlæknisembættið, 2007). Fjölmörg fagfélög heilbrigðisstarfsmanna og stofnanir hafa unnið 

að gerð klínískra leiðbeininga og er mikilvægi þeirra löngu viðurkennt innan 

heilbrigðiþjónustunnar (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.d). Klínískar leiðbeiningar eru 

stundum ritstýrðar og samræmdar af opinberum eða hálfopinberum aðilum. Þær eiga alltaf að 

byggja sem mest á klínískum rannsóknum. Það skiptir miklu máli að þær séu endurskoðaðar 

reglulega og einnig eru þær síbreytilegar (Embætti landlæknis, 2012b).  

Klínískar leiðbeiningar eru mikilvægur þáttur í gæðastarfi á hverri heilbrigðisstofnun, að 

því skildu að notkun þeirra sé tryggð. Rök fyrir gerð klínískra leiðbeininga eru meðal annars þau 

að þær stuðla að samræmdu vinnulagi. Sístreymi upplýsinga getur verið misvísandi og skapað 

óvissu um nálgun sem má draga úr eða eyða með klínískum leiðbeiningum. Þær efla líka 

þverfaglega teymisvinnu og hafa símenntunargildi. Einnig stuðla klínískar leiðbeiningar að 

skilvirkari notkun fjármagns og auka gæði þjónustunnar (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.d).  

Skráning atvika. Atvik í heilbrigðisþjónustu er skilgreint í íslenskum lögum sem mistök, 

vanræksla, óhappaatvik eða önnur atvik sem hafa valdið eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni. 

Óvæntur skaði er þegar meðferð leiðir af sér óhapp eða óhapp verður í meðferðinni, sem getur 
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valdið lengri sjúkrahúsdvöl, örkumlum eða dauða og er ekki tengt við sjúkdóminn (Embætti 

landlæknis, 2013).   

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk skrái þau atvik sem upp kunna að koma hverju 

sinni, einkum til þess að aðrir geti í framtíðinni lært af þeim og til að koma megi í veg fyrir að 

sömu mistök verði gerð aftur. Áætla má að allt að 10% þeirra sem þiggja sjúkrahúsþjónustu á 

vesturlöndum verði fyrir einhvers konar óvæntu atviki í sinni meðferð, því er skráning atvika 

gríðarlega mikilvæg. Einnig er mikilvægt að þeir sem starfa á sviði heilbrigðismála átti sig á því, 

að tilgangurinn með atvikaskráningu er ekki sá að geta tekið fyrir einn ákveðin starfsmann og 

skammað hann, heldur að atvikaskráning á að vera tæki sem nýta má til umbóta í starfi (Embætti 

landlæknis, 2013). 

Hjúkrun á bráðadeildum 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga er almennt mjög fjölbreytt og á slysa og bráðamóttökum 

hefur það breyst undanfarin ár, með það að markmiði að minnka vinnuálag. Fjölgun 

skjólstæðinga á bráðadeildum hefur leitt af sér lengri biðtíma sjúklinga og aukið álag á starfsfólk 

(Hudson og Marshall, 2008). Störf bráðahjúkrunarfræðinga eru bæði margþætt og oft á tíðum 

flókin. Hraði, ófyrirsjáanlegar aðstæður og fjölbreytileiki eru einkennandi í starfinu og því þurfa 

bráðahjúkrunarfræðingar að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu og geta beitt henni undir álagi. 

Einn mikilvægasti þáttur bráðahjúkrunar er fyrsta meðferð og umönnun slasaðra og bráðveikra 

við komu á bráðamóttöku. Bráðahjúkrunarfræðingar veita heildræna hjúkrun, þeir veita 

bráðveikum og slösuðum einstaklingum og fjölskyldum þeirra þá umönnun sem við á hverju 

sinni. Í bráðahjúkrun er lögð áhersla á að ekki sé farið í manngreiningarálit né að einstaklingum 
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sé mismunað og að virðing sé borin fyrir öllum þeim sem á þjónustunni þurfa að halda 

(Bráðahjúkrun, e.d.).  

Mosby‘s Medical dictionary (2009) skilgreinir bráðameðferð sem heilbrigðisþjónustu 

sem veitt er einstaklingum vegna bráðra veikinda, slysa eða aðgerða. Bráðameðferð er sérhæfð 

meðferð sem yfirleitt er veitt á sjúkrahúsum af sérþjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki. Bráðameðferð 

fer bæði fram á bráðamóttökum, gjörgæsludeildum, skurðdeildum og bráða legudeildum. 

Bráðameðferð er yfirleitt tímabundið meðferðarform en að því loknu tekur við langtímameðferð 

ef þörf er á (Mosby‘s Medical dictionary, 2009).  

Mikilvægi faglegra vinnubragða  

Eins og fram hefur komið eru fagleg og góð vinnubrögð hjúkrunarfræðinga og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna mikilvæg. Ein stærsta áskorun heilbrigðiskerfisins í dag er að koma í veg 

fyrir spítalasýkingar. Spítalasýkingar eru ein ástæða merkjanlegrar aukningu dauðsfalla og lengri 

sjúkrahúsdvalar. Hlutfall dauðsfalla er sérstaklega hátt hjá þeim sem eru alvarlega veikir. Um 35-

50% af öllum spítalasýkingum er hægt að rekja til ákveðinna inngripa í umönnun sjúklinga. 

Notkun og umhirða þvagleggja og æðaleggja, öndunarfærainngrip, inngrip hjá skurðsjúklingum 

eru allt atriði sem auka hættu á spítalasýkingum ef rétt vinnubrögð eru ekki viðhöfð. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir eru mikilvægar til að koma í veg fyrir sýkingar tengdar inniliggjandi 

leggjum, svo sem að fara klínískum leiðbeiningum til dæmis hvað varðar réttan undirbúning 

húðar fyrir húðrof, rétt umhirða við leggina og viðeigandi umbúðir. Þjálfun og námskeið sem 

miða sérstaklega að því að draga úr sýkingum tengdum inniliggjandi leggjum hafa einnig gefið 

góða raun sem fyrirbygging sýkinga (Pittet, 2005).  
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Góð handhreinsun er álitin aðal aðgerðin til að draga úr spítalasýkingum. Að starfsmenn fylgi 

ekki verklagsreglum um handhreinsun stendur hins vegar eftir sem eitt stærsta vandamál í 

heilbrigðiskerfinu (Pittet, 2005; Ásta St. Atladóttir, 2007). Átak sem gert var á handhreinsun á 

háskóla sjúkrahúsi í Sviss er fyrsta rannsókn sinnar tegundar. Rannsóknin fór fram frá desember 

1994 til desember 1997. Þar var gert átak í réttri handhreinsun starfsmanna sem leiddi af sér 

fækkun spítalasýkinga. Átakið fól meðal annars í sér áminningar á vinnustað, stöðugt eftirlit og 

virka þátttöku og endurgjöf starfsmanna og skjólstæðinga (Pittet, 2005; Pittet, 2001). 

Rannsakendur fylgdust á tímabilinu með yfir 20.000 handhreinsunum, árið 1994 voru 

aðeins um 48% þátttakenda sem hreinsuðu hendur sínar samkvæmt leiðbeiningum og árið 1997 

var talan komin upp í 66%. Handþvottur með sápu og vatni stóð tiltölulega í stað á meðan á 

rannsókninni stóð, en aftur á móti var umtalsverð aukning á notkun á handspritti á þessum árum. 

Einnig jókst handhreinsum á meðal hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á tímabilinu en 

handhreinsun var enn ábótavant hjá læknum. Á árunum 1994–1998 jókst notkun handspritts úr 

2,5 líter í 15,4 lítra fyrir hverja 1000 innlagnardaga og spítalasýkingum fækkaði úr 16,9% í 9,9% 

í (Pittet, 2001). 

Í rannsókn Cimiotti, Aiken, Sloane og Wu (2012) voru staðfest tengsl milli mönnunar á 

heilbrigðisstofnunum og spítalasýkinga. Á þeim sjúkrahúsum þar sem hjúkrunarfræðingar báru 

ábyrgð á færri sjúklingum voru færri skráðar sýkingar en þar sem hjúkrunarfræðingar báru 

ábyrgð á fleiri sjúklingum voru þær fleiri. Í ljós kom að aukin sjúklingafjöldi sem 

hjúkrunarfræðingar báru ábyrgð á, þó ekki væri nema um einn auka sjúkling að ræða, jók 

líkurnar á bæði þvagfærasýkingum og sýkingum hjá skurðsjúklingum. Einnig komu í ljós tengsl 

milli kulnunar hjúkrunarfræðinga í starfi og aukinnar tíðni sýkinga. Með 10% aukningu 

hjúkrunarfræðinga sem voru kulnaðir í starfi, jukust þvagfærasýkingar um 1:1000 og sýkingar 
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hjá skurðsjúklingum um 2:1000. Þetta sýnir fram á mikilvægi þess að vel sé fylgst með og reynt 

að draga úr kulnun hjúkrunarfræðinga í starfi (Cimiotti o.fl., 2012). 

Niðurstöður rannsóknar sem var gerð á gjörgæsludeild Háskólasjúkrahúss í Geneva, frá 

1.janúar 1999 til 31.desember 2002, sýndu að léleg mönnun hjúkrunarfræðinga tengdist aukinni 

sýkingarhættu hjá gjörgæslusjúklingum. Talið var að koma mætti í veg fyrir stóran hluta 

spítalasýkinga á gjörgæslu með betri mönnun hjúkrunarfræðinga. Tíðni sýkinga tengdum 

inngripum, svo sem inniliggjandi þvagleggjum, var marktækt lægri þegar mönnun 

hjúkrunarfræðinga var góð. Léleg mönnun einn daginn jók ekki endilega sýkingartíðni sama dag 

heldur nokkrum dögum seinna. Þetta bendir til þess að undir auknu álagi minnki fagleg 

vinnubrögð hjúkrunarfræðinga, til dæmis að handhreinsun verði minni vegna tímaskorts. Hins 

vegar er orsakasambandið milli lélegrar mönnunar og sýkingaraukningar að öllum líkindum 

miklu flóknara en þetta. Margir þættir koma þar til, stuðningur, starfsánægja, fjarvistir 

starfsmanna, kulnun í starfi og vangaveltur starfsmanna um að segja starfi sínu lausu, hafa einnig 

áhrif á spítalasýkingar (Hugonnet o.fl., 2007). 

Samantekt  

Kulnun er þegar einstaklingur er andlega og líkalega örmagna. Starfumhverfi spilar stórt  

hlutverk þegar kemur að starfsánægju, en starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga er bæði 

umfangsmikið og margbreytilegt. Þeir sem starfa við að hjálpa öðrum að leysa úr sínum 

vandamálum eru í meiri hættu á því að kulna í starfi. Með því að stuðla að starfsþróun og 

endurmenntun eru meiri líkur á því að hjúkrunarfræðingar séu ánægðir í starfi og líkurnar á 

kulnun minnka. Sú þekking sem fæst með því að starfa við hjúkrun kallast fagleg hæfni. Ýmsir 

eiginleikar eru taldir stuðla að faglegri hæfni hjúkrunarfræðinga, þeir eru til dæmis samþætting 
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þekkingar í starfi, gagnrýn hugsun og fagleg vinnubrögð. Fagleg vinnubrögð eru mikilvæg meðal 

hjúkrunarfræðinga en með góðum faglegum vinnubrögðum má draga úr spítalasýkingum. Aukið 

álag og minni mönnun hjúkrunarfræðinga dregur úr faglegum vinnubrögðum og eykur tíðni 

spítalasýkinga.
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3. Kafli 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem notast á við í rannsókninni. Gagnasöfnun 

verður lýst sem og aðferðum er notaðar verða við úrvinnslu gagna, einnig verður sagt frá þeim 

mælitækjum sem notast verður við ásamt áreiðanleika og réttmæti þessara mælitækja. Þá verða 

siðferðislegum vangaveltum gerð skil.  

Rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð verður notuð við gerð rannsóknarinnar, þar sem notast er 

við tölulegar upplýsingar sem hægt er að mæla. Nálgun megindlegra rannsókna byggist fyrst og 

fremst á lýsandi tölfræði fyrir tíðni, meðaltöl og prósentuhlutfall. Upplýsingarnar eru síðan 

notaðar til þess að finna mun milli hópa, hvernig hópar tengjast sín á milli og dreifingu hvers 

hóps fyrir sig. Helsti styrkleiki megindlegra rannsókna er sá að þær eru framkvæmdar í umhverfi 

sem er skipulagt fyrir fram af rannsakendum svo að umhverfisáhrif trufli ekki niðurstöður og þá 

er einnig hægt að skoða eina breytu í einu svo ekkert fari á milli mála (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Gagnaöflun fer fram með spurningakönnun þar sem notast verður við tvo spurningalista. 

Styrkur spurningakannana er sá að á skömmum tíma má safna saman fjölbreyttum gögnum, þar 

sem helsti styrkur liggur í því að sýnt hefur verið fram á sterk tengsl milli þess sem fólk segist 

gera í könnuninni og þess sem það gerir í raun (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Nánast öll þau fræði sem rannsaka manninn á einhvern hátt notast við spurningakannanir 

og notkun spurningakannana í heilbrigðisvísindum hefur aukist til muna síðustu árin. Hafa ber í 
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huga að spurningakönnun sem rannsóknaraðferð er líka flókin aðferð og að mörgu er að hyggja 

þegar spurningar eru samdar og ákveðið viðfangsefni er sett fram (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Óskað verður eftir því að þátttakendur svari helst öllum spurningunum í könnuninni. 

Leiðbeiningum verður fylgt, til að auka líkur á sem bestum skilningi á spurningarlistunum. 

Leitast verður við að nota auðskiljanlegt og einfalt orðalag og varast að nota leiðandi spurningar 

og spurningar sem innihalda svokallaða tvöfalda neitun. Spurningarnar eiga að vera efnislega 

réttar og ekki síður verður vandað til verka við uppsetningu og gerð svarkosta. Síðast en ekki 

síst, þá skiptir röð spurninganna miklu máli þar sem hún getur haft mikið að segja um hversu 

auðvelt sé að svara listanum í heild og hve nákvæm svörin verða (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Þýði og úrtak 

Eitt aðalatriði í rannsóknarstarfi er að taka fengnar niðurstöður og yfirfæra frá 

afmörkuðum hópi einstaklinga yfir á stærri heild. Mikilvægt að velja rétt þann hóp sem 

rannsóknin á að byggja á til þess að sem best heildarmynd fáist af þeim hóp sem álykta á um. 

Þannig er mikilvægt að í upphafi rannsóknar sé strax valið gott úrtak. Úrtak er sá hópur sem 

tekur þátt í rannsókninni og er hann valinn úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem 

kallast þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Það eru einkum fjögur atriði sem hafa áhrif á gæði úrtaks, þau eru dreifing í þýði, stærð 

úrtaks og úrtaksaðferð. Dreifing í þýði, úrtaksaðferð og stærð úrtaks hafa áhrif á 

tilviljunarkennda úrtaksvillu. Minni dreifing í þýði og eftir því sem úrtakið er stærra minnka 

líkur á tilviljunarkenndri úrtaksvillu og líkurnar á því að úrtakið endurspegli þýðið aukast. Eftir 

því sem úrtakið er stærra því nákvæmara er það (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003).   
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Rannsóknin verður gerð á haustdögum 2013. Starfandi hjúkrunarfræðingum á öllum 

deildum LSH og FSA verður boðin þátttaka, en skilyrði fyrir þátttöku verða að þeir hafi að 

minnsta kosti þriggja mánaða starfsreynslu og hafi fullt vald á töluðu og skrifuðu íslensku máli.  

Gagnasöfnun 

Fyrirhugað er að nota tvö mælitæki til að afla gagna í rannsókninni og verða þau send 

rafrænt til væntanlegra þátttakenda. Kynningarbréf með ósk um þátttöku (Fylgiskjal 3) í 

rannsókninni verða send með pósti heim til þátttakenda fjórum vikum áður en spurningalistinn 

verður þeim aðgengilegur á netinu. Í kynningarbréfinu kemur fram tilgangur rannsóknarinnar og 

að svör verði á engan hátt persónugreinanleg. Áður en kynningarbréfin verða send munu 

rannsakendur kynna rannsóknina á viðkomandi deildum og hvetja hjúkrunarfræðinga til þátttöku. 

Spurningalistarnir verða aðgengilegir á fyrirfram útgefinni vefslóð í fjórar vikur og mun öllum 

þátttakendum verður sent ítrekunarbréf (Fylgiskjal 4) að þremur vikum liðnum frá því að opnað 

var fyrir spurningalistana. 

Mælitæki 

Mælitækin sem notast verður við eru spurningalistarnir, Fagleg vinnubrögð 

hjúkrunarfræðinga sem mælir fagleg vinnubrögð og Maslach Burnout Inventory (MBI) 

spurningalisti sem mælir kulnun í starfi. Spurningalistinn, Fagleg vinnubrögð hjúkrunarfræðinga 

metur hvernig og hversu oft eða sjaldan hjúkrunarfræðingar vinna samkvæmt skilgreiningu um 

fagleg vinnubrögð. Rannsakendur hönnuðu spurningalistann með hliðsjón af fræðilegum 

gögnum um fagleg vinnubrögð. Fagleg vinnubrögð eru vinnubrögð sem sýnt hefur verið fram á 

með rannsóknum að séu betri en önnur, að heilbrigðisstofnanir noti þau sem vinnureglur eða að 

Embætti landlæknis hafi gefið út leiðbeiningar eða mæli sérstaklega með því að ákveðin tæki eða 
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vinnuferli sé notað. Í upphafi spurningalistans eru spurningar tengdar lýðfræðilegum 

upplýsingum um kyn, aldur, starfsaldur, stofnun og deild sem viðkomandi starfar á.  

MBI mælitækið er á ensku og var keypt erlendis frá. Spurningalistinn verður þýddur, með 

leyfi höfundar, af löggildum skjalaþýðanda og öllum reglum um þýðingu á mælitæki verður 

fylgt. Lög um dómtúlka og skjalaþýðendur nr. 148 frá 20. desember 2000 má meðal annars finna 

á heimasíðu Félags löggiltra dómtúlka og skjalaþýðenda (Félag löggiltra dómtúlka og 

skjalaþýðenda, e.d). 

Greining gagna 

Notast verður við tölvuforritið SPSS við greiningu og úrvinnslu gagna. Á þessum 

tímapunkti rannsóknarvinnunnar er ekki endanlega ákveðið hvaða tölfræðilegu próf verða notuð 

en skoðaður verður meðal annars munur, dreifing og fylgni milli breyta.  

Réttmæti og áreiðanleiki  

Réttmæti í rannsóknum segir hversu vel mælitækið mælir það sem því er ætlað að mæla. 

Það segir til um hvort niðurstöður hafi einhverja þýðingu og er þetta mikilvægasti eiginleiki 

mælitækis. Reynt er að tryggja réttmæti þegar atriði eru valin við þróun mælitækis því réttmæti 

segir hversu vel ákveðin rannsókn metur raunveruleikann (Guðrún Pálmadóttir, 2003; Guðrún 

Árnadóttir, 2003). Innra réttmæti segir til um hvort sú mynd sem rannsókn dregur upp af 

raunveruleikanum standist samanburð við veruleikan sjálfan. Ytra réttmæti segir til um hvort 

alhæfa megi um niðurstöðuna eða hvort niðurstöður séu réttmætar í ákveðnu þýði (Polit og Beck, 

2008). 

Áreiðanleiki mælitækis segir til um nákvæmni niðurstaðna. Hann segir líka til um 

líkurnar á því að niðurstöður rannsóknar verði þær sömu ef svipuð rannsókn væri endurtekin 
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(Norwood, 2010). Með skýrum og nákvæmum leiðbeiningum er hægt að auka áreiðanleika 

mælitækis (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Sýna þarf fram á áreiðanleika mælitækis í hvert skipti 

sem það er notað en ekki er hægt að sýna fram á áreiðanleika fyrr en mælitækið hefur verið notað 

til gagnaöflunar (Norwood, 2010). Ef réttmæti mælitækis skortir er áreiðanleiki þess gagnslaus, 

þó getur mælistækið verið mjög nákvæmt án þess þó að mæla það sem því var ætlað að mæla 

(Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Siðferðislegar vangaveltur  

Á undanförnum áratugum hefur vísindasamfélagið unnið mikið starf til að auka og bæta 

siðferði við rannsóknir (Sigurður Kristinsson, 2003). Samkvæmt lögum á Íslandi þarf að fá 

sérstakt samþykki vísindasiðanefnda eða siðanefnda ef framkvæma á vísindarannsókn á 

heilbrigðissviði (Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 6.gr.). Hlutverk siðanefnda 

er aðallega að vernda hagsmuni þátttakenda. Siðanefndum á Íslandi er skylt að leggja mat á 

hugsanlega áhættu rannsóknar út frá gagnsemi hennar og hafa að forsendu að hagsmunir 

einstaklingsins skuli ætíð vega þyngra en hagsmunir samfélags eða vísinda. Á Íslandi starfa 

sérstakar siðanefndir innan heilsugæslunnar, FSA og LSH (Sigurður Kristinsson, 2003). Óskað 

verður eftir leyfi Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni þar sem rannsóknin mun fara fram á 

tveimur stofnunum (Vísindasiðanefnd, e.d.a). Einnig verður óskað eftir leyfi frá stjórnendum 

LSH og FSA til að leggja rannsóknina fyrir. Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar. 

Hjúkrunarfræðingum starfandi við LSH og FSA verða boðin þátttaka í rannsókninni. Með því 

geta rannsakendur borið saman svör hjúkrunarfræðinga sem starfa á bráðadeildum við svör þeirra 

sem starfa á almennum deildum spítalanna.  
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Á upplýsingablaði til væntanlegra þátttakenda þurfa að koma fram upplýsingar um 

rannsóknina, hugsanlegan ávinning og áhættu sem henni kann að fylgja og með hvaða hætti 

þátttöku viðkomandi sé vænst. Upplýsingar þurfa að vera auðskiljanlegar, þátttakendum gerð 

grein fyrir því að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er og að þeir geti sleppt því að svara 

einstökum spurningum, kjósi þeir svo. Einnig þarf að koma fram í bréfinu, að þátttakendur geti 

hafnað þátttöku í rannsókninni og að þeir taki sjálfviljugir þátt (Sigurður Kristinsson, 2003; 

Reglugerð  um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 7. gr.). Almennt er ekki talin þörf á að afla 

sértaks samþykkis þegar um spurningakannanir er að ræða þar sem litið er á að þátttakan  

jafngildi samþykki þátttakanda (Vísindasiðanefnd, e.d.b).  

Samantekt 

Í rannsókninni verður notast við megindlega rannsóknaraðferð. Helsti styrkleiki 

megindlegra rannsókna er að þær eru framkvæmdar í umhverfi sem er skipulagt fyrir fram af 

rannsakendum þannig að umhverfisáhrif trufli ekki niðurstöður. Gagna verður aflað með tveim 

spurningalistum sem eru um leið mælitæki rannsóknarinnar. Spurningarlistarnir sem notast 

verður við nefnast Fagleg vinnubrögð hjúkrunarfræðinga og Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Sótt verður um leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd þar sem rannsóknin mun fara fram 

bæði á LSH og FSA. Einnig verður óskað eftir leyfi hjá stjórnendum beggja sjúkrahúsanna til 

þess að leggja spurningalistana fyrir hjúkrunarfræðinga á öllum deildum viðkomandi stofnana.  
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4. Kafli 

Umræður 

Rannsóknir sýna að starfstengd kulnun er ástand sem gerir vart við sig eftir langvarandi 

álag og óhóflegar kröfur í vinnu, en er ekki eitthvað sem sprettur upp af tímabundnu álagi 

(Korczak o.fl., 2012). Meðal einkenna sem kulnaðir einstaklingar sýna eru: tilfinningaleg 

örmögnun, hlutgerving og skortur á persónulegum afrekum (Maslach, 1982; Maslach og 

Goldberg, 1998). Klínísk einkenni kulnunar geta verið orkuleysi, höfuðverkur, svefnleysi, 

andlegt ójafnvægi og vandamál tengd inntekt næringar, en fólk með kulnun hefur einnig lýst 

erfiðleikum í samskiptum sínum við annað fólk (Poncet o.fl., 2007). Starfsmenn sem aðstoða 

aðra við úrlausn persónulegra vandamála eru í sérstakri hættu á að kulna í starfi. Starfsstéttir sem 

þetta á við eru til dæmis hjúkrunarfræðingar, læknar, prestar, félagsráðgjafar og lögregluþjónar 

(Maslach, 1982; Maslach og Jackson, 1981; Bronsberg og Vestlund, 1989). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á kulnun hjá íslenskum hjúkrunarfræðingum, en miðað 

við erlendar rannsóknir er ljóst að þörf er á slíkum rannsóknum hérlendis. Það væri því til 

hagsbóta fyrir hjúkrunarfræðinga og þær stofnanir sem þeir starfa á, ef kulnun meðal 

hjúkrunarfræðinga væri tekin til stöðugrar athugunar. Rökstuðning fyrir því má sjá í niðurstöðum 

í rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2009) sem benda til þess að kulnun leiði til óánægju í starfi og 

þar með aukinnar starfsmannaveltu. Ónóg mönnun og mannekla á sjúkrahúsum verður til þess að 

hjúkrunarfræðingar upplifa að þeir ná ekki að klára þau hjúkrunarviðfangsefni sem æskilegt er að 

þeir framkvæmi. Þetta verður svo til þess að hjúkrunarfræðingar verða ósáttir við sjálfa sig og 

upplifa það að þeir hafi getað ekki veitt sjúklingum sínum nægjanlega hjúkrun (Sveinsdóttir o.fl., 

2006).  
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Komið hefur í ljós að aukin þátttaka hjúkrunarfræðinga í ákvarðanatöku varðandi málefni 

vinnustaðarins eykur starfsánægju og leiðir af sér minni líkur á að hjúkrunarfræðingar kulni í 

starfi eða hverfi til annarra starfa (Armstrong, 2005; O’Mahony, 2011). Með aukinni þátttöku í 

ákvarðanatöku, varðandi til dæmis verklag á deildum, telja höfundar mögulegt að 

hjúkrunarfræðingar fari frekar eftir þeim leiðbeiningum og upplifi frekar traust stjórnenda.  

Hæfni hjúkrunarfræðinga hefur meðal annars verið skilgreind sem klasi af hæfileikum 

(Meretoja o.fl., 2004). Fagleg hæfni er hæfni sem hjúkrunarfræðingar öðlast við að starfa við 

hjúkrun, afla aukinnar menntunar og með klínískri þjálfun. Hjúkrunarfræðingar sem búa yfir 

faglegri hæfni eru meðal annars færir um að stjórna umönnun og greina hjúkrunarþarfir sjúklinga 

(Nieminen o.fl., 2011). Eiginleikar sem einkenna faglega hæfan hjúkrunarfræðing eru til dæmis 

geta til þess að nota þekkingu í starfi, fagleg vinnubrögð, samskipti og gagnrýnin hugsun. Einnig 

er gott starfsumhverfi mikilvægur þáttur sem hefur jákvæð áhrif á þróun faglegrar hæfni hjá 

hjúkrunarfræðingum (Smith, 2012). Sigrúna Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir (2007) benda á í 

umfjöllun sinni um starfsþróun hjúkrunarfræðinga, að starfsþróun geti eflt hæfni og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga til að þróa sig faglega, hún miði að því að auka starfsánægju og bæta gæði og 

öryggi þjónustunnar. Rannsókn Poncet o.fl. (2007) sýndi fram á að hjúkrunarfræðingar sem taka 

þátt í rannsóknarhópum og þróa sig þannig í starfi eru í minni hættu á kulnun í starfi en þeir sem 

ekki taka þátt í slíku starfi.  

Spítalasýkingar eru ein stærsta áskorunin sem heilbrigðiskerfin standa frammi fyrir í dag 

(Pittet, 2005), því er mikilvægt að vinnubrögð allra starfsmanna á sjúkrahúsum miði að því að 

hindra dreifingu sýkla (Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.c; Sydnor og Perl, 2011; West, 2009). 

Greint hefur verið frá því að aukið álag á starfsfólki og hinn mikli hraði sem einkennir nútíma 

heilbrigðisþjónustu, dragi úr gæðum þjónustunnar meðal annars þannig að hreinlæti minnki og 
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þá einkum handhreinsun (Ásta St. Atladóttir, 2007). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Pittet o.fl. (2000) um tengsl handhreinsunar og spítalasýkinga, en þar kom í ljós að 

tíðni spítalasýkinga minnkaði umtalsvert samfara aukinni handhreinsun.  

Reynsla rannsakenda af starfi innan heilbrigðiskerfisins er meðal annars að fagleg 

vinnubrögð séu ekki alltaf viðhöfð og ekki nægjanlega farið eftir þeim klínísku leiðbeiningum 

sem eigi að vera leiðarvísir starfsmanna. Dæmi um þetta gætu verið röng notkun hlífðarbúnaðar, 

ófullnægjandi handhreinsun og röng meðhöndlun nála og annarra oddhvassra áhalda. 

Rannsakendur væntum þess að niðurstöður rannsóknarinnar komi að gagni með því að sýna fram 

á það sem vel er gert og einnig það sem betur mætti fara í því ferli og þeim aðgerðum sem lúta 

að fyrirbyggingu sýkinga á heilbrigðisstofnunum.   

Samdráttur í heilbrigðiskerfinu á Íslandi undanfarin ár hefur meðal annars komið fram í 

minni eftirspurn eftir hjúkrunarfræðingum þó svo að ekki sé um fækkun á notendum 

heilbrigðisþjónustunnar að ræða (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2012). Að því má 

draga þá ályktun að hver hjúkrunarfræðingur beri ábyrgð á fleiri sjúklingum á hverri vakt og búi 

þar af leiðandi við aukið álag í starfi. Sýnt hefur verið fram á að léleg mönnun eykur tíðni 

spítalasýkinga. Léleg mönnun meðal hjúkrunarfræðinga á vakt þýðir ekki bara að hver 

hjúkrunarfræðingur þurfi að taka á sig aukna vinnubyrði vegna fleiri sjúklinga sem hann annast, 

heldur einnig að fagleg vinnubrögð minnka vegna aukins álags (Cimotti o.fl., 2012; Hugonnet 

o.fl., 2007). 

Fylgni á milli lélegrar mönnunar og aukinna spítalasýkinga er hins vegar að öllum 

líkindum miklu flóknara og þarf að taka þar mið af fleiri þáttum. Þættir eins og starfsánægja, 

kulnun í starfi, stuðningur við starfsmenn, fjarvistir og vangaveltur starfsmanna um að hætta í 

núverandi starfi hafa einnig áhrif á tíðni spítalasýkinga (Hugonnet o.fl., 2007). Af þessu má 
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draga þá ályktun að tengsl séu milli kulnunar í starfi og minnkaðra faglegrar færni 

hjúkrunarfræðinga.  

Segja má að mikið sé í húfi þegar horft er til starfsumhverfis og starfsþróunar í 

hjúkrunarstéttinni. Rannsóknir hafa sýnt tengsl milli starfsþróunar og hættu á kulnun í starfi, 

hjúkrunarfræðingar sem einhverra hluta vegna eru ekki ánægðir í starfi eru einnig útsettari fyrir 

kulnun. Með lélegri mönnun vakta og þar af leiðandi auknu vinnuálagi minnka fagleg 

vinnubrögð sem svo auka tíðni spítalasýkinga. Það er því mikilvægt að horfa á heildarmyndina í 

skipulagningu innan heilbrigðiskerfisins þar sem sýnt hefur verið fram á samspil ofangreindra 

þátta. 

Vonast er til að fyrirhuguð rannsókn um tengsl milli skorts á faglegum vinnubrögðum og 

kulnunar í starfi hjúkrunarfræðinga verði byrjunin á frekari rannsóknum á tengslum kulnunar 

íslenskra hjúkrunarfræðinga í starfi og faglegra vinnubragða þeirra.Heimildir sýna að mikilvægt 

er að fylgja þessu vel eftir á áreiðanlegan, markvissan og faglegan hátt. Markmiðið skal ávallt 

vera að bæta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er með íhlutun byggðri á gagnreyndri þekkingu.  

Samantekt 

Starfskulnun er algeng meðal heilbrigðisstarfsmanna en hún gerir oft vart við sig eftir 

langvarandi álag í vinnu. Starfsánægja leiðir af sér minni líkur á kulnun. Starfsþróun getur eflt 

hæfni og þekkingu hjúkrunarfræðinga, fagleg vinnubrögð eru meðal annars eiginleiki sem 

einkennir hæfan hjúkrunarfræðing. Spítalasýkingar eru í dag stórt vandamál í heilbrigðiskerfinu 

því eru fagleg vinnubrögð mikilvæg. Sýnt hefur verið fram á að aukið álag á hjúkrunarfræðinga 

dregur úr faglegum vinnubrögðum.
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5. Kafli 

Lokaorð 

Við vinnslu rannsóknaráætlunarinnar hafa höfundar komist að því að stétt 

hjúkrunarfræðinga er í mikilli hættu á kulnun í starfi. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að 

þekkja einkenni, áhættuþætti og afleiðingar kulnunar. Starfsþróun eykur starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga og er talin draga úr kulnun. Einnig eykur starfsþróun hæfni og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga. Faglega hæfni öðlast hjúkrunarfræðingur við það að starfa við hjúkrun og 

hefur faglega hæfur hjúkrunarfræðingur til dæmis öðlast þá eiginleika að nýta gagnrýna hugsun 

og fagleg vinnubrögð í starfi.  

Spítalasýkingar eru ein helsta ógn við nútíma heilbrigðiskerfi og má rekja stóran hluta 

þeirra til inngripa við umönnun sjúklinga. Því eru fagleg vinnubrögð meðal hjúkrunarfræðinga 

mikilvæg og þá einna helst handhreinsun. Aukið vinnuálag hjúkrunarfræðinga dregur úr 

faglegum vinnubrögðum og eykur þar af leiðandi tíðni spítalasýkinga.  

Takmarkanir rannsóknarinnar gætu verið þær að þeir hjúkrunarfræðingar sem þjást af 

kulnun í starfi eða sýna einkenni kulnunar komi ekki til með að svara könnuninni og að þar með 

fáist ekki rétt mynd af kulnun meðal hjúkrunarfræðinga. Einnig er möguleiki að 

hjúkrunarfræðingarnir svari spurningum um fagleg vinnubrögð þannig að þeir merki við það sem 

þeir vita að rétt er að gera, frekar en að svara samkvæmt því sem þeir í raun gera. 

Í framtíðinni telja höfundar að rannsaka þurfi nánar kulnun og fagleg vinnubrögð á 

sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum. Auk þess að beina þurfi sjónum að öðrum 

heilbrigðisstéttum, svo sem læknum og sjúkraliðum. Þá telja höfundar að gott væri fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að geta með einföldum hætti tekið próf sem mæla möguleika kulnunar og 

lesið sér til um helstu einkenni, áhættuþætti og afleiðingar hennar.
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Fylgiskjal 1 

Drög að íslenskir þýðingu spurningalistans Maslach Burnout Inventory - Kulnun í starfi 

 

Kulnun: Svarið 0-6 eftir því sem á best við. 

0: Aldrei    1: Nokkrum sinnum á ári.    2: Einu sinni í mánuði eða sjaldnar.   3: Nokkrum sinnum í 

mánuði. 4: Einu  sinni í viku.   5: Nokkrum sinnum í viku.   6: Alla daga. 

1.______     Mér finnst ég tilfinningalega búinn á því í vinnunni. 

2.______     Mér finnst ég uppurinn í enda hvers vinnudags. 

3.______     Mér finnst ég vera þreytt(ur) þegar ég fer á fætur á morgnanna og horfist í augu við enn 

einn dag í vinnunni. 

4.______     Að vinna allan daginn reynir virkilega á mig. 

5.______     Ég get með góðum árangri leyst þau vandamál sem upp koma í vinnunni.  

6.______     Mér finnst ég kulnuð/kulnaður vegna vinnunnar. 

7.______     Mér finnst ég markvisst leggja mitt af mörkum til stofnunarinnar. 

8.______     Ég hef misst áhugann á vinnunni eftir að ég byrjaði í þessu starfi.  

9.______     Ég er ekki eins kappsamur/söm varðandi vinnunna.  

10.______   Mín skoðun. Ég er góð/góður í vinnunni minni.  

11.______   Ég verð mjög glöð/glaður þegar ég næ ákveðnu markmiði í vinnunni. 

12.______   Ég hef náð mörgum verðugum markmiðum í vinnunni.  

13.______   Ég vil bara vinna vinnuna og ekki láta trufla mig.  

14.______   Ég er orðin svartsýnni á það að vinnan mín leggi nokkuð af mörkum/skili einhverju. 

15.______   Ég efast um mikilvægi vinnunnar minnar. 

16.______   Í vinnunni er ég viss um að ég sé drífandi og komi hlutum í verk. 

 

Þessi spurningalist er einungis drög og því er notkun hans með öllu óheimil. 
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Fylgiskjal 2 

Drög að spurningalista: Fagleg vinnubrögð hjúkrunarfræðinga 

Merktu við í reitinn eftir því sem við á 

1: Hanskanotkun: 

Hversu oft  notar þú hanska við eftirfarandi verk? 

A: Uppsetningu æðaleggja 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

B: Blóðsýnatöku 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

C: Blöndun sýklalyfja 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

D: Almenna aðhlynningu 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 

2: Hlífðarfatnaður  

Hversu oft notar þú viðeigandi hlífðarfatnað við eftirfarandi  verk? 

A: Almenna aðhlynningu 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

B: Umgengni við sjúklinga í einangrun 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

C: Móttöku við sjúklinga með blóðborin smitsjúk dóm 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

D: Umgengni við ónæmis bælda sjúklinga 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 



54 

Fylgiskjöl 

Háskólinn á Akureyri 

3: Nálar og umgengni við oddhvassa hluti 

Hversu oft eða sjaldan framk væmir þú eftirfarandi atriði? 

A: Setur hlífðarhettur aftur á nálar  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

B: Gengur frá oddhvössum hlutum strax að notkun lokinni í viðeigandi  nálabox  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 C: Ert með s prautu með nál og hlífðarhettu á endanum í vas anum 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 D: Passar að nálabox séu ekki yfirfull áður en að þeim er fargað 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 

4: Handhreinsun  

Hversu oft eða sjaldan framk væmir þú eftirfarandi?  

A: Handhreinsun fyrir aðhlynningu 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

B: Handhreinsun eftir aðhlynningu 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

C: Handhreinsun fyrir hanskanotkun 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

D: Handhreinsun eftir hanskanotkun 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

E: Handhreinsun þegar þú yfirgefur sjúkrastofu  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

F: Á milli sjúklinga 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 
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5: Skráning 

Hversu oft framk væmir þú eftirfarandi skráningu? 

A: Atvikaskráning varðandi hjúkrun og okkar þjónustu  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

B: Atvikaskráning tengd gjörðum sjúklings í þinn garð 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

C: Framvinduskráning í rauntíma 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

D: Framvinduskráning í lok vaktar  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

E: Framvinduskráning þegar tími gefst til 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 

6: Vinnuferlar og klíniskar leiðbeiningar  

Hversu oft eða sjaldan ferð þú eftir vinnureglum og eða klínískum leiðbeiningum 

A: Vinnureglum varðandi  sjúklinga í einangrun 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

B: Klínískum leiðbeiningum varðandi  blóð og blóðhlutagjafir  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

C: Leiðbeiningum um lyfjagjafir  

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

 D: Leiðbeiningum um mælingu lífsmarka 

Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

4 3 2 1 

  

 

 

Þessi spurningalist er einungis drög og því er notkun hans með öllu óheimil. 
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Fylgiskjal 3 

Drög að kynningarbréfi til þátttakenda og ósk um þátttöku í rannsókn 

Kópavogur dagsetning xxxx, 2013 

 

Kæri hjúkrunarfræðingur  

 

 

Efni: Upplýsingar og beiðni um þátttöku í rannsókninni: Kulnun og fagleg vinnubrögð 

hjúkrunarfræðinga. 

Við undirrituð, Atli Már Markússon, Linda Björk Markúsdóttir og Magndís Blöndahl 

Halldórsdóttir, nemar í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri, viljum með bréfi þessu óska 

eftir þátttöku þinni í rannsókn okkar á hjúkrunarfræðingum. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

kanna hvort tengsl séu á milli kulnunar í starfi og skorts á faglegum vinnubrögðum. Í 

rannsókninni verða notaðir tveir spurningalistar, annars vegar spurningalisti um kulnun sem er 

19 spurningar og hins vegar spurningarlisti er lýtur að faglegri færni með 6 spurningum.  

Á næstunni munt þú fá sendan tölvupóst með spurningalistunum. Könnunin er nafnlaus 

og það er ekki möguleiki að rekja svör aftur til þátttakenda. Þér er frjálst að taka þátt og engar 

afleiðingar fylgja því að neita þátttöku, né heldur að hætta þátttöku á hvaða tíma sem er. Það 

tekur 20-25 mínútur að svara spurningalistunum.  

Við yrðum þér mjög þakklát fyrir þátttöku þína, þar sem hver þátttakandi skiptir máli í 

rannsókninni.  
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Þér er velkomið að leita eftir frekari upplýsingum um rannsóknina með því að skrifa 

okkur á netfangið xxxx eða í síma xxx-xxxx. Einnig bendum við á heimsíðu Vísindasiðanefndar 

www.visindasidanefnd.is þar sem má finna upplýsingar um rétt þátttakenda í rannsóknum. 

 

 

Með fyrirfram þökkum, 

 

Atli Már Markússon 
 

Linda Björk Markúsdóttir 

Magndís Blöndahl Halldórsdóttir 

http://www.visindasidanefnd.is/
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Fylgiskjal 4 

Drög að ítrekunarbréfi vegna þátttöku í rannsókn 

Kópavogur dagsetning xxxx, 2013 

Kæri hjúkrunarfræðingur 

 

 

Efni: Ítrekunarbréf vegna beiðni um þátttöku í rannsókninni: Kulnun og fagleg 

vinnubrögð hjúkrunarfræðinga. 

Nú eru fjórar vikur síðan að þér ætti að hafa borist tölvupóstur varðandi ofangreinda 

rannsókn, hafir þú nú þegar svarað og skilað spurningalistunum þá kunnum við þér bestu þakkir 

fyrir en hafir þú enn ekki tekið þátt eða átt eftir að skila þá viljum við hvetja þig til þess að gera 

það. Okkur rannsakendum er það mikið kappsmál að sem flestir hjúkrunarfræðingar taki þátt 

þannig að niðurstöðurnar komi til með að túlka sem breiðastan vettvang. 

Þér er velkomið að leita eftir frekari upplýsingum um rannsóknina með því að skrifa 

okkur á netfangið xxxx eða í síma xxx-xxxx. Einnig bendum við á heimsíðu Vísindasiðanefndar 

www.visindasidanefnd.is þar sem má finna upplýsingar um rétt þátttakenda í rannsóknum.  

 

 

Með fyrirfram þökkum, 

 

Atli Már Markússon 

Linda Björk Markúsdóttir 

Magndís Blöndahl Halldórsdóttir 

http://www.visindasidanefnd.is/

