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Útdráttur 

Að brenna út í starfi, kulnun, er mikilvægt viðfangsefni fyrir stjórnendur og 

starfsmenn í mörgum starfsgreinum. Rannsóknir á þessu sviði sýna að starfsstéttir sem 

starfa við andlega krefjandi aðstæður eru líklegri en aðrar til að þróa með sér einkenni 

kulnunar. Tilgangurinn með ritgerð þessari er að skoða hvort prestastéttin á Íslandi sé 

í áhættuhópi hvað þetta varðar, ásamt því að athuga hvort og þá hvaða hlutverki 

prestar hafi að gegna þegar kemur að því að draga úr líkum á að starfsmenn annarra 

stofnana brenni út í starfi.  

Sálgæsla og handleiðsla í vinnuumhverfi eru lykilhugtök varðandi þau efni sem 

hér eru til skoðunar. Hvað felst í sálgæslu og handleiðslu? Hvernig er þessi þjónusta 

útfærð? Hefur slík þjónusta forvarnarlegt gildi þegar kemur að kulnunareinkennum í 

starfi?  

Í ritgerðinni verður farið yfir inntak sálgæslu presta og varpað ljósi á hlutverk 

þessarar þjónustu þegar kemur að því að hjálpa starfsfóki að vinna úr álagi og áföllum 

á uppbyggilegan máta. Þá verður skoðað hver aðgangur presta er að sálgæslu og 

handleiðslu.  
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Abstract 

Burnout is a concern for managers and employees within certain professions. 

Research has identified the work environment of some professions as mentally 

demanding and therefore more likely to provide the circumstances in which 

symptoms of burn-out may develop. My aim is to explore the work environment of 

pastors in relation to the risk of developing burn-out syndromes, as well as examining 

their role in protecting other high risk groups within institutions, such as hospitals, 

from symptoms of burnout.  

My hypothesis is that pastoral care and group counselling can be instrumental in 

resolving work related stress, and are able to process demanding situations in a 

constructive way and therefore can have a preventative role regarding the 

development of burn-out syndromes. In my conclusion I will also include a diagnosis 

based on resourses available to pastors and the support network they have access to in 

order to promote their personal, mental and physical health and wellbeing.  

The key concepts in regard to the work environment are pastoral care and group 

counselling, and the role of these terms in preventing burn-out syndrome. It is to be 

investigated how accessable this service is to pastors themselves as well as employees 

of other institutions, how the service is best structured and what changes need to be 

made in order to make it more efficient. 

 

  



 

3 

1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að greina hvort prestar séu í áhættuhópi þegar 

kemur að kulnun (e. burnout)1 í starfi, sem og hlutverk kirkjunnar varðandi forvarnir 

gegn kulnun starfsmanna sem eiga í krefjandi og nánum samskiptum við 

skjólstæðinga sína. Fjallað verður um kulnun almennt og eðli hennar ásamt því 

hvernig hægt er að koma í veg fyrir að kulnun verði á vinnustöðum. Kenningar 

kulnunar eru mátaðar við starfshætti og starfsumhverfi presta.  

Markmiðið er að varpa ljósi á hvernig greina megi kulnunareinkenni á 

starfsvettvangi ásamt því að rannsaka þær aðferðir sem beitt hefur verið með góðum 

árangri til að bæta aðstæður starfsmanna á vinnustöðum. Greindar verða aðferðir 

þjóðkirkjunnar til að vernda eigin starfsmenn gegn kulnun í vinnuumhverfi þeirra.  

Þjóðkirkjan kemur að áfallahjálp auk þess sem hún sérhæfir sig í sorg og 

sorgarviðbrögðum. Því er áhugavert að rannsaka hvort og þá hvaða hlutverki kirkjan 

hafi að gegna í almennum forvörnum gegn kulnun. Í því sambandi verður einnig 

skoðað með hvaða hætti hún verndar eigin starfsmenn gagnvart kulnun í starfi og 

hvort gera megi betur hvað það varðar.  

Eigin reynsla af því að vera hjúkrunarfræðinemi í Manchester í Englandi sem og 

störf mín við hjúkrun aldraðra í Reykjavík vöktu áhuga minn á fræðslu, sálgæslu og 

handleiðslu kirkjunnar í stuðningi við starfsstéttir sem upplifa reglulega áföll, sorg og 

sorgarviðbrögð sem hluta af starfi sínu.  

Kulnun í starfi er orðið algengt rannsóknarefni á sviði mannauðsstjórnunar, 

læknisfræði, hjúkrunarfræði, félagsfræði og sálfræði. Við skoðun mína á efninu fann 

ég ekki margar rannsóknir sem beinast að prestum. Ég fann þó kenningar á sviði 

mannauðsstjórnunar og sálfræði sem felast í að meta þurfi áhættuþætti í 

vinnuumhverfi og hanna forvarnarkerfi fyrir hverja og eina starfsstétt fyrir sig.  

Margar nýlegar námsritgerðir er að finna á vefsvæðinu Skemmunni 

(www.skemman.is) með slíkri greiningu á ýmsum starfstéttum. Þær eru gjarnan 

yfirfærðar á starfsvettvanginn sem fjallað er um í heild sinni. Því má álykta að 

rannsóknir á kulnun séu taldar mikilvægar og að ýmsar íslenskar starfsstéttir séu að 

meta vinnuumhverfi sitt upp á nýtt með hliðsjón af nýjustu rannsóknum á einkennum 

og afleiðingum kulnunar og forvörnum á þessu sviði. 

                                                        
1 Burnout er þýtt sem kulnun en er notað í merkingunni kulnun í starfi eða að brenna út í starfi. Kulnun 
virðist vera það orð sem á íslensku er almennt notað um þetta hugtak.  
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Við félagslegar breytingar og stöðuga þróun vinnuumhverfis hefur áhugi á kulnun 

í starfi aukist síðasta áratuginn eða svo. Því fylgir að um kulnun er oftlega fjallað í 

fjölmiðlum og almennri umræðu. Algengasta lýsingin á kulnun eru einkenni sem lýsa 

sér í  örmögnun (e. exhaustion), persónulegri aftengingu (e. depersonalization) og 

minni ánægju í starfi. Kulnun er aðallega álitin afleiðing af viðvarandi álagi sem ekki 

hefur verið unnið úr á viðeigandi hátt. A. Weber og A. Jaekel-Reinhard hafa stundað 

rannsóknir á sviði læknavísinda með áherslu á heilbrigði á vinnustað auk þess að 

leggja áherslu á greiningu vinnutengdra sjúkdóma (e. work related diseases). 

Niðurstaða rannsóknar þeirra er brýn þörf á að kanna hvort kulnun sé starfstengdur 

sjúkdómur.2 

Eftir efnahagshrunið 2008 hafa stofnanir ríkisins mátt þola mikinn niðurskurð 

fjárveitinga. Þjóðkirkjan hefur einnig orðið fyrir þessum niðurskurði. Með minnkandi 

fjárveitingum hefur stöðugildum fækkað án þess þó að verkefni hafi dregist saman. Af 

því leiðir að vinnuálag hefur aukist, m.a. hjá þeim starfsstéttum sem eiga að styðja 

almenning í gegnum það áfall sem fylgdi hruninu og afleiðingum þess.  

Til að tryggja viðunandi þjónustu sem tekur mið af þörfum samfélagsins þarf að 

rannsaka það stuðningsnet sem þessar starfsstéttir hafa aðgang að og kanna hvort 

vinnuaðstæður þessara starfsstétta auki hættu á kulnun í starfi. Ef í ljós kemur að 

ákveðnar starfsstéttir séu í hættu á að brenna út eða upplifa kulnun er mikilvægt að 

greina hvað þurfi að gera til að hlúa að þessum starfsmönnum og meta hvaða forvarnir 

eru nauðsynlegar til að stuðla að bættri líkamlegri og andlegri heilsu þeirra. Í ljósi 

fækkunar á stöðugildum og þar með starfsmönnum er sá kostur ekki fyrir hendi að 

draga úr streitu og álagi með því að deila verkefnum. Af því leiðir að nú þegar deila 

færri starfsmenn en áður þeirri ábyrgð sem þjónustan felur í sér.  

Dr. Laura S. Hunnibell gerði rannsókn sem hluta af doktorsverkefni sínu í hjúkrun 

þar sem hún studdist við hugtakið aðlögunarhæfni (e. self-transcendence)3. Ítarlega 

verður fjallað um rannsókn hennar og þá sérstaklega þá tengingu sem hún gerir á milli 

þess að þroskast og þróa með sér aðlögunarhæfni og minnkandi líkum á að upplifa 

kulnun í starfi eða að þróa með sér kulnunareinkenni. Hún fjallar einnig um gildi trúar 

                                                        
2  Weber, A., Reinhard, A.J., „Burnout syndrome: A disease of modern societies?”, Occupational 
Medicine, Vol. 50: 2000, bls. 512-517, bls. 512. 
3 Engin almenn íslensk þýðing virðist tiltæk á hugtakinu self-transcendence. Í ritgerðinni er notað orðið 
aðlögunarhæfni. Þessu orði er ætlað að lýsa merkingu hugtaksins og þeirri breytingu sem verður á 
sjónarhorni einstaklingsins á kringumstæður sínar. Til greina hefði komið að þýða orðið sem 
sjálfsumbreytingu en svo virðist sem aðlögunarhæfni eigi betur við í þessu samhengi.  
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á þeim forsendum að trúin hafi verið mikilvægur þáttur í að byggja upp andlegt 

heilbrigði og finna merkingu í starfi sínu.4 Niðurstöður Hunnibell benda til að kirkjan 

hafi mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að forvörnum fyrir kulnun og að þau 

úrræði sem hún hefur geti verið gagnleg til að stuðla að heilbrigði starfsmanna sem 

starfa við andlega krefjandi aðstæður.  

Vegna ritgerðarvinnu minnar sótti ég fyrirlestur í febrúar 2014 á vegum Capacent 

í Reykjavík þar sem vinnusálfræðingurinn dr. Wilmar Schaufeli kynnti niðurstöður 

sínar um vinnufíkn, kulnun og helgun í starfi. Aðferð hans er sú að frekar en að 

einblína á afleiðingar kulnunar og samband hennar við vinnufíkn ætti yfirmaður að 

aðstoða starfsfólk sitt við að helga sig starfi sínu. Í erindi sínu rakti dr.  Schaufeli að 

ráðgjöf, handleiðsla, breyting á vinnuumhverfi og að hjálpa starfsmönnum að stuðla 

að jafnvægi í einkalífi sínu hefði verulega jákvæð áhrif á frammistöðu, afköst og 

andlega og líkamlega heilsu starfsmanna. Schaufeli telur að það að vinna starf sem er 

í samræmi við innri gildi starfsmannsins sem í hlut á sé öflugt vopn gegn kulnun.5  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvort að prestar sem starfsstétt séu í hættu á 

kulnun í starfi, og ef svo er hvort kirkjan hafi hlutverki að gegna í að vernda 

starfsmenn sína gegn slíkri kulnun.  

 

  

                                                        
4  Hunnibell, L.S, Self-transcendence and the three aspects of burnout syndrome in hospice and 
oncology nurses, Case Western University, 2006, bls. 1-95, bls. 58-88. 
5  Schaufeli, W.B. og Salanova, M., „Burnout, boredom and engagement at the workplace“, An 
Introduction to Contemporay Work Psychology, 1. útg., Maria C. W. Peeters, Jan de Jonge og Toon W. 
Taris, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2014, bls. 293-320. 
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2. Kulnun í starfi 

Í þessum kafla er fjallað um uppruna kulnunarhugtaksins, hvað felst í hugtakinu 

kulnun og hver eru einkenni kulnunar. Farið er yfir helstu kenningar sem fjalla um 

kulnun. Skoðað er hvers vegna greina þarf umhverfið sem kulnun þróast í og af hverju 

mikilvægt er að greina á milli streitu- og kvíðaeinkenna og kulnunar.  

2.1 Almennt um kulnun 
Fyrst er talið fjallað um hugtakið kulnun árið 1974 í riti geðlæknisins Herbert J. 

Freudenberger. Hann notaði hugtakið til að lýsa, greina og útskýra hvernig hvatning 

og skuldbinding sjálfboðaliða í mannúðarsamtökum dvínaði með tímanum. Nokkru 

síðar eða um 1980 var tekið að rannsaka kulnun í starfi hjá læknum. Niðurstöður gáfu 

til kynna að 30-60% starfandi lækna féllu undir þá skilgreiningu sem notuð var sem 

mælikvarði kulnunareinkenni.6 Mælikvarðinn sem enn er mest notaður við rannsóknir 

á kulnun er sá sem sálfræðingarnir Christina Maslach og S. E. Jackson hönnuðu árið 

1981. Maslach er því í hópi fyrstu fræðimanna sem rannsökuðu kulnun og 

frumkvöðull í því að skipta kulnun í þrjá þætti. Fyrirbærinu kulnun lýsir hún sem 

viðvarandi ástandi örmögnunar vegna stöðugs álags á vinnustað. Þegar álag á 

vinnustað er viðvarandi án viðunandi úrvinnslu á tilfinningum og án tækifæra til að 

ræða kringumstæður myndast hætta á að kulnun skapist, þróist og verði að mynstri 

sem erfitt er að brjótast út úr.7 

Kulnun er talin vera ein gerð af streitueinkennum og er lýst sem tilfinningalegri 

örmögnun, persónulegri aftengingu ásamt minnkandi persónulegum afköstum og 

árangri í starfi. Kulnun hefur verið mjög kostnaðarsamur þáttur meðal ýmissa 

starfsstétta og þá helst þeirra starfsstétta sem starfa náið með fólki við andlega og 

líkamlega krefjandi aðstæður. Þar má nefna hjúkrunarfræðinga, kennara, 

félagsráðgjafa o.fl. en enn hefur ekki fengist úr því skorið hversu vel niðurstöður 

rannsókna um kulnun einnar starfsstéttar eiga við um aðrar starfsstéttir. Þær heimildir 

sem til eru um kulnun eru aðallega notaðar sem mælikvarði til að auka skilning okkar 

á kulnun almennt og að gera rannsakendum kleift að greina hvenær kulnunareinkenni 

eru fyrir hendi. Afleiðing kulnunar er talin vera aukin starfsmannavelta á vinnustað, 

                                                        
6 Miller, M. N., McGowen, Ramsey, Strategies to Avoid Burnout in Professional Practise, USA: 
Psychiatric Times, 2000, bls. 966-970. 
7 Maslach, C. og Jackson S.E., „The measurement of experienced burnout”, Journal of Organizational 
Behavior Vol. 2, Iss. 2, 1981, bls. 99-113. 
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fjarvera frá vinnu og minni afköst starfsmanna. Kulnun er því kostnaðarsöm bæði 

fyrir stofnanir og starfsmenninna, sem í hlut eiga.8 

Rannsóknir á kulnunareinkennum byrjuðu í kjölfar verkefnis sem unnið var til að 

sýna fram á orsakasamband tilfinninga og áreitis, og til að kanna hvernig starfsfólk 

bregst við, vinnur úr og tekst á við áreiti.9 Maslach og Jackson byggðu rannsókn sína 

á því að taka viðtöl við starfsmenn sem unnu í vinnuumhverfi sem þeir töldu líklegast 

til að innihalda þá áhættuþætti sem þurfa að vera til staðar til að leiða af sér kulnun í 

starfi og urðu heilbrigðisstarfsmenn fyrir valinu. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að 

það álag sem starfsmennirnir upplifðu gat verið hamlandi og verulega skaðlegt fyrir 

þá. Þessar niðurstöður voru í samræmi við fyrri rannsóknir sem Maslach og Jackson 

höfðu gert meðal lögfræðinga sem unnu fyrir fátæka. Í viðtölunum notuðu 

lögfræðingarnir sjálfir hugtakið kulnun um þessa líðan sína. 10  Auk þess að gefa 

ástandinu heiti var rannsóknin á lögfræðingunum gagnleg að því leyti að hún benti til 

að kulnun væri ekki aðeins að finna hjá heilbrigðisstarfsmönnum. Niðurstaða Maslach 

og Jackson var því að það væri annar þáttur en áreiti í starfi og vinnuumhverfi sem 

gæti leitt af sér kulnun.11   

Nýjar rannsóknir á þessu sviði benda til að kulnun sé ekki einskorðuð við 

starfsstéttir heldur geti hún orðið til við ákveðnar aðstæður, í aldurshópum eða eftir 

kyni. Einkenni kulnunar hafa verið greind hjá fjölbreytilegum starfsgreinum t.d. 

félagsráðgjöfum, ráðgjöfum, kennurum, hjúkrunarfræðingum, starfsmönnum á 

rannsóknarstofum, talmeinafræðingum, læknum, tannlæknum, lögfræðingum, 

lögreglumönnum, fangavörðum, flugþjónum, yfirmönnum sem og húsmæðrum, 

nemendum og atvinnulausum.  

Sálfræðilegar greiningar á niðurstöðum gefa til kynna að þær starfsstéttir sem 

líklegar eru til að þróa með sér kulnun í starfi séu í umhverfi þar sem ætlast er til að 

starfsmenn byggi upp samband við skjólstæðinga sína sem felst í umhyggju, ráðgjöf, 

lækningu og að vernda aðra ásamt þeirri mikilvægu kröfu að sýna í verki að 

starfsmaðurinn láti sig aðra varða.12 
                                                        
8  Cordes, Cynthia, L., Dougherty, Tomas, W., „A review and an intergration of research on job 
burnout“, Academy of Management Review, vol. 18, no. 4, 1993, bls. 621-656, bls. 621. 
9 Maslach, C., og Jackson, S.E., „Burnout in organizational settings“, Applied Social Psychology 
Annual, Vol. 5, American Psychological Association, 1984, bls. 133-153.  
10 Ibid, bls.  133-153. 
11 Cordes, Dougherty, 1993, bls. 621.  
12 Weber, A., og Reinhard, A.J., „Burnout syndrome: A disease of modern societies?“, Occupational 
Medicine, vol. 50, Oxford University Press, 2000, bls. 512-517, bls. 513. 
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Hins vegar ber að hafa í huga við samanburð á niðurstöðum rannsókna um kulnun 

hjá mismunandi starfsstéttum að þær skilgreiningar og þau greiningartæki sem notuð 

eru kunna að vera mismunandi eða ósambærileg milli rannsókna.  

Þrátt fyrir margar nýjar rannsóknir og nýlegar uppgötvanir varðandi þá þróun sem 

verður þegar kulnun verður í starfi er mörgum spurningum enn ósvarað. Sumir telja 

að kulnun sé aðeins ástand mikils álags á vinnustað. Aðrir álíta kulnun vera afleiðingu 

margþætts sambands félagslegra aðstæðna og einstakra þátta. Án efa hafa breytingar á 

samfélagi og vinnumhverfi ekki aðeins breytt þeim kröfum sem gerðar eru til fólks 

heldur hafa einnig aukið andlegt álag starfsmanna. Starfstengt álag getur t.d. stafað af 

yfirvinnu, tímapressu og vaktavinnu.13 

2.2 Einkenni kulnunar 
Upprunaleg skilgreining á kulnun fól í sér eftirfarandi atriði: 

•  Þá upplifun að vera að bregðast sjálfum sér og öðrum, verða örmagna og 

slítast út í starfi. 

• Að tapa sköpunargáfu sinni. 

• Að tapa ábyrgðartilfinningu og/eða skuldbindingu gagnvart starfi sínu.  

• Að fjarlægjast skjólstæðinga sína, samstarfsmenn, starfssvið og þá stofnun 

sem unnið er fyrir.  

• Viðbrögð við því álagi sem þarf til að vinna sig upp í starfi. 

• Óviðeigandi og óþægileg viðhorf gagnvart skjólstæðingum, sem og 

starfsmanninum sjálfum sem oft fylgja óþægileg andleg og líkamleg 

einkenni.14 

Þó einkennin sem lýst er hér að framan hafi að mestu verið í samræmi við þær 

kenningar sem settar voru fram varðandi kulnun, vantaði nákvæman, sameiginlegan 

mælikvarða til að gefa niðurstöðum rannsókna nauðsynlegan trúverðugleika.15 

Kulnun í starfi er talin felast í þremur megineinkennum samkvæmt 

sálfræðingunum Maslach og Jackson, en þau hafa, eins og áður er vikið að, birt 

margar rannsóknir á kulnun og gert mælingar á henni. Fyrsta einkennið sem þeir 

nefna er lýsing á tilfinningalegri örmögnun sem felst í magnleysi og þeirri upplifun að 

tilfinningaleg uppspretta starfsmannsins sé uppurin. Einnig upplifir starfsmaðurinn að 

                                                        
13 Ibid, bls. 513. 
14 Cordes, Daugherty, 1993, bls. 621. 
15 Ibid, bls. 621 
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hann eigi ekki til samúð og hann geti ekki veitt skjólstæðingum sömu umönnun og 

áður, sem veldur tilfinningum eins og spennu og gremju. Starfsmaðurinn fer á þessu 

stigi oft að finna fyrir kvíða yfir því að þurfa að fara til vinnu.16  

Annað einkenni er að hætta að sjá skjólstæðingana sem manneskjur heldur líta á 

þá sem viðfangsefni. Starfsmaðurinn verður því líkamlega og tilfinningalega 

fjarlægur, verður varkár og upplifir efasemdir gagnvart samstarfsmönnum sínum, 

skjólstæðingum og stofnuninni sjálfri. Tjáning starfsmannsins verður neikvæð og úr 

samhengi við aðstæður ásamt því að hann afmarkar starfsvið sitt um of. Starfsreglur 

og starfsferlar verða eitthvað sem starfsmaðurinn beitir án þess að ígrunda hvort þeir 

eigi við í viðkomandi aðstæðum eða án þess að kanna hvaða aðferð væri gagnlegust 

fyrir skjólstæðinginn. Lengri hlé eru tekin frá vinnu en æskilegt er auk þess sem 

starfsmaðurinn á lengri gagnslítil samtöl við starfsfélaga með þeim afleiðingum að 

ástand hans dregur úr afköstum á vinnustaðnum.17 

Þriðja einkennið eru minnkuð afköst starfsmanns og árangur sem rekja má til þess 

að starfsmaðurinn metur störf sín á neikvæðan hátt. Hann upplifir sig þannig að hann 

sé ekki starfi sínu vaxinn og hann áorki ekki því sem ætlast er til af honum í starfi eða 

í samskiptum við aðra. Oft fær starfsmaðurinn þá tilfinningu að hann sýni engar 

framfarir og jafnvel finnst honum að forsendur fyrir starfi hans séu brostnar. 

Starfsmaðurinn fer að verða til vandræða og er jafnvel beittur agaaðgerðum í vinnu. 

Upplifun hans er líkleg að vera sú að hann sé einungis að yfirgefa sökkvandi skip.18  

2.3 Greining 
Greining á því hvað skilur á milli streitu, kvíða og kulnunar er ekki skýr en ein leið til 

að skilgreina muninn á þessum þáttum er sú að kulnun sé ein gerð af álagi og streitu 

sem er eingöngu afleiðing af krefjandi vinnuumhverfi starfsmannsins.19  

Við greiningu á kulnunareinkennum hjá starfsmanni hefur verið mælt með 

heildrænni nálgun sem felur í sér aðkomu fagmanna á mismunandi starfssviðum til að 

skoða eða gera:  

• Heilsufarssögu. 

• Starfssögu. 

                                                        
16 Cordes, Daugherty, 1993, bls. 622. 
17 Ibid, bls. 622. 
18 Ibid, bls. 622. 
19 Ibid, bls. 622. 
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• Lyfjanotkunarsögu.  

• Einkenni kulnunar. 

• Líkamlegt ástand með læknisskoðun.  

• Sálfræðilegt mat. 

• Sálfræðileg próf. 

• Blóðrannsóknir.  

• Núverandi og fyrri sjúkdóma. 

• Mögulega streituþætti og félagslegar afleiðingar þeirra.  

• Reykingar og neyslu áfengis og annarra vímuefna.  

• Þróun kulnunar í sambandi við aðstæður.  

• Almenna skoðun sem innifelur kulnunarpróf Maslach. 

• Mat á hinu ósjálfráða taugakerfi líkamans: Stöðu skjaldkirtils og annarra 

kirtla.20 

Schoufeli og Enzmann benda á að kulnun er til sem sjúkdómsgreining í hinni 

alþjóðlegu sjúkdómaskrá (e. International Classification of Disease).21 Til að fá þá 

sjúkdómsgreiningu þarf einstaklingur að sýna eftirtalin einkenni: 

• Stöðuga og streituvaldandi örmögnunartilfinningu eftir minniháttar andlegt 

álag, eða stöðuga og streituvaldandi upplifun af örmögnun og líkamlegum 

veikleikum eftir minniháttar líkamlegt álag. 

• Að minnsta kosti tvö af sex einkennum streitu: verkir í vöðvum, svimi, 

höfuðverkur, svefntruflanir, pirringur og takmörkuð geta til hvíldar. 

• Einstaklingur fær ekki bata við einkennum sínum með hvíld, afslöppun eða 

afþreyingu. 

• Einkennin hafa verið til staðar í að minnsta kosti þrjá mánuði. 

• Einstaklingurinn greinist ekki með aðra sjúkdóma, sem skýrt geta líðan hans.22 

Þessi greiningaraðferð felur ekki í sér að tekið sé tillit til einkenna sem áður gætti né 

setur hún tímamörk um hvenær einkenna varð fyrst vart eða hvenær þau eru ekki 

lengur fyrir hendi. 

Kulnun hefur einnig verið lýst sem takmarkaðri getu til að aðlagast andlega.23 Sú 

flokkun hefur þó þá takmörkun að kulnun er ekki álitin viðbragð sem verður strax til 
                                                        
20 Weber og Reinhard, 2000, bls. 513. 
21  Schoufeli, W. og Enzmann, D., The Burnout Companion To Study And Practice: A Critical 
Analysis, T.J. International Ltd., 1998, bls. 55. 
22 Ibid, bls. 55-56. 
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við einu tilteknu áreiti. Kulnunareinkenni þróast líklegast sem afleiðing 

síendurtekinna krefjandi aðstæðna og langvarandi álags, og hverfur ekki innan sex 

mánaða.24 

Þrátt fyrir að margar nýjar kenningar hafi komið fram um greiningu og þróun 

kulnunareinkenna starfsmanna er mörgum spurningum enn ósvarað. Á einungis að 

skilgreina kulnunareinkenni sem mikla streitu á vinnustað eða afleiðingu margþætts 

samspils félagslegra þátta og persónulega eiginleika starfsmanns, þar sem aðstæður og 

hegðun starfsmannsins eru helstu áhrifaþættir?  

Breytingar á samfélagi og vinnuumhverfi eru almennt álitnar valda auknu andlegu 

álagi á starfsfók. Helstu streituvaldar eru taldir vera tímapressa, yfirvinna og 

vaktavinna, fjárhagslegt álag, of mörg viðfangsefni í tengslum við starf, fjölskylda og 

áhugamál. Auk þess hefur persónulegt hæfi í starfi veigamiklu hlutverki að gegna 

þegar kemur að þróun kulnunareinkenna. Oft eru miklar og margslungnar kröfur 

gerðar á vinnustað um sveigjanleika, þátttöku í hópastarfi og annað af því tagi.25 

2.4 Kulnun sem ferli 
Sumir fræðimenn telja kulnun vera ferli sem feli í sér að a.m.k. þrír mismunandi 

þættir séu fyrir hendi. Þessir þættir hafa verið settir fram á mismunandi hátt af 

fræðimönnum. Maslach ályktaði í fyrstu að tilfinningaleg örmögnun birtist sem 

viðvarandi yfirþyrmandi kröfur í starfi sem síðar leiddu til þess að tilfinningaleg 

uppspretta einstaklingsins yrði uppurin. Til að lifa þetta ástand af er algengt að 

starfsmaður fjarlægist aðra og minnki tilfinningalega tengingu sína við aðstæður sínar 

og vinnuumhverfi. Minni persónuleg tengsl leiða af sér tilfinningalegan varnarvegg á 

milli starfsmannsins og þeirra krafna sem gerðar eru til hans í starfinu. Að lokum 

verður starfsmaðurinn meðvitaður um þá breytingu sem orðið hefur á jákvæðum 

væntingum hans varðandi starf hans og stofnunarinnar sem hann vinnur fyrir og 

áhrifum þess á samfélagið sem hann starfar í þar sem afstaða hans hefur orðið almennt 

neikvæð. Afleiðing þessarar upplifunar er oftast sú að starfsmaðurinn álítur sjálfan sig 

ófæran um að sinna starfi sínu og tengjast öðru fólki eins og áður.26 

                                                                                                                                                               
23 Sjá Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). 
24 http://burnoutintervention.eu/fileadmin/user_upload/BOIT_theoretical_abstract_2705.pdf. (Sótt á vef 
þann 5.3.2014). 
25 Weber, Reinhard, 2000, bls. 513-514. 
26 Cordes,  Daugherty, 1993, bls. 2. 
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Fræðimenn á sviði vinnutengdrar læknisfræði (e. occupational medicine) hafa 

þróað  starfsálagslíkan (e. job-strain model) sem stuðst hefur verið við í fjölda ára. 

Hugtökin streita og álag eru notuð til að lýsa því ástandi sem verður þegar áreiti 

safnast upp. Í þessum kringumstæðum minnka varnir og þol starfsmannsins við 

áreitum. Þessu ástandi er lýst sem neikvæðri streitu, sem nær því að verða viðvarandi 

ef ekki er unnið úr upplifunum starfsmannsins á viðeigandi hátt. Algengt er að 

heilsufarsvandamál geri vart við sig í kjölfarið. Ekki er einungis um að ræða 

sálfræðilega og félagslega þætti þegar kulnunareinkenni þróast, heldur spila 

líffræðilegir og lífefnafræðilegir þættir inn í þetta ferli. Fyrst og fremst verða 

hormóna- og innkirtlabreytingar í líkama starfsmannsins sem verða til þess að 

streituhormón er stöðugt til staðar í auknum mæli.  

Nýlegar rannsóknir á vinnustaðatengdum sálfræðilegum sjúkdómum benda til að 

þær hormónabreytingar sem verða við langvarandi álag í starfi séu ekki aðeins tengdar 

þróun á kulnunareinkennum heldur hafi þær áhrif á ónæmiskerfi starfsmannsins með 

afleiðingum fyrir líkamlegt heilsufar hans. Samspil starfsmanns og þess umhverfis 

sem hann starfar í þarf að vera í jafnvægi. Ójafnvægið sem myndast þegar munur 

verður á andlegu álagi í starfi og þeirri mótstöðu sem starfsmaður hefur gegn streitu 

skapar aðstæður sem fela í sér hættu á kulnun.27 

Eins og áður hefur verið vikið að setti Maslach fram kenningu sína um ferli 

kulnunar í starfi.28 Weber og Reinhard byggðu á kenningum Maslach og settu fram 

átta stig kulnunarferlis:29 

1. Of mikil virkni. 

2. Örmögnun.  

• Viðvarandi örmögnun og minni starfsorka. 

3. Minni afköst.  

• Starfsmaður dregur sig í hlé. 

• Aukin hætta á að starfsmaður hætti í starfi. 

4. Tilfinningaleg viðbrögð.  

• Neikvæðni og efi. 

• Árásargirni. 

                                                        
27 Weber, Reinhard, 2000, bls. 514. 
28 Leiter, M.P., og Maslach, C., „Burnout and health“, Handbook of health psychology Hillsdale, A. 
Baum, A., Revenson, T., og Singer, J., NJ: Erlbaum, 1988, bls. 415-426, bls. 417. 
29 Weber, Reinhard, 2000, bls. 215-217. 
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5. Niðurbrot.  

• Hugrænt atferli. 

• Skortur á hvatningu og sköpun. 

6. Niðurrif.  

• Tilfinningalegt álag. 

• Minni félagsleg samskipti. 

7. Sálfræðileg viðbrögð.  

• Svefnvandamál. 

• Sjúkdómar í meltingarvegi. 

• Hjartasjúkdómar. 

• Minna þol gegn sýkingum. 

• Kynferðisleg veikindi (e. sexual illness).  

8. Örvænting.  

• Neysla áfengis og vímuefna. 

• Geðræn vandamál og sjálfsvígshætta.  

Skiptar skoðanir hafa þó verið um hvort slíkt ferli lýsi aðstæðum með raunhæfum 

hætti en Schab og Iwanicki telja að engin slík þróun sé vísindalega sannanleg. Þeir 

álíta því að enginn einn þáttur sé bein afleiðing annars eða að það sé orsakasamband á 

milli þeirra þátta sem teljast til kulnunareinkenna.30 

2.5. Streita 
Birtingamyndir á orsakavöldum streitu eru mismunandi eftir einstaklingum og virðast 

ekki sömu þættirnir valda streitu hjá þeim öllum. Hugtakið streita felur í sér andlegt 

og líkamlegt ójafnvægi hjá einstaklingi sem kemur til vegna ytra álags. Streituvaldar 

hafa neikvæð áhrif á fólk og eru viðbrögð við áreiti úr umhverfinu. Sálfræðingarnir 

Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson hafa skilgreint birtingarmyndir 

streitu á þennan veg: 
  

                                                        
30 Schwab, R.L. og Iwanicki, E.F., „Perceived role conflict, role ambiguity, and teacher burnout“, 
Educational Quarterly, Vol. 18, 1982, bls. 60-74.  



 

14 

Líkamleg einkenni: Vöðvaspenna eða vöðvabólga, bakverkur, höfuðverkur, stífir kjálkar, 
magaverkur, brjóstsviði, niðurgangur, hægðatregða, skjálfti, kvef eða ofnæmi, verkur fyrir brjósti, 
andþrengsli, útbrot, þurrkur í munni, kökkur í hálsi. 
Hegðunareinkenni: Lystarleysi, ofát, miklar reykingar, mikil áfengisnotkun, notkun róandi lyfja, 
einangrun frá sínum nánustu, tilhneiging til að gagnrýna eða gera lítið úr öðrum, tilhneiging til að 
láta misnota sig, mikið sjónvarpsáhorf eða meira en 3 tímar daglega, tilhneiging til að gefast upp 
við verkefni, óstundvísi, verkleysi og tíð forföll frá vinnu.  
Sálfræðileg einkenni: Kvíði eða taugaóstyrkur, eirðarleysi, pirringur, viðkvæmni fyrir gagnrýni, 
þrálátar áhyggjur sækja á hugann, fljótfærni, reiði og skapofsaköst af litlu tilefni, þreyta án 
augljósrar ástæðu, kraftleysi eða lítið úthald, kyndeyfð, framtaksleysi, óttatilfinning eða 
hræðsluköst, vonleysi, svefntruflanir, mikil svefnþörf eða meira en 9 tímar, einbeitingarerfiðleikar, 
grátgirni og gleymska á mikilvæga hluti.31 

 

 
  

                                                        
31 Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, „Hvað er streita?“, Sálfræðibókin, Hörður 
Þorgilsson og Jakob Smári, Reykjavík: Mál og menning, 2003, bls. 513-516. 
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3. Áhættuþættir kulnunar  

Til að unnt sé að greina áhættuþætti prestsstarfsins og þess vinnuumhverfis sem 

prestar starfa í þarf að skoða þær rannsóknir sem greina vinnuumhverfi, persónuleg 

einkenni starfsmanns og samskipti starfsmanns við skjólstæðinga sína með tilliti til 

kulnunar. Leitast verður við að gera þessum viðfangsefnum skil í þessum kafla. 

3.1 Vinnuumhverfi 
Algengt er að miklar kröfur séu gerðar á vinnustöðum til framlags og afkasta 

starfsmanna. Segja má að takmarkanir starfsmanns til að uppfylla þær, auk annarra 

álagsþátta, myndi kjöraðstæður fyrir kulnun. Þeim aðstæðum sem líklegastar eru til að 

leiða til kulnunar í starfi er oftast skipt í þrennt. 32 

Í fyrsta lagi ber að telja tilgang og einkenni þess starfs sem starfsmaðurinn vinnur. 

Rannsóknir benda til að mikilvægar breytur einkenni samband starfsmanns og 

skjólstæðings og að þær vegi hvað þyngst þegar kemur að kulnun í starfi. Það 

hlutverk sem starfsmaðurinn gegnir setur hann í áhættu ef starf hans felur í sér að 

hann sé í of veigamiklu hlutverki gagnvart skjólstæðingi sínum, upplifir ágreining og 

að hlutverk hans og rammi sé óskýr eða að óljóst sé til hvers sé ætlast af honum.33 

Í öðru lagi koma einkenni vinnustaðarins34 sem starfsmaðurinn vinnur fyrir ásamt 

því samhengi sem starf hans er unnið í. Þar kemur inn í sá þáttur að fá hrós eða 

viðurlög í beinum tengslum við framlag sitt til starfsins.35  

Í þriðja lagi bendir margt til þess að persónuleg einkenni starfsmannsins eigi hlut í 

því hversu líklegur hann er til að vera í áhættu fyrir kulnun í starfi.36  

Þær væntingar sem starfsmenn í þjónustustörfum gera til sjálfra sín í samskiptum 

við skjólstæðinga, auk eðlis þess hlutverks sem skjólstæðingar sjálfir hafa varðandi 

eigin umönnun, virðast vera þáttur í skýringum á af hverju kulnunareinkenni þróast 

eða eru til staðar. Þau samskipti sem starfsmaður á við þá sömu skjólstæðinga yfir 

lengra tímabil og sem eru náin, regluleg og viðvarandi virðast setja starfsmanninn í 

mesta hættu á kulnun. Það sem einkennir helst þessi störf eru of margslungin hlutverk, 

óskýr rammi þess verkefnis sem starfsmaður sinnir og togstreita eða ágreiningur 

                                                        
32 Cordes,  Daugherty, 1993, s 623. 
33 Ibid, bls. 623. 
34 Cordes og Daugherty telja þetta jafnt eiga við um launuð störf og sjálfboðaliðastörf. 
35 Ibid, bls. 623. 
36 Ibid, bls. 623. 
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varðandi það starf sem þeir eiga að vinna. Þeir starfsmenn sem lýstu vinnuumhverfi 

sínu á þennan hátt reyndust vera líklegastir til að upplifa einkenni kulnunar.37  

Áhættuþættir kulnunar í vinnuumhverfi eru því samkvæmt framansögðu:  

• Persónuleg einkenni starfsmannsins. Þeir starfsmenn sem eiga til að hafa of 

miklar áhyggjur af starfi sínu eða teljast hafa tilhneigingu til 

fullkomnunaráráttu eru í hvað mestri áhættu fyrir kulnun í starfi. 

• Sú menning starfstétta á heilbrigðis- og félagssviði að gerð er krafa um að 

starfsmenn hvorki sýni né upplifi tilfinningar, afneiti persónulegum þörfum 

sínum, s.s. þörf fyrir fjölskyldulíf, tómstundir o.þ.h. með þeim afleiðingum að 

ójafnvægi verður í lífi þeirra. 

• Þeir starfsmenn sem standa reglulega frammi fyrir andlega krefjandi 

aðstæðum þar sem skjólstæðingur þjáist, upplifir sársauka og jafnvel dauða 

eru líklegastir til að upplifa einkenni kulnunar í starfi.38  

Andlegt álag var talið algengast meðal starfstétta sem koma að náinni ráðgjöf, aðstoð 

og umönnun fólks vegna þess að þær takast stöðugt á við skjólstæðinga og þeirra 

vandamál. Starf þeirra felur því í sér stöðugt og náið samband í andlega krefjandi 

aðstæðum. Í mörgum starfsgreinum er einnig lítið um þakklæti og þau viðbrögð sem 

starfsmaðurinn fær bæði frá skjólstæðingnum og vinnustaðnum eru nánast eingöngu 

neikvæð.39 

Rannsókn á vegum Spickard fjallar um mögulegar afleiðingar kulnunar á meðal 

almennra lækna og sérfræðinga í ýmsum sérgreinum læknisfræði. Hún álítur að 

kulnun í starfi hafi neikvæð áhrif á samband starfsmannsins við skjólstæðing sinn á 

þann hátt að læknirinn upplifir skort á samúð. Afleiðing þess verði að traust 

skjólstæðingsins gagnvart lækninum minnkar. Aukning á mistökum í starfi eða 

læknamistökum er einnig tengd kulnun. Mistök geta haft í för með sér að sjálfstraust 

starfsmannsins dvínar og hann upplifir sig ekki starfi sínu vaxinn. Hvort tveggja ýtir 

frekar undir aukin einkenni kulnunar. Niðustöður rannsóknar Spickard gáfu til kynna 

minni samúð með skjólstæðingi, minni ánægju með umönnun og meðferð og 

takmarkað traust til læknis, fagmennsku sem ekki væri til fyrirmyndar, breytingar á 

starfsvettvangi, aukna áhætta á misnotkun starfsmanns á vímuefnum, þunglyndi og 

                                                        
37 Cordes, Daugherty, 1993, bls. 623.  
38 Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
39 Cordes, Daugherty, 1993, bls. 623. 
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sjálfsvíg væru allt hugsanlegar afleiðingar kulnunareinkenna og ómeðhöndlaðar 

kulnunar í starfi.40 

Geðlæknirinn Shailesh Kumar gerði rannsókn á geðlæknum. Hann taldi að 

geðlæknar sem starfstétt væru áhættuhópur varðandi kulnun á vinnustað. Hann nefnir 

í því sambandi sérstaklega þá áhættu sem felst í að byggja upp það nána samband sem 

geðlæknar þurfa að eiga við skjólstæðinga sína. Hlutverk þeirra sjálfra sem 

„verkfæris“ í læknisfræðilegri meðferð feli í sér það krefjandi verkefni að halda bæði 

faglegri fjarlægð um leið og brugðist er við skjólstæðingnum á persónulegan hátt. 

Vandamál skjólstæðinga geðlækna kalla á að viðtöl geðlæknanna við þá þurfa að vera 

innileg til að sem mestur árangur náist.41  

Þeir fordómar sem oft tengjast geðrænum vandamálum auka á þá ábyrgð 

geðlæknis sem á honum hvílir varðandi trúnað. Enda þótt flestir heilbrigðisstarfsmenn 

þurfi að takast á við dauðsföll sjúklinga í starfi sínu, leggst viðbótarálag á geðlækna 

vegna sjálfsvíga sjúklinga. Sjálfsvíg geta því lagst tilfinningalega þungt á geðlækna.42  

Lýsing Kumar á eðli sambands geðlækna og skjólstæðinga þeirra og á hlutverki 

geðlækna er hugsanlega yfirfæranleg á samband prests og skjólstæðings þegar kemur 

að sálgæsluviðtölum. Rannsókn hans verður því skoðuð nánar í tengslum við mat á 

prestastéttinni og hættu á kulnun í starfi.  

3.2 Persónuleg einkenni starfsmanns 
Aldur starfsmanns og fjölskylduhagir eru þættir sem hafa áhrif á hversu líklegur hann 

er til að þróa með sér kulnunareinkenni. Yngri starfsmenn hafa yfirleitt minni 

starfsreynslu, taka starfið í auknum mæli nærri sér og eru líklegri til að þjást af 

kulnun. Eldri starfsmenn eru síður í hættu en hinir yngri enda líklegri til að vera búnir 

að finna jafnvægi í starfi sem og í einkalífi. Hjúskapur og barneignir minnka einnig 

líkurnar á kulnunareinkennum. Maslach telur líklegt að það tengist því að slíkir 

starfsmenn hafi meiri reynslu í að takast á við ólíkar skoðanir, aðstæður og ágreining. 

Sömuleiðis séu þeir einnig líklegri til að upplifa stuðning heima fyrir og að sú 

upplifun virki sem bjargráð gegn kulnun.43  

Ýmsar rannsóknir gefa til kynna að túlkun starfsmannsins á aðstæðum sínum og 

umhverfi hafi mikil áhrif á hversu mikla streitu hann upplifir og þau líkamlegu 
                                                        
40 Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
41 Kumar, S, „Burnout in psychiatrists“, World Psychiatry, vol. 6, no. 3, 2007, bls.186-189.. 
42Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
43 Maslach, C., Burnout – The cost of caring, New York: Prentice-Hall, Inc., 1982, bls. 93 - 120. 
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álagsviðbrögð sem hann sýnir. Lítið sjálfstraust og sjálfsstjórn og takmörkuð geta til 

að annast sjálfan sig eru þættir sem taldir eru ástæða álagstengdra andlegra kvilla.44 

Viðhorf starfsmannsins hafa mikil áhrif á hvernig hann upplifir aðstæður sínar. 

Þessi upplifun og hvernig starfsmaður túlkar aðstæður endurspeglast í hversu mikið 

álag hann upplifir og hversu erfiðar aðstæðurnar verða honum. Starfsmenn sem 

meðferðaraðilar eiga til að flækjast í hugrænt atferli sem felur í sér að búast við 

neikvæðri útkomu eða sjá aðstæður fyrir sér verri en þær eru í raun og veru, hugsa á 

þann hátt að það sé enginn millivegur heldur allt eða ekkert og gera jafnframt lítið úr 

jákvæðum atburðum eða niðurstöðum.45  

Persónuleg upplifun og trú starfsmanns getur aukið líkur á að hann fái 

sjúkdómseinkenni eða veikist. Neikvætt viðhorf og sjálfsásakanir þegar eitthvað fer 

úrskeiðis eru álitnir áhættuþættir varðandi heilsufarsvandamál seinna á lífsleiðinni. 

Viðhorf skjólstæðinga hafa einnig mælanleg áhrif á þróunina, hvernig veikindi þróast 

sem og hversu vel starfsmanni tekst að ná bata. Allítarlegar rannsóknir liggja að baki 

þessum niðurstöðum.46 

Fullkomnunarárátta er algeng hjá læknum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. 

Það viðhorf að vera hvorki meðvitaður um persónuleg takmörk sín né viðurkenna það 

að vera mannlegur á þátt í að búa til óraunhæfar væntingar til starfs síns og afkasta. 

Hvorutveggja getur síðar orðið til þess að starfsmaður hleypur í vörn þegar mistök 

verða. Þegar mistök verða beitir starfsmaður sjálfan sig og aðra óþarflega mikilli 

dómhörku og stuðlar þar með að niðurbrjótandi starfsumhverfi. Leiðrétting þessa 

hugræna atferlis stuðlar að auknum sveigjanleika, getur dregið úr þeirri tilfinningu að 

vera fórnarlamb, bætir aðlögunarhæfileika og sjálfstraust einstaklingsins. Sambönd og 

samskipti við samstarfsaðila og samstarfsmenn verða jákvæðari og verða til þess að 

starfsmaðurinn upplifir að hann hafi stjórn á starfi sínu og minnkar þar með líkur á að 

hann þrói með sér einkenni kulnunar.47  

Aðlögunarhæfni er rannsóknarefni doktorsverkefnis í hjúkrunarfræði þar sem 

Laura S. Hunnibell, sem áður hefur verið getið, sýndi fram á tengsl aðlögunarhæfni og 

kulnunar. Rannsóknin fólst í að bera saman líðan hjúkrunarfræðinga á 

krabbameinsdeild (e. oncology) og á líknardeild (e. hospice). Helstu breytur í 

                                                        
44 Ogden, J., Health Psychology, A Textbook, 3. útg., Philadelphia, Open University Press, 2000, s, 
237-239. 
45 Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
46 Ogden, 2000, bls. 241-243. 
47 Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
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bakgrunni hjúkrunarfræðinganna sem Hunnibell rannsakaði voru aldur, kyn, 

hjúskaparstaða, menntun, atvinnustaða, reynsla og mikilvægi trúar í einkalífi þeirra. 

Niðurstöður hennar benda til að af öllum þessum þáttum væri helst orsakasamband á 

milli aðlögunarhæfni og kulnunar í starfi og að aðlögunarhæfni væri sú breyta sem 

hefði mest áhrif á þróun kulnunar.  

Aðlögunarhæfni er hugtak sem nær yfir þá eiginleika sem gera starfsmanni kleift 

að víkka út takmarkanir sínar til þess að hafa getu til að leita inn á við, út á við, til 

annarra, til Guðs eða finna hinn æðri tilgang og með því öðlast skýrari meðvitund og 

tengingu. Aðlögunarhæfileikar byggja á tjáningu, teljast til mannlegra eiginleika og 

eru eiginleikar sem fela í sér getu til að þróast. Aukin aðlögunarhæfni hefur mælanleg 

áhrif á andlega heilsu einstaklinga. Áhrif þess að hafa tileinkað sér aðlögunarhæfni 

eru þau að starfsmaðurinn upplifir það að vera opinn, upplifir tilgang í lífi sínu og að 

hann sé heill. Þessi opnun á sér stað inn á við, nær til tilfinninga og upplifana varðandi 

sjálfan sig, sem og út á við til annarra, umhverfis síns og felur í sér nýja meðvitund og 

breiðara sjónarhorn.48  

Þau úrræði og inngrip sem stjórnandi getur beitt sem stuðla að aukinni 

aðlögunarhæfni á vinnustað telur Hunnibell vera: 

• Meðvitund (e. awareness) um starfsumhverfi og aðstæður. 

• Ígrundun (e. reflection).  

• Menntun (e. education). 

• Stjórnunarlegur stuðningur (e. administrative support).  

• Vel mannaður vinnustaður. 

• Aðstæður til endurnýjunar (e. renewal retreats). 

• Félagslegur stuðningur, handleiðsla og andlegur stuðningur (e. spiritual 

support).49 50  

Hunnibell lýsir aðstæðum í starfsumhverfi þátttakenda í rannsókn sinni á þann 

veg að það að starfa í kringum dauða og þjáningu auki meðvitund þeirra sjálfra um 

að vera berskjaldaðir (e. vulnerability) sem verður til þess að starfsmaðurinn fer að 

endurmeta merkingu lífsins alls. Þetta endurmat getur stuðlað að aukinni 

aðlögunarhæfni starfsmannsins og ýtt undir heilbrigði og vellíðan. Kulnun telur hún 

                                                        
48 Hunnibell, 2006, bls. 48-49. 
49 Ekki er ljóst hvort að hér sé átt við handleiðslu í kirkjulegum skilningi. 
50 Ibid, bls.13. 
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alltaf vera til staðar að einhverju leyti en sá þáttur sem helst vegi á móti kulnun sé að 

starfsmaðurinn hafi aðlögunarhæfni.  

Árið 2003 hannaði fræðimaðurinn P.G. Reed í framhaldi af fyrri kenningum 

sínum á sviði rannsókna í hjúkrunarfræði mælikvarðann STS51 sem notaður var til að 

mæla að hversu miklu leyti starfsmenn höfðu tileinkað sér aðlögunarhæfni. Tilgangur 

hans var að rannsaka orsakasamband milli aðlögunarhæfni í starfi og þeirra 

kulnunareinkenna sem starfsmenn upplifðu. Niðurstaða hans var sú að þeir starfsmenn 

sem höfðu mælanlega aukna aðlögunarhæfni upplifðu síður kulnunareinkenni og áttu 

auðveldara með að takast á við aðstæður sínar á uppbyggilegan og áhrifaríkan máta.52 

Reed lýsir þróun á aðlögunarhæfni á þann veg að í fyrstu séu starfsmenn innbyggður 

hluti af umhverfi sínu, en hafi getu og möguleika á að færa takmörk sín inn á við eða 

út á við, í átt til annarra og í átt að Guði eða æðri tilgangi. Með því nái starfsmaðurinn 

aukinni meðvitund og tengingu en að auki kalli þróun á aðlögunarhæfni á mannlega 

tjáningu. Sú aðlögunarhæfni sem starfsmaðurinn öðlist feli í sér nýtt sjónarhorn (e. 

perspective), það að vera opinn og að upplifa tengingu og þá upplifun að vera heill (e. 

wholeness). 53 

Hunnibell vísar einnig til kenninga V. E. Frankl og A. H. Maslow í tengslum við 

aðlögunarhæfni og þróun hennar. Frankl var sálfræðingur sem leit á það sem 

höfuðviðfangsefni (e. primary struggle) að finna merkingu lífsins en að sú merking 

væri einstök fyrir hverja og eina manneskju. Þessa leit að merkingu lífsins taldi hann 

valda einstaklingnum spennu (e. tension). Þessi spenna væri nauðsynleg fyrir 

heilbrigði á öllum sviðum (e. overall –well-being). Spenna verður til milli þess sem 

einstaklingurinn hefur áorkað, þess sem hann er og þess sem hann ætti að vera. 

Aðlögunarhæfni er skoðuð sem stefna eða meðvitund um eitthvað eða einhvern annan 

en sjálfan sig. Í gegnum aðlögunarhæfni er mögulegt að öðlast merkingu í starfi, 

gjörðum, reynslu eða viðhorfum sínum.54  

Kenningar Maslow fjalla um það þegar einstaklingur tapar þeim eiginleika að hafa 

sjálfsmeðvitund. Hann telur sjálf manneskjunnar vera ábyrgt fyrir þeirri þróun þar 

sem að sjálfið tekst á við lægri hvatir mannsins. Því þurfi maðurinn að takast á við 
                                                        
51 Vísað verður til þessa mælikvarða sem STS (e. Self-transcendence scale) en hann er notaður til 
mælingar á aðlögunarhæfni einstaklings í tengslum við kulnunareinkenni í starfi.  
52 Reed, P. G., „The theory of self-transcendence“, Middle Range Theory for Nursing, Smith, M.J., og 
Liehr, New York: Springer Publishing, 2003, bls. 145-165. 
53 Hunnibell, 2006, bls. 12-14. 
54 Frankl, V. E., Man´s search for meaning. An introduction to logotherapy, 3. útg. New York: Simon 
& Schuster, 1984, bls. 111-115. 
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eigið sjálf og langanir til að komast frá eigin þörfum, skyldum og umhyggju fyrir 

skoðunum annarra. Jafnvel á erfiðum stundum þegar maðurinn horfist í augu við 

þjáningu eða dauða geta viðhorf hans breyst á þann veg að þjáning og dauði geta 

verið tekin í sátt sem hluti af lífinu. Tilfinningarnar reiði, biturð og eftirsjá (e. 

resentment) geta því horfið eða minnkað. Hans túlkun á hugtakinu aðlögunarhæfni er 

því sú að í því felist eiginleikinn til að hefja sig yfir aðstæður, lyfta sér yfir atburði 

nútíðarinnar og yfir staðreyndir og horfa til þess sem er mögulegt.55 

Niðurstöður Hunnibell eru þær að rannsókn hennar bendi til að það sé samband á 

milli aðlögunarhæfni og andlegrar heilsu (e. mental well-being) og að aðlögunarhæfni 

sé nauðsynlegur þáttur fyrir hjúkrunarfræðinga til að tengja saman mannlega þjáningu 

annars vegar og merkingu og tilgang hins vegar. Þetta ferli feli í sér umbreytingu (e. 

transformation) hjá þeim hjúkrunarfræðingum sem þurfa að takast á við að horfa upp 

á þjáningu, sýna þolgæði (e. recilience) og upplifa nýja meðvitund (e. awareness).56 

Nánar verður fjallað um aðlögunarhæfni í tengslum við sálgæslu í kafla 6.3 þar 

sem fjallað er um sálgæslu sem vörn gegn kulnun. Miklvægt er að það komi fram að 

markmið Hunnibell með rannsókn sinni var ekki að sýna fram á tengsl á milli 

aðlögunarhæfni og kulnunar eða rannsaka forvarnargildi aðlögunarhæfni. Markmið 

hennar var að rannsaka tíðni kulnunareinkenna hjá tveimur hópum hjúkrunarfræðinga 

en sá þáttur sem helst útskýrir muninn á kulnunareinkennum þessa hópa telur hún 

vera aðlögunarhæfnina. Því álítur hún að sérstaklega þurfi að rannsaka forvarnargildi 

aðlögunarhæfni gegn kulnun í starfi. Þrátt fyrir það má draga ályktanir af niðurstöðum 

hennar og túlkunar hennar á þeim um aðlögunarhæfni og kulnun í starfi.   

3.3. Samskipti starfsmanns og skjólstæðings 
Það álag sem að starfsmaður upplifir vegna samskipta við skjólstæðing ræðst að hluta 

af afstöðu skjólstæðingsins. Aðstæður geta verið mismunandi þar sem skjólstæðingar 

geta verið árásargjarnir, í vörn eða hlutlausir á þann veg að þeir verða háðir þeim aðila 

sem veitir þjónustuna. Þeir ætlast til að fá aðstoð í aðstæðum sínum frá 

starfsmanninum og sú trú að starfsmaðurinn sé einn ábyrgur fyrir framtíðarvelferð og 

bata skjólstæðingsins getur orðið mikil byrði á herðum hans ásamt því að valda 

andlegu álagi. Fjöldi skjólstæðinga á hvern starfsmann hefur áhrif á þetta álag. Fleiri 

                                                        
55  Maslow, A.H., „Various meanings of transcendence“, The Farther Reaches of Human Nature, 
Penguin, 1969, bls. 56-58. 
56 Hunnibell, 2006, bls. 33-34. 
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skjólstæðingum fylgir því meira álag, sem verður til þess að skapa vandamál sem 

felast í ofurábyrgð og kulnunareinkennum starfsmanna.57  

Með rannsóknum á sviði sálfræði hefur verið leitast við að skýra hvort tengsl séu 

til staðar á milli fjölda skjólstæðinga á hvern starfsmann og þróunar 

kulnunareinkenna. Sálfræðingurinn S. E. Jackson hefur sett fram kenningar á sviði 

vinnusálfræði. Hann telur að þetta vinnuálag sé hægt að flokka sem eigindlega þætti 

(e. quantitative dimensions) og megindlega þætti (e. qualitative dimensions) til að nota 

til að greina á milli þátta sem hafi áhrif á samskipti skjólstæðings og meðferðaraðila.58  

Eigindlegir þættir fela í sér tíðni samskipta, tímalengd og fjöldi samverustunda 

ásamt því hlutfalli starfstímans sem eytt er í samskiptum við skjólstæðinga. Hins 

vegar teljist til megindlegra þátta það vinnuálag sem skapast af fjölda skjólstæðinga 

sem mælist í tíðni samskipta og tímalengd hvers viðtals. Niðurstöður gefa til kynna að 

því fleiri skjólstæðinga sem starfsmaður annast, því meiri líkur eru á að hann gangi á 

eigin starfsorku, taki sér ekki frí eða hlé frá vinnu og nýti sér ekki þau úrræði sem að 

honum standa til boða. Verði þetta viðvarandi ástand frekar en tímabundnar 

vinnutarnir aukast til muna líkurnar á að kulnun verði.59 

Megindleg nálgun við rannsóknir á álagi tengdu fjölda skjólstæðinga tekur tillit til 

persónulegrar fjarlægðar starfsmanns og skjólstæðings eins og það að nota 

símaráðgjöf frekar en viðtöl sem og að mæla hversu krefjandi samskiptin séu af hálfu 

starfsmanns. Þessir megindlegu þættir standa fyrir sálfræðilegar og andlegar kröfur í 

tengslum við samskiptin. Þegar kenningar varðandi eðli samskipta eru greindar má 

komast að þeirri niðurstöðu að þau sé hægt að flokka sem meira eða minna andlega 

krefjandi eftir aðstæðum skjólstæðingsins.60 

Aðstæðurnar geta verið viðvarandi eða tilfallandi neyðartilfelli og líkur á fullum 

bata skjólstæðingsins geta verið miklar eða mjög ósennilegar. Þjónustan sem 

starfsmaðurinn veitir getur verið þess eðlis að það sé lítil sýnileg framför eða bót á 

stöðu viðkomandi skjólstæðings. Einnig er algengt að skjólstæðingur hverfi eftir 

meðferð og birtist jafnvel síðar með nákvæmlega sömu úrlausnarefni og þarfir. Þessi 

upplifun á starfsvettvangi, árangri og afköstum í starfi er líkleg til að vera 
                                                        
57  Miller, McGowen, http://pro.psychcentral.com/2010/strategies-to-avoid-burnout-in-professional-
practice/00144.html#  (sótt á vef þann 4.4. 2014). 
58 Jackson, S.E., „Organizational practices for preventing burnout“, Handbook of organizational stress 
coping strategies, Sethi, A.S. og Schuler, R.S., Cambridge: Ballinger, 1984, bls. 89-111.  
59 Jackson, bls. 89-111. 
60  Miller, McGowen, http://pro.psychcentral.com/2010/strategies-to-avoid-burnout-in-professional-
practice/00144.html#  (sótt á vef þann 4.4. 2014). 
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streituvaldandi og auka líkur á að upplifa álag sem og auka þann tíma sem meðferð 

skjólstæðings stendur yfir.61 

Þegar prestsstarfið er mátað við áhættuþætti kulnunar sýnist ljóst að töluverð 

hætta er á að prestar sem starfsstétt teljist í áhættuhópi þegar kemur að því að þróa 

með sér kulnunareinkenni. Óreglulegur vinnutími, útköll, andlega og tilfinningalega 

krefjandi aðstæður, sorg og áföll, óskilgreint hlutverk á vinnustað og náið samband 

við skjólstæðinga eru meðal áhættuþátta sem þar má helst nefna. Það er því æskilegt 

að skoða á hvaða hátt hægt er að minnka líkur á kulnun presta í starfi og finna leiðir til 

að efla andlegt heilbrigði þeirra. 

Þeir áhættuþættir sem hér hafa verið nefndir verða tengdir sálgæsluhluta 

ritgerðarinnar í kafla 6 og prestsstarfinu, sem fjallað er um í næsta kafla.  

 

  

                                                        
61 Ibid. 
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4. Prestsþjónusta 

Í þessum kafla verður leitast við að lýsa hvert sé hlutverk presta. Lýsingu á því er 

annars vegar að finna í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 

78/1997 (hér þjóðkirkjulög) og hins vegar í starfsreglum um presta nr. 1110/2011. 

Enga skilgreiningu er þó þar að finna á prestshlutverkinu með afmörkuðum hætti.   

Dr. Ásdís Emilsdóttir Petersen fjallaði í doktorsritgerð sinni um leiðtogaeinkenni 

íslenskra presta og grósku í safnaðarstarfi. Í ritgerð sinni skilgreindi hún 

prestshlutverkið með þessum hætti: 

Hlutverk presta um að vera andlegir leiðtogar, virkja fagnaðarerindið, þjóna, vera 
fremstir meðal jafningja í trúarsamfélaginu og stuðla að safnaðaruppbyggingu sem kallar 
á trúarlega og andlega uppbyggingu.62 

4.1 Hlutverk presta samkvæmt þjóðkirkjulögum og starfsreglum um presta 
Í III. kafla þjóðkirkjulaga er fjallað um stjórn og starfsskipan þjóðkirkjunnar. Í áttunda 

undirkafla er vikið að prestum. Þar kemur fram að í hverju prestakalli skal vera einn 

sóknarprestur. Hann er hirðir safnaðar og gegnir prests- og prédikunarembætti 

samkvæmt vígslubréfi og eftir því sem reglur og venjur segja til um.63 Í fjölmennum 

prestaköllum er heimilt að skipa fleiri presta en einn. Séu þeir fleiri skulu þeir undir 

forystu sóknarprests skipta með sér störfum í samræmi við almennar starfsreglur þar 

að lútandi.64 Þjónandi prestur er skilgreindur sem hver sá sem á grundvelli köllunar og 

vígslu gegnir föstu prestsstarfi í þjóðkirkjunni. Hann lýtur tilsjón kirkjulegra 

stjórnvalda í kirkjulegum efnum þótt hann gegni launuðu starfi á vegum aðila sem 

ekki heyra undir þjóðkirkjuna.65 Um skyldur presta eru einungis almenn ákvæði í 

þjóðkirkjulögunum. Þar segir að skylt sé sóknarpresti að taka við kalli sínu jafnskjótt 

og föng eru á eftir að hann hefur hlotið skipun eða ráðningu.66 Lögin mæla fyrir um 

að nánari ákvæði um starfsskyldur presta skuli settar starfsreglum.67 

Þar sem almennri prestþjónustu verður ekki við komið, svo sem á 

sjúkrastofnunum, við fangelsi og meðal heyrnarlausra, skal kalla til presta sem að 

jafnaði hafa sérmenntun til starfans og kallast þeir sérþjónustuprestar. Þá er biskupi 

                                                        
62 Ásdís Emilsdóttir Petersen, Á grænum grundum: Rannsókn á leiðtogaeinkennum íslenskra presta og 
grósku í safnaðarstarfi. Reykjavík: doktorsverkefni, 2012, bls. 37.  
63 Sjá 34. gr. þjóðkirkjulaga. 
64 Sjá 35. gr. þjóðkirkjulaga. 
65 Sjá 33. gr. þjóðkirkjulaga. 
66 Sjá 42. gr. þjóðkirkjulaga. 
67 Sjá 43. gr. þjóðkirkjulaga. 
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Íslands heimilt að samþykkja að ráðnir séu prestar á vegum stofnana og 

félagasamtaka. Þeir teljast vera þjónandi prestar þjóðkirkjunnar. Sérþjónustuprestum 

er sett ráðningarbréf af biskupi Íslands, í samvinnu við þær stofnanir sem þeir eru 

ráðnir til, auk vígslubréfs.68  

Gildandi starfsreglur um presta nr. 1110/2011 gengu í gildi 1. janúar 2012. Þar 

kemur fram að samkvæmt köllun, vígsluheiti og vígslubréfi skuli sérhver prestur:69 

• Boða Guðs orð í anda evangelísk lútherskrar kirkju. 

• Hafa sakramentin um hönd. 

• Veita sálgæslu og hlýða skriftum og veita leiðsögn í andlegum efnum og 

trúarlífi. 

• Vera málsvari fátækra, boðberi réttlætis og kærleika Guðs. 

• Fræða unga sem eldri í sannindum fagnaðarerindisins. 

• Ferma, gifta, vitja sjúkra og nauðstaddra, jarðsyngja látna, styðja syrgjendur til 

huggunar. 

• Leggja sitt af mörkum í lífi og starfi þjóðkirkjunnar. 

• Leitast við að breiða út Guðs ríki í samfélaginu, og með því að styðja 

kristniboð og hjálparstarf. 

Í starfsreglunum segir ennfremur að presti sé skylt að sinna embætti sínu 

samkvæmt þeirri köllun sem hann hefur hlotið og vígslubréfi, svo og samkvæmt þeim 

lögum, reglum, siðareglum og samþykktum sem um starf hans gilda á hverjum tíma. 

Enn fremur beri presti að fara að ákvæðum ráðningarsamnings, ef því er að skipta og 

erindisbréfs. Prestur skal sjá til þess, svo sem honum er fært, að allt starf 

þjóðkirkjunnar í prestakallinu eða á starfssviði hans að öðru leyti gangi vel og 

greiðlega fyrir sig. Presti ber að sýna nauðsynlegt frumkvæði til að svo megi verða. 

Honum ber að gæta ítrustu hagkvæmni við embættisrekstur sinn, hlýða löglegu boði 

biskups og fyrir hans hönd prófasts. Þá ber presti að vera viðlátinn í prestakalli sínu 

eða starfsstöð á þeim tíma sem fyrirmæli, samningar eða lög bjóða. Presti er skylt að 

færa embættisbækur, skýrslur og skrár og sinna skjalagerð, skjalavistun og 

skýrsluskilum vegna embættisins samkvæmt nánari fyrirmælum biskups. Presti ber að 

viðhalda þekkingu sinni og menntun eftir föngum til að geta ávallt sem best sinnt 

starfi sínu. Loks ber presti að láta í té þá aukaþjónustu eða afleysingaþjónustu sem 
                                                        
68 Sjá 44. gr. þjóðkirkjulaga. Engin ítarlegri ákvæði eru um sérþjónustuprestana í starfsreglum um 
presta, sbr. 16. gr. starfsreglnanna. 
69 Sjá 2. gr. starfsreglna um presta. 



 

26 

óskað er eftir enda sé hún á starfssviði hans skv. starfsreglum þessum eða 

erindisbréfi.70 

Í starfsreglunum um presta er fjallað um erindisbréf þeirra, sem biskup gefur út 

fyrir hvern prest þjóðkirkjunnar. Þar er lýst almennum og sérstökum og starfsskyldum 

prestsins.71  

Erindisbréf prests skal taka til eftirfarandi atriða:72 

a) Skyldu prests til viðveru og bakvakta. 

b) Fastra viðtalstíma prests að lágmarki. 

c) Messuskyldu í sóknarkirkjum og kapellum í prestakalli. 

d) Skyldu til að færa lögboðnar embættisbækur, skrár og til að sinna lögboðinni 

skjalagerð vegna embættisins. 

e) Skyldu til aukaþjónustu og afleysingaþjónustu. 

f) Skyldu til að sinna aukaverkum og undirbúningi þeirra. 

g) Ákvæði um helgistundir og vitjanir á sjúkrastofnanir og sambýli á vegum 

heilbrigðisþjónustunnar. 

h) Ákvæði um önnur verk ótalin sem nauðsynlegt eða eðlilegt þykir að sinna. 

Starfsvettvangur sóknarprests er sókn eða sóknir prestakallsins. Í hverju prestakalli 

skal vera sóknarprestur. Sóknarprestur er hirðir og leiðtogi safnaðarins og starfar við 

hlið sóknarnefndar. Sóknarprestur og prestur eru samstarfsmenn í sóknum 

prestakallsins og ber að haga þjónustu sinni og samstarfi í samræmi við það. Báðir 

lúta þeir tilsjón prófasts og biskups.73 

Sóknarprestur er í fyrirsvari um kirkjulegt starf í sóknum prestakallsins og hefur 

forystu um mótun þess og skipulag. Í fyrirsvari og forystu sóknarprests felst ekki 

stjórnunarvald eða boðvald yfir presti. Sóknarprestur ber ábyrgð á færslu 

embættisbóka prestakallsins og skil á skýrslum um embættisverk til biskupsstofu og 

Þjóðskrár. Sóknarprestur skal taka þátt í gerð starfs-, rekstrar- og fjárhagsætlana 

sóknar samkvæmt starfsreglum þar um. Sóknarprestur skal í samráði við sóknarnefnd 

taka ákvörðun um hvernig afnotum af kirkju er háttað, sbr. starfsreglur um kirkjur og 

safnaðarheimili og samþykktir um innri mál kirkjunnar, enda ber hann ábyrgð á því 

                                                        
70 Sjá 3. gr. starfsreglna um presta. 
71 Sjá 4. gr. starfsreglna um presta. 
72 Sjá 5. gr. starfsreglna um presta. 
73 Sjá 8. gr. starfsreglna um presta. 
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sem þar fer fram.74 

Sóknarprestar og prestar sem sitja prestssetur skulu gæta hagsmuna þess í 

samstarfi við þá er stýra málefnum prestssetra. Sóknarprestum og prestum ber að láta í 

té þá aukaþjónustu í prófastsdæminu sem ákveðin er og að leysa af á vikulegum 

frídegi grannprests. Sóknarprestum og prestum ber að hafa samstarf um kirkjulega 

þjónustu innan hvers prófastsdæmis undir tilsjón prófasts. Samstarf presta skal skv. 

þessu m.a. lúta að afleysingaþjónustu í sumarleyfum og á frídögum presta svo og 

þjónustu sem er með einhverjum hætti sameiginleg fyrir samstarfssvæði og 

prófastsdæmið í heild. Sóknarpresti og presti er skylt að taka að sér aukaþjónustu eða 

annast tiltekin verkefni og þjónustu utan prestakalls síns samkvæmt boði biskups. 

Sóknarprestur og prestur skulu sitja sóknarnefndarfundi, starfsmannafundi, 

héraðsfundi og fundi er biskup og prófastur boða til, nema forföll hamli eða nauðsyn 

banni.75 

Af þjóðkirkjulögum og starfsreglum um presta er því augljóst að verkefni presta 

eru víðfeðm og kalla víða á mikil samskipti við sóknarbörn á erfiðum stundum í lífi 

þeirra. Prestar eru því gjarnan í starfi sínu í krefjandi tilfinningalegum aðstæðum. 

4.2 Nánar um prestsstarfið 
Prestsstarfið er mismunandi eftir því í hvaða vinnuumhverfi og á hvaða vettvangi 

presturinn starfar. Í hefðbundnu prestsstarfi í söfnuði er starfið fjölbreytt. Presturinn 

starfar með börnum, fullorðnum, öldruðum og fjölskyldum. Í finnskri rannsókn 

menntunarfræðingsins Pirjo Hakala á nýjum prestsefnum sem voru að feta sín fyrstu 

spor á nýjum starfsvettvangi, varpaði hún ljósi á andlega líðan þeirra og þróun á 

starfsferli, kröfum í starfi og þeim áhrifum sem þær höfðu á vinnulag og metnað 

þeirra. Markmið hennar var að hanna starfsþjálfunarkerfi sem að styddi prestsefnin út 

í atvinnulífið og rannsakaði þróun þeirra og viðbrögð við því vinnuumhverfi sem að 

þau störfuðu í. Bentu niðurstöður hennar til að hinir ungu prestar upplifðu sig almennt 

ánægða með störf sín, en að þeir vildu gjarnan forgangsraða tíma sínum á annan hátt. 

Flestir lýstu yfir áhuga á að ráðstafa tíma sínum á þann veg að sálgæsla og 

viðtalsmeðferðir væru veigameiri þáttur í starfi þeirra en að lægra hlutfall vinnutíma 

þeirra færi í að framkvæma kirkjulegar athafnir. Þátttakendur töldu að þörf væri á að 

sinna sálgæslu í ríkara mæli en að vinnuálag gæfi ekki kost á því og að þeir upplifðu 
                                                        
74 Sjá 9. gr. starfsreglna um presta. 
75 Sjá 10. gr. starfsreglna um presta. 
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að safnaðarmeðlimir hikuðu við að hafa samband þegar þeir ættu við vanda að 

stríða.76  

Flestir þátttakendur í rannsókn Hakala töldu vinnuálag vera of mikið og 

sérstaklega þeir sem að unnu í hlutastörfum á mismunandi stofnunum. Þeim fannst 

samstarfsmenn ekki sýna því skilning að þeir væru að sinna öðru starfi og að 

verkefnin söfnuðust upp í fjarveru þeirra. Þá fannst þeim að vinnuálag þeirra væri 

slíkt að það væri eins og þeir sinntu fullu starfi á báðum stöðum. Þeir lýstu því 

kulnunareinkennum þegar viðtölin áttu sér stað þrátt fyrir mikinn áhuga á starfi sínu. 

Þreyta og gremja yfir starfsháttum og vinnuumhverfi þeirra var farin að taka sinn 

toll.77 

Tafla 1. Skyldur og ábyrgð presta78 
 
Prestur í söfnuði Prestur á sjúkrahúsi Prestur 

þroskahamlaðra 
Skírnarathafnir, 

brúðkaup og jarðarfarir 
Skírnarathafnir, 

brúðkaup og jarðarfarir 
Skírnarathafnir, 

brúðkaup og jarðarfarir 
Messur Messur Messur á stofnunum 

Aðrar kirkjulegar 
athafnir 

Stuttar athafnir við 
dánarbeð 

Stuttar athafnir á 
litlum einingum eða 

deildum stofnana 
Heimavitjanir   

Hópastarf Hópastarf Hópastarf 
Skólaheimsóknir   

Helgistundir og vitjanir 
á stofnununum 

 Helgistundir og 
vitjanir á stofnunum eða 
þar til gerðum heimilum 

Sálgæsla og viðtöl Sálgæsla og viðtöl Sálgæsla 
 Þjálfun og umsjón 

með starfsfólki 
Þjálfun starfsmanna 

Fermingarfræðsla  Fermingarfræðsla 
 

Eins og sjá má af töflu Hakala og kafla 4.1. þar sem fjallað er um lagaákvæði um 

presta og starfsreglur um presta, er prestsstarfið gríðarlega margþætt. Bonnell telur að 

vinnuumhverfi presta setji þá einnig oft í krefjandi aðstæður sem séu utan þeirrar 

menntunar, þekkingar og starfssviðs. Nefnir hann þá helst þegar prestur fær 

einstaklinga í viðtöl sem teljast veikir á geði, og varar hann sérstaklega við að þeir 

                                                        
76 Hakala, P., Learning By Caring: A Follow Up Study of Participants in a Specialiced training 
program in Patoral Care and Counselling. Helsinki: The Finnish Society of Sciences and Letters, 
2001, bls. 86-87. 
77 Ibid, bls. 86-89. 
78 Ibid, bls. 86. 
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greini skjólstæðinga sína með sjúkdóma sem að þeir hafa hvorki menntun né 

starfsréttindi til að framkvæma greiningar á. Ábyrgð prests felist fyrst og fremst í að 

sjá til að skjólstæðingur hans fái umönnun viðeigandi starfstétta en þar má helst nefna 

lækna, sálfræðinga og félagsráðgjafa. Presti ber að þekkja sitt starfssvið og 

takmarkanir og vera fær um að greina hvernig hann nýtir best trúarlega þekkingu sína 

skjólstæðingi sínum í hag. Að freistast inn á starfssvið annarra leiði til mistaka, 

andlegs niðurbrots og niðurlægingar og valdi skorti á sjálfstrausti.79 

4.3 Starfsumhverfi presta og áhætta á kulnunareinkennum 
Vinnusálfræði (e. occupational psychology) er vettvangur þar sem sálfræði er beitt 

sem verkfæri til að greina mismunandi starfssvið með það að markmiði að auka afköst 

og skilvirkni. Það er gert með því að rannsaka hver bestu skilyrði séu í vinnuumhverfi 

hvort sem að það er með því að greina val einstaklinga á hentugum starfsvettangi, val 

á hæfustu einstaklingunum fyrir starfið, áhrifamestu forvarnarleiðirnar fyrir þreytu og 

starfsleiða, eða með rannsókn á hvötum fólks til að standa sig betur í starfi o.fl.80 

Vinnusálfræði á að ná yfir allar starfsgreinar og vinnuumhverfi. Erfiðleikar við að 
rannsaka og greina prestsstarfið og vinnuumhverfi prestastéttarinnar eiga rætur sínar 
að rekja til þess að það er verulegum annmörkum háð að mæla afköst þeirra og 
árangur í starfi. Hins vegar er eðlilegt að gera ráð fyrir að máta megi prestsstarfið við 
kenningar vinnusálfræðinnar og stjórnunar og skilgreina þannig hvernig best megi 
bæta kjör þeirra og aðstæður, sem og að kynna úrræði og vinnulag sem komið getur í 
veg fyrir kulnun.81 

Dr. Ásdis Emilsdóttir Petersen gerði úttekt á vinnuumhverfi presta í 
doktorsritgerð sinni. Við greiningu á skipulagi kirkjunnar telur hún að á Íslandi taki 
þjóðkirkjan mið af trúarjátningum, lögum og reglum og að stefna hennar hafi verið 
sett fram í stefnumótunarskjali sem hluti af tímabundinni stefnumótun. Í greinargerð 
sem fylgir skjalinu sé áhersla lögð á að allar deildir kirkjunnar sameinist í að innleiða 
stefnuna í sínum söfnuði. Á kirkjuþingi árið 2010 var samþykkt að gera heildstæða 
úttekt af lýðræðislega kosnum starfshópi sem leggja ætti fram tillögur um breytingar á 

                                                        
79 Bonnell, J.S., Psychology for Pastor and People, A Book on Spiritual Counselling, New York og 
London: Harper and Brothers Publishers, 1948, bls. 1-7. 
80 Dewar, L., og Hudson, C.E., A Manual of Pastoral Psychology, London, Henderson and Spalding, 
1941, bls. 69. 
81 Ibid, bls. 69-70. 
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heildarskipulagi kirkjunnar. Markmið kirkjunnar með þessum breytingum er að gera 
skipulag hennar hagkvæmara og skilvirkara. 82 

Auk þeirra áforma að gera starf kirkjunnar hagkvæmara og skilvirkara hafa 
samfélagslegar og umhverfislegar breytingar orðið og haft áhrif á starfshætti og 
vinnuumhverfi presta. Rannsókn dr. Ásdísar beindist að vinnuumhverfi presta í 
tvímenningsprestaköllum. Viðhorf þeirra presta sem tóku þátt í rannsókn hennar voru 
ekki jákvæð í garð svokallaðra einmenningsprestakalla. Margir lýstu reynslu sinni af 
störfum í slíkum prestaköllum þannig að þar væru starfsaðstæður með þeim hætti að 
þeir fengu aldrei frí og töldu sig stöðugt vera á vakt. Einn prestur lýsti þeirri skoðun 
sinni að hann teldi að það ætti að leggja niður öll einmenningsprestaköll þar sem að 
starfið væri of krefjandi og líkurnar á kulnun í starfi væru því of miklar. Nokkrir 
prestar töldu að prestateymi væri lausnin á þessu vandamáli en bentu þó á þann 
stjórnunarlega vanda sem því geti fylgt þegar starfað er saman en enginn stjórnar. 
Sóknarprestur er ekki yfirmaður prests þó hann sé hirðir safnaðar eins og fram kom í 
kafla 4.1. 

Dr. Ásdís túlkar niðurstöður viðtala sinna á þann veg að þróun 
einmenningsprestakalla yfir í tvímenningsprestaköll hafi orðið svo hröð að fagleg 
reynsla kirkjunnar af skipulagi og vinnubrögðum hafi ekki fylgt með og gagnist því 
ekki í aðstæðum prestanna. Takmörkuð reynsla af slíku vinnuumhverfi og 
starfsháttum geti því leitt til árekstra og erfileika í samskiptum í söfnuðum. Sú 
breyting sem á sér stað með fjölgun tvímenningsprestakalla kalli á nýja þekkingu um 
samskipti presta á vinnustað. Hún telur að æskilegt væri að nýta stjórnunarkenningar 
viðskiptafræðinnar og skoða stjórnskipan þjóðkirkjunnar út frá þeim.83  

Þátttakendur í rannsókn dr. Ásdísar notuðu allir hugtökin starfsmannastjórnun og 

starfslýsingar og töldu þau tengjast yfirstjórn kirkjunnar. Þeir lýstu stjórnunarháttum 

kirkjunnar þannig að lítið væri um skipulagða verkaskiptingu. Þeir upplifðu einnig að 

eftirlitshlutverk hennar með störfum þeirra væri af skornum skammti. Enginn 

prestanna lét í ljósi þörf fyrir frekari miðstýringu innan kirkjunnar en allir lýstu vilja 

til að auka utanumhald og tengsl við yfirstjórn kirkjunnar. Prestarnir vildu hafa 

aðgang að úrræðum eins og að hafa skýra starfslýsingu, mat á hæfnisþáttum, aukið 

eftirlit með vinnuaðstæðum þeirra, aukið eftirlit með stefnumótun og öllu öðru starfi 

safnaðar þeirra.84 

                                                        
82 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 60-62. 
83 Ibid, bls. 386-394. 
84 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 349-352. 
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Við greiningu menntunarfræðingsins Hakala á niðurstöðum rannsókna sinna telur 

hún starfshlutföll hafi mikil áhrif á áhættu prestsefna á að þróa kulnunareinkenni. Í 

ljós kom að prestar í hlutastarfi voru margir með kulnunareinkenni og álagstengda 

vanlíðan, sem skánaði lítið eða ekkert eftir að þjálfun þeirra lauk. Hennar niðurstaða 

var því sú að hlutastörf væru ekki æskileg. Sem helstu ástæðu nefnir hún þá togstreitu 

sem að skapast við kröfur safnaðarins um starfshætti prestsins og hvernig hann ver 

tíma sínum og löngunar hans til að sinna þeirri þörf sem hann sjálfur hefur greint fyrir 

sálgæslu. Einnig höfðu samskiptaerfiðleikar í starfsumhverfi og takmörkuð jákvæð 

svörun við vinnuframlagi neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra. Metnaður þeirra sjálfra 

og hversu mikilvægt þeir töldu starf sitt í eigin lífi ásamt persónulegum vandamálum 

prestanna sjálfra voru einnig áhættuþættir þegar kom að því að takast á við vinnutengt 

álag.85 

Tafla 2. Breyting á starfsháttum prestsefna86 
 

 Prestur í söfnuði Prestur á sjúkrahúsi Prestur þroska-
hamlaðra 

Aukin áhersla 
á sálgæslu 

• Tilraun til að auka 
sálgæslu og finna nýjar 
leiðir til að sinna henni 

• Aukin ábyrgð 
• Auglýsing á 

möguleikanum á 
sálgæslu 

• Áhersla á sálgæslu • Umsjón með 
starfsmönnum 

Aðrar gerðir 
endurskipu-
lagningar 
starfshátta 

 • Reglulegar messur • Greina þarfir 
starfsvettvangs 

• Endurskipulagnin
g á starfsháttum til 
að ná settum 
markmiðum 

Aukið hug-
rekki til að 
framkvæma 
eigin 
hugmyndir 

 • Virkari þátt-taka í 
verk-efnum 
spítalans 

• Finna nýjar leiðir 
til að innleiða 
nýstárlegar 
hugmyndir og 
nálganir í starfi 

Ný verkefni  • Nýjir spítalar  
 

Aukin 
viðbrögð við 
álagi 

 • Alvarlegri kulnunar-
einkenni 

 

 

                                                        
85 Hakala, 2001, bls. 91-92. 
86 Ibid, bls. 90. 
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Eins og sjá má í töflu 2 frá Hakala á breytingum á starfsháttum presta voru 

sjúkrahúsprestar líklegastir til að upplifa kulnun í starfi. Þeir voru einnig líklegastir til 

að gera mest af því að sinna sálgæslu. Af rannsókn Hakala verður því ráðið að 

eitthvað í starfsumhverfi sjúkrahúsa auki líkur á að prestar sem þar starfa finni fyrir 

kulnunareinkennum. Hvað veldur því er erfitt að segja en velta má fyrir sér hvort þær 

aðstæður að vera stöðugt í hlutverki sálusorgara og stöðugt að veita sálgæslu myndi 

áhættuþátt fyrir alvarleg kulnunareinkenni. 

Við greiningu á starfsaðstæðum íslenskra presta er mikilvægt að hafa í huga að 

landafræði og staðsetning hefur mikil áhrif á vinnuumhverfi þeirra og félagslegan 

stuðning. Prestar á höfuðborgarsvæðinu starfa oft náið með öðrum prestum og 

starfsmönnum kirkjunnar, starfa í stærri söfnuðum og eru nær kirkjulegum 

stjórnendum og úrræðum til að leita sér aðstoðar hafi þeir þörf fyrir það. Nánd presta 

við söfnuðinn þarf ekki að vera mikil þar sem ekki er algilt að þeir hitti skjólstæðinga 

sína utan vinnutíma. Úti á landi er presturinn hins vegar einangraðri frá öðrum 

prestum. Félagslegur stuðningur er að sama skapi minni en ella. Hann er fjarri 

yfirstjórn kirkjunnar og á erfiðara með að nálgast faglega aðstoð. Það eykur einnig 

tilfinningalegt álag að vera hluti af og eiga í nánum samskiptum við samfélagið sem 

hann starfar í og að hitta skjólstæðinga sína reglulega utan vinnutíma. Þá getur reynst 

erfiðara að setja fagleg mörk og að stjórna vinnutíma sínum sjálfur. Þessar aðstæður 

gætu átt þátt í að útskýra neikvætt viðhorf þátttakenda í rannsókn dr. Ásdísar á 

einmenningsprestaköllum sem er algengasta form prestsstarfsins á landsbyggðinni.  
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5. Forvarnir gegn kulnun í starfi 

Þessi kafli fjallar um hvernig draga má úr áhættuþáttum þess að þróa með sér 

kulnunareinkenni á vinnustað. Vikið er að því hvaða forvarnaleiðir séu þekktar á sviði 

vinnusálfræði og mannauðsstjórnunar og þar almennt viðurkenndar og notaðar. 

Fjallað er um hversu áhrifaríkar forvarnarleiðir hafa reynst gagnvart kulnun. Þar sem 

skortur á stuðningi starfsfélaga eða stjórnenda er talinn einn af áhættuþáttum þess að 

þróa kulnunareinkenni í starfi er hér meðal annars fjallað um félagslegan stuðning 

sem forvörn. Að lokum er farið yfir meðferðartillögur þegar einkenni kulnunar hafa 

gert vart við sig og eru orðin viðvarandi. Kaflinn fjallar því um þau úrræði sem 

atvinnurekandi á kost á til að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi og úrræði sem hann 

hefur til að bregðast við hafi kulnunareinkenni greinst á vinnustaðnum.  

5.1 Almennt um forvarnir gegn kulnun 
Forvarnir eru flokkaðar eftir aðferðum sem notaðar eru eða áhrifamætti þeirra (e. level 

of prevention). Ein aðferðin er að lagfæra vinnuumhverfið sjálft og beita forvörnunum 

þar. Önnur aðferð er að leita leiða til að bæta getu starfsmannsins til að takast á við 

krefjandi kringumstæður þannig að forvörnin beinist að atferli starfsmannsins sjálfs. 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World Health Organisation, WHO) er 

hægt að flokka forvarnir í þrjú stig. Fyrsta stigið felst í því að reyna að takmarka þá 

þætti sem valda veikindum hjá starfsfólki. Annað stigið felst í að greina ástandið eins 

snemma og hægt er og bregðast við á viðeigandi hátt. Þriðja stigið felst í að bregðast 

við afleiðingum sjúkdómsins með endurhæfingu og að koma í veg fyrir bakslag. 87  

Úrræði til að takast á við kulnun í starfi eru enn takmörkuð. Þess vegna er áhersla 

lögð á að viðurkenna að vandamálið sé til staðar auk þess að benda á raunhæfar 

lausnir þegar kemur að þróun og beitingu forvarnarúrræða. Auk þess ber að hafa í 

huga að áhrifarík forvörn kallar á fullnægjandi þekkingu á eðli og ferli kulnunar. Því 

þarf að vinna á þekkingarskorti og auka almenna vitund um kulnun til þess að 

mögulegt sé að bæta þau úrræði sem til eru.88  

Einkenni kulnunar geta orðið viðvarandi í þeim kringumstæðum þegar 

starfsmanni finnst hann hvorki hafa stjórn á vinnumhverfinu né aðstæðum sínum. 

Einn forvarnarþátta kulnunar í starfi felst í að auka getu einstaklings til ná stjórn á 

                                                        
87 Weber ,Reinhard, 2000, bls. 515-17. 
88 Ibid, 2000, bls. 515-17. 
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eigin lífi. Þessi forvarnarþáttur er talin geta haft jákvæð áhrif á streituþol til lengri 

tíma litið. Kröfur í starfi á heilbrigðisstarfsfólk eru sífellt að breytast og aukast. Í því 

ljósi virðist það óraunhæft markmið að veita starfsmönnum aukna stjórn á eigin 

aðstæðum. Þó eru til aðferðir sem að sýna fram á árangur að þessu leyti.89  

Nýstárleg aðferð var þróuð af vísindamönnum í Oregon í Bandaríkjunum. Þar 

gerði læknirinn Patrick M. Dunn tilraun til að gera starfsmenn meðvitaða um þá þætti 

sem þeir sjálfir gætu stjórnað í eigin vinnuumhverfi. Markmiðið var að stuðla að 

líkamlegu heilbrigði og veita starfsmönnum tækifæri til að taka stjórn á eigin 

vinnustað. Dunn stóð að fundum þar sem starfsmenn komu saman og fengu þar 

vettvang til að ræða óskir sínar varðandi tímasetningar, áætlanir og aðrar óskir 

varðandi útfærslur á starfinu. Aðferðin fól einnig í sér sveigjanlegan vinnutíma, 

möguleika á hlutastörfum eða að deila starfshlutföllum. Niðurstöður benda til að þessi 

aðferð hafi haft í för með sér aukna starfsánægju og minni tíðni kulnunareinkenna. 

Auk þess fannst starfsmönnunum þeir hafa töluvert meiri stjórn á eigin aðstæðum.90  

Önnur rannsókn á sviði vinnusálfræði, sem framkvæmd var af sálfræðingnum P.  

M. Jensen, fól í sér aðra nálgun. Þar var aðferðin sú að tekin voru viðtöl við 17 

heilbrigðisstarfsmenn sem höfðu skapað sér gott orð fyrir að vera þrautseigir og 

jákvæðir í starfi sínu. Viðtölin leiddu í ljós að sameiginlegur áhersluþáttur allra 

starfsmannanna var að setja fagleg og persónuleg mörk. Þeir töldu það lykilatriði til 

að geta haldið jákvæðu viðhorfi í starfi. Í þeirra starfsumhverfi fólust slík mörk í því 

að breyta vinnulagi sínu ásamt því að minnka eða afmarka vinnutíma. Persónuleg 

mörk töldu þeir felast í að forgangsraða því að tileinka sér heilbrigðari lífstíl, ákveða 

frítíma fyrirfram, stunda líkamsrækt og gæta þess að hafa tíma fyrir hvíld. Þeir voru 

meðvitaðir um að með því að setja þessi mörk voru þeir að annast sjálfa sig og mæta 

eigin þörfum. Mörkin fælust ekki eingöngu í að neita að taka að sér verkefni. Þessi 

markasetning hjálpaði þeim að muna eigin val varðandi heilsu sína ásamt því að taka 

upp og varðveita atferli sem fólst í að hlúa að þeim sjálfum.91 

 

                                                        
89 Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
90 Dunn, P. M., Arnetz, B .B., Christiansen, J. F., Homer, L,, „Meeting the imperative to improve 
physican well being: assessment of an innovative program“, Journal of General Internal Medicin, vol. 
22, no. 11, USA: Springer, 2007, bls. 1544-1552. 
91  Jensen, P. M., Trollope, Kumar, K., Waters, H., Everson, J., „Building physican resiliance“, 
Canadian Family Physician, vol.54, no. 5, The College of Family Physicians of Canada, 2008, bls. 
722-729. 
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5.2 Félagslegur stuðningur sem forvörn  
Félagslegur stuðningur (e. social support) getur aukið sjálfstraust starfsmanns, gefið 

honum upplýsingar og ráðgjöf frá samstarfsmönnum, veitt félagsskap og verið úrræði 

sem starfsmaður getur nýtt sér vanti hann stuðning eða aðstoð. Skortur á aðgangi að 

félagslegum stuðningi er talinn vera streituvaldur sem eykur líkur á að starfsmanni 

finnist aðstæður sínar óyfirstíganlegar. Góður félagslegur stuðningur getur haft 

jákvæð áhrif á hvernig starfsmaður tekst á við streituvaldandi þætti og hvernig hann 

upplifir aðstæður sínar. Félagslegur stuðningur er talinn áhrifamestur fyrir starfsmann 

þegar hann kemur frá þeim sem eru að glíma við svipaðar aðstæður eða sem hafa 

verið í sömu stöðu.92 Sem dæmi um félagslegan stuðning má nefna t.d. handleiðslu. 

Persónulegur stuðningur er mikilvægur forvarnarþáttur gagnvart kulnun á 

vinnustað. Rannsóknir hafa sýnt að andlegur stuðningur getur aukið styrk og 

frumkvæði starfsmannsins en bæði er öflug vörn gegn kulnun. Störf lækna fela oft í 

sér mikla einveru sem getur orðið til þess að þeim finnst þeir vera einmana og 

einangraðir frá öðrum. Þessi upplifun getur ágerst ef starfsmaðurinn er niðurdreginn 

eða þegar einkenni kulnunar gera vart við sig. Læknar hafa tjáð það viðhorf að þeir 

sjálfir þurfi að vera til staðar og sterkir fyrir aðra og eigi því ekki rétt á að upplifa 

sjálfa sig varnarlausa án þess að vera taldir veikburða.93 Sem dæmi um persónulegan 

stuðning má nefnda t.d. sálgæslu. 

Læknirinn Patrick M. Dunn, sem áður er getið, notaði í rannsókn sinni handleiðslu 

sem aðferð til að gera starfsmenn meðvitaða um þá þætti sem þeir gætu stjórnað í 

eigin umhverfi og stuðlað þannig að líkamlegu heilbrigði og tækifæri til að taka stjórn 

á eigin vinnuaðstæðum. Sú aðferð að gefa starfsmönnum kost á að koma saman, ræða 

upplifanir, tilfinningar og reynslu, eigin tillögur varðandi tímasetningar, áætlanir og 

aðrar óskir varðandi útfærslur á starfinu, getur leitt til þess að þeir upplifi aukna stjórn 

á vinnuumhverfi sínu. Niðurstöður benda til að þessi aðferð, handleiðslan, leiði til 

aukinnar starfsánægju og einkenni kulnunar dvíni, og starfsmönnum finnist þeir hafa 

töluvert meiri stjórn á eigin aðstæðum.94  

                                                        
92 Ogden, 2000, bls. 245-249. 
93 Miller, McGowen, 2000, bls. 966-970. 
94 Dunn, P.M., 2007, bls. 1544-1552. 
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5.3 Meðferðartillögur 
Til þessa hefur ekki tekist að færa vísindalegar sönnur á gagnsemi aðferða til að 

bregðast við kulnunareinkennum. Þær kenningar sem birst hafa og leggja til 

aðferðafræði til að sporna við kulnunareinkennum eru því takmarkaðar og 

meðferðarúrræðin þar af leiðandi ekki fullmótuð. Þá eru skilin á milli forvarna og 

meðferðarúrræða ekki skýr.95 

Weber og Reinhard setja þó fram margþætta tillögu að meðferðarúrræðum, sem 

eru eftirfarandi:96 

1. Lyfjameðferð í samræmi við einkenni.  

• Þunglyndislyf. 

• Beta blockerar. 

2. Sálræn meðferð. 

• Slökunaraðferðir. 

• Aðferðir til að bæta sjálfstraust. 

• Leiðir til að takast á við streitu og álag. 

3. Endurskipulagning á vinnuumhverfi. 

• Skipulag á starfi og því formi sem að það er í.  

• Kynning á því að skipuleggja og ráðstafa vinnutíma sínum. 

4. Breyting á vinnuumhverfi. 

• Endurhæfing. 

• Endurmenntun.  

5.4 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið dregið fram að forvarnir og meðferð við kulnun eru 

margþættar. Í næsta kafla verður skoðað hvort sálgæsla geti verið verkfæri í höndum 

kirkjunnar þegar kemur að því að sporna við kulnun í starfi. Einnig verður gerð 

greining á því álagi sem fylgir því að sinna sálgæslu og hvað prestum beri að varast í 

þeim efnum. Í því samhengi er skoðað hvort prestar sem takast á við erfiðar 

kringumstæður í starfi sínu þarfnist sjálfir sálgæslu og hvort og þá hvernig stutt er við 

þeirra andlega heilbrigði af hálfu þjóðkirkjunnar. 

  

                                                        
95 Weber, Reinhard, 2000, bls. 515. 
96 Ibid, bls. 516. 
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6. Úrræði kirkjunnar til andlegs heilbrigðis 

Í kaflanum er farið yfir hvernig sálgæsla og handleiðsla hafa verið nýtt sem úrræði af 

kirkjunni. Farið er yfir tilgang þessara úrræða og lýst þeim árangri sem þau eru talin 

hafa skilað. Einnig verður fjallað um hvernig nýta megi trúarlega þætti til að stuðla að 

andlegum bata einstaklinga. Einnig er fjallað um hvaða áhrif þessir þættir hafa á störf 

og andlega líðan og heilbrigði prestsins.  

6.1 Sálgæsla – eðli og hlutverk 
Howard John Clinebell prófessor í sálgæslu og prestur er frumkvöðull þegar kemur að 

því að sameina sálfræðimeðferð (e. psychotherapy) og trú (e. religion). Clinebell 

fjallar um sálgæslu sem tengsl kirkjunnar við einstakling í djúpri þörf á þeim stað sem 

að hún finnur mest til, geymir vonir sínar og þrár, bölvanir og bænir, þorsta fyrir 

merkingu og þörf fyrir persónuleg sambönd. Sálgæslu og handleiðslu lýsir hann sem 

mikilvægum verkfærum kirkjunnar til að halda tengslum við mannlega þörf og í 

gegnum þessi verkfæri megi túlka fagnaðarerindið í samskiptum við skjólstæðinga 

kirkjunnar. Í samskiptum sínum flytur presturinn heilandi skilaboð til fólks sem glímir 

við örvæntingu og einangrun. Sálgæsla á að vera verkfæri sem hjálpar skjólstæðingum 

að endurnýja viðhorf sín og tilfinningar á þann hátt að þeim takist að byggja aftur upp 

sambönd í erfiðleikum eða sambönd sem hafa brostið. Um getur verið að ræða 

samband einstaklingsins við sjálfan sig, fjölskyldu, vinnufélaga eða Guð. Sálgæsla 

hefur þann eiginleika að geta opnað augu fólks á þann hátt að það öðlast nýja 

meðvitund og getur því dregið úr þeirri þoku sem kvíði, samviskubit og sjálfhverfa 

hafa myndað.97  

John B. Cobb yngri bendir á að Nýja testamentið setur mönnum ekki nýjar reglur 

til að fylgja í stað gömlu gyðinglegu laganna heldur aðeins Jesú Krist sem fyrirmynd. 

Því geti það haft kúgandi áhrif fyrir ákveðna þjóðfélagshópa með innleiðingu á 

sektarkennd og örvæntingu. Nýja testamentið lýsi umbreytingu til nýs lífs til 

kristinnar tilveru sem sé frjáls frá hinu gyðinglega lögmáli. Allir hafi þó ekki skilið 

hvað felist í þessari umbreytingu. Því hafi kristnar stofnanir reynt að móta siðferðileg 

gildi (e. ethical principles) sem þær setji sem almennt viðmið fyrir samfélagið hvort 

sem einstaklingar telji sig kristna eða ekki. Niðurstaðan hafi verið tvenns konar. 

                                                        
97 Clinebell, H., Basic Types of Pastoral Care and Counselling: Resources for the Ministry og Healing 
& Growth, UK: S.C.M: Press. Ltd., 1966/1984, bls. 13-15. 
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Annað hvort hafa miklar kröfur hinna kristnu gilda haft umbreytandi og hvetjandi 

áhrif á einstaklinga til að taka upp kristna hætti og til að lifa kristnu líferni, eða þeir 

hafa hafnað þessum kröfum alfarið og þær leitt til stöðugrar sektarkenndar.98 

Oft gerist að einstaklingar reyna að halda í kristin viðmið eða gildi. Það mistekst 

með þeim afleiðingum að einstaklingarnir upplifa niðurbrot og örvæntingu. Í sumum 

tilfellum er þetta án þess að viðkomandi hafi hinn andlega grunn sem þessi lífstíll 

krefst eða er nauðsynlegur til að gera hann mögulegan. Á okkar tímum hefur komið í 

ljós að sá hópur sem mest hefur talað fyrir kristnum gildum, sett þessi viðmið og hvatt 

til sjálfsfórnar hefur einkennst af hvítum karlmönnum sem hafa ekki raunverulega 

þurft sjálfir að færa fórnir. Þeim hefur hins vegar hefur tekist að innræta konum og 

minnihlutahópum þessa hugmyndafræði þar sem þessum hópum hefur ekki gefist 

tækifæri til að byggja upp persónulegan styrk sinn að fullu. Fórnin sem hann færir er 

því að hamla einstaklingnum í að þróa andlegan styrk með þeim afleiðingum að hann 

nær ekki því umbreytandi sjálfi (e. self- transcending spiritual self) sem hann sækist 

eftir.99 

Kenning Cobb er sú að þegar fórnarlömb þessarar gerðar sjálfsfórnar uppgötva 

óréttlæti aðstæðna sinna séu þau líkleg til að upplifa reiði sem beinist að kristni, 

kristnum gildum og þeirri hugmyndafræði sem trúin byggir á. Því fær kristin trú á sig 

það óorð að hún setji mönnum fölsk, óraunhæf markmið og að hún beini orku fólks í 

rangan farveg. Cobb telur þessa upplifun það algenga að milljónir manna hafi snúist 

frá kristinni trú á þessum forsendum og því beri að taka á þessu viðfangsefni af fullri 

alvöru.100  

Hlutverk presta í sálgæslu sé því mikilvægt til að aflétta þessum kröfum og hjálpa 

einstaklingum að greina eigin þarfir og aðstæður og beina þeim frá því að halda í 

óraunhæfa hugmyndafræðilega staðla sem ekki eigi við í aðstæðum þeirra. Sálgæsla 

eigi að þjóna því hlutverki að vernda og veita þeim styrk til sjálfsstyrkingar sem hafa 

þörf fyrir frelsun frá óraunhæfum væntingum og kröfum í nafni kristinnar trúar. Cobb 

telur að á einhverju stigi lífsins eigi þetta ástand við um alla kristna einstaklinga.101  

Sálgæsla er góð leið til að kynnast eiginleikum sínum sem og að fá leiðbeiningar 

til sjálfsskoðunar. Þeir sem hafa skarað fram úr í starfi eru oftlega þeir sem sækjast 

eftir endurgjöf (e. feedback) og vilja heyra hvernig aðrir upplifi þá, af því að þeir eru 
                                                        
98 Cobb, J. B. Jr., Theology and Pastoral Care, USA: Fortress Press, 1977, bls. 40-41. 
99 Ibid, bls. 41. 
100 Ibid, bls. 41. 
101 Ibid, bls. 41-42. 
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meðvitaðir um að þetta séu þeim mikilvægar upplýsingar. Virk sjálfsmeðvitund 

hjálpar því ferli að vera stöðugt að bæta sig og er því mikilvægt verkfæri ef 

einstaklingur hefur áhuga á að breyta markmiðum sínum eða grunngildum. Þekking á 

styrkleikum sínum og veikleikum og hæfni til að nálgast starf sitt út frá því er 

sameiginlegur eiginleiki allra sem taldir eru vel í stakk búnir til að sinna starfi sínu og 

sem hafa sýnt afgerandi árangur: ,,Stjörnurnar þekkja sjálfa sig vel". 102 

6.2 Kröfur til prests sem sálgæslumanns 
Prestur sem tekur sálgæsluhlutverk sitt alvarlega ætti að vera undir það búinn að 

fylgja ströngum aga bæði í huga og hjarta og nýta sér hvert tækifæri sem hann hefur 

til að auka menntun sína á sviði sálgæslu. Einnig ætti hann að eiga regluleg samskipti 

við geðlækna, sálfræðinga og reynda presta, með það að markmiði að læra af þeim og 

öðlast nýja sýn á persónuleg vandamál skjólstæðinga sinna. Hann ætti einnig að 

fylgjast náið með nýjustu rannsóknum og kenningum á sviði geðlækninga og sálfræði 

auk þess að sækjast eftir að dýpka sitt eigið persónulega sálarlíf.103 

 John Sutherland Bonnell prestur í Virginíu-fylki í Bandaríkjunum skrifaði bókina 

Psychology for Pastoral Care árið 1948 sem tilraun til að veita sálfræðilegan 

bakgrunn að sálgæsluaðferðum. Hann telur þá sem sinna sálgæslu þurfa að búa yfir 

sjálfsþekkingu og hafa haft tækifæri til að rannsaka sjálfan sig á ítarlegan hátt. Ganga 

þurfi út frá því að starfsmenn safnaða séu virkir í trúarlífi sínu og hafi ekki efasemdir í 

trúarlegum málefnum. Við útskrift fer guðfræðingur að undirbúa sig fyrir störf á 

kirkjulegum vettvangi og ætlast sé til að hann iðki trú sína reglulega og hafi sigrast á 

persónulegum vandamálum sínum. Einnig sé gert ráð fyrir að hann hafi þekkingu á 

synd og fyrirgefningu og þeirri ánægju og friði sem fylgir fyrirgefningunni. Taka 

þurfi tillit til að efasemdir séu hluti af mannlegri tilveru og að þjálfun presta þurfi að 

fela í sér viðtöl við reyndan, andlegan ráðgjafa þar sem þeim gefist tækifæri til 

sjálfsskoðunar.104  

Clinebell fjallar um að prestar eigi oft í samskiptum við einstaklinga sem upplifa 

tómleika og sem finnst lífið tilgangslaust og án merkingar. Flest vandamál sem þeir 

upplifi tengist þessum tilfinningum. Þá vanti hvatningu eða metnað, því þeir meti fátt 

á þann hátt að það veki hjá þeim eftirvæntingu fyrir nýjum degi. Hvatning til að finna 

                                                        
102 Goleman, D., Working With Emotional Intelligence, UK: Bloomsbury, 1998: bls. 66-67. 
103 Bonnell, 1948, bls. 173. 
104 Ibid, bls. 17-18. 
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lífinu gildi og finna út hvað það sé sem raunverulega skipti hann máli sé því meðal 

hlutverka sálgæsluaðila. Það að upplifa þessi gildi hvort sem þau eru ný upplifun í 

sólarlagi, góðu hjónabandi, kærri minningu eða brosi vinar getur hjálpað 

skjólstæðingnum úr þessum neikvæða fasa og hvatt hann til að sjá aðstæður sínar í 

nýju ljósi. Þannig getur hann öðlast þann styrk sem hann þarf til að tileinka sér 

uppbyggilegt og lausnamiðað viðhorf til aðstæðna sinna.105  

Eins og sjá má eru kröfur Bonnell til prestsefna og presta miklar og hugsanlega 

óraunhæfar. Í nútímalegri kenningum er ekki talið mögulegt að hafa unnið að fullu úr 

persónulegum málum sínum á einhverjum tímapunkti þar sem lífið heldur áfram að 

færa ný verkefni, aðstæður breytast og einstaklingur þarf að hafa getuna til að 

aðlagast. Nýlegri rit og kenningar fjalla um þá pressu sem fagfólk leggur á sig við að 

ná slíkum árangri andlega og veitir lítið svigrúm til að vera mannlegur, gera mistök og 

upplifa tilfinningar.  

Dr. Allen E. Ivey er prófessor í sálfræðiráðgjöf (e. Counselling Psychology 

Program) í Massachusets í Bandaríkjunum. Hann er með prófgráðu í ráðgjöf (e. 

counselling) frá Harvard háskóla og hefur stofnað og starfað fyrir virt samtök 

sálfræðinga í Bandaríkjunum. Í bók sinni Developmental Strategies for Helpers fjallar 

hann um að þróunarkenning (e. developmental theory) gagnist þeim sem sinna 

viðtalsmeðferðum með viðtalstækni og setja fram meðferðaráætlun og geti hjálpað 

þeim sjálfum að vaxa og þroskast sem ráðgjöfum. Lífshlaupsþróun (e. life-span 

development) er persónulegur þroskaferill sem gerir það mikilvægt að meðferðaraðili 

sé meðvitaður um hvar hann sjálfur er staddur í eigin þroska. Í bókinni eru æfingar 

fyrir lesendur til að athuga eigin stöðu.106 Þetta er í samræmi við kenningar Clinebell, 

Cobb og Bonnell um að andlegt ástand sálgæsluaðila skipti máli og að gott andlegt 

heilbrigði þeirra sjálfra stuðli að betri árangri skjólstæðinga þeirra. Dr. Ivey hefur hins 

vegar þróað þessa kenningu frekar á þann hátt að hann ákveður að tengja hana 

þroskasálfræði og hanna sína eigin aðferð við að nota kenninguna til styrkingar á 

meðferðaraðilum og sýnir fram á hvernig nota megi þessa aðferð á árangursríkan hátt 

í viðtalsmeðferð skjólstæðinga.107  

Dr. Ivey telur aðferðir sínar gagnast öllum starfsgreinum sem starfa við að aðstoða 

aðra (e. helping professions). Sérstaklega nefnir hann hjúkrunarfræðinga, lækna, 
                                                        
105 Clinebell, 1984, bls. 158-159. 
106 Ivey, Allen E., Development strategies for helpers: individual, family, and network interventions, 
USA: Microtraining Associates, Inc., 1993, bls. vi-ix. 
107 Ibid, bls. 1-23. 
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kennara, sálfræðinga, þá sem starfa við mannúðarþjónustu (e. human services) og 

félagsráðgjafa. Hann kýs að nota vítt hugtak þar sem margar starfstéttir þurfi að 

tileinka sér viðtalstækni til að geta aðstoðað skjólstæðinga sína og nota viðtalstækni 

reglulega í starfi sínu.108  

Prestastéttin sýnist vera í þessum hópi og að störf þeirra í sálgæslu og viðtölum 

við skjólstæðinga kirkjunnar falli að kenningum Dr. Ivey. Því verður stuttlega farið 

yfir kenningar hans og aðferðir.  

Mikill hluti meðferðar og viðtala byggir á mannlegum þroska og þróun. Kenning 

Dr. Ivey felst í að ekki sé hægt að aðskilja þróunarkenningu frá viðtalsaðferðum og 

því sé þróunarleg nálgun í viðtölum og meðferð (e. developmental counselling and 

theraphy / DCT) æskileg og áhrifarík. Allir skjólstæðingar sem leita sér aðstoðar eru í 

einhvers konar aðstæðum sem kalla á breytingar sem krefjast þroska og 

aðlögunarhæfni. Hugsanlegt er að þeir hafi einhvers staðar ekki unnið sig í gegn um 

reynslu eða tímabil úr lífi sínu, sem að hamli þeim við að takast á við núverandi 

aðstæður. Ef sálgæsluaðilar eiga að geta hjálpað öðrum er mikilvægt að þeir séu 

meðvitaðir að eitthvað sambærilegt geti átt við um þá og hvaða þýðingu það hefur 

fyrir þá persónulega. Mikilvægt er að gefa skjólstæðingi færi á að tengjast 

meðferðaraðila sínum á persónulegan hátt til að byggja upp traust, en síðar er æskilegt 

að búa til aðskilnað og faglega fjarlægð.109 Hjálp til handa skjólstæðingi að finna sín 

sérkenni (e. identity) er mikilvægur þáttur í að stuðla að áframhaldandi þroska hans en 

til þess þarf hann að upplifa traust og tengingu við aðra manneskju sem leiðir til þess 

að upplifa að vera einhvers virði. Fyrsta skrefið í þessari leit er þessi tengslamyndun 

og er líklegt að skjólstæðingurinn myndi tengsl við meðferðaraðila sinn en slík nánd 

er það sem að drífur fólk áfram. Ef sálgæsluaðili á sjálfur í erfileikum með nánd og 

náin tengsl við aðra er líklegt að sú staðreynd geti staðið í vegi fyrir uppbyggingu á 

því sambandi sem til þarf til að skjólstæðingur hans nái árangri og að viðtölin nái 

þeirri dýpt sem nauðsynleg er til árangurs.  

Dr. Ivey bendir á að erfitt getur reynst fyrir meðferðaraðila að hjálpa öðrum að 

finna sérkenni sín ef hann sjálfur á í erfileikum með að finna eða sætta sig við eigin 

sérkenni. Verkefnið felst í að halda sínum eigin sérkennum en nálgast skjólstæðing 

sinn nægilega mikið til að nánd og samkennd (e. empathy) geti myndast í 

samskiptunum. Samkennd er skilgreind sem getan til að sjá heiminn með þeim augum 
                                                        
108 Ivey, 1993, bls. xxi 
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sem önnur manneskja sér hann og felur í sér að hafa hæfileika til að sjá aðstæður frá 

öðru sjónarhorni, sem og að geta séð fyrir og skilið hvernig skjólstæðingi líður og 

hvernig hann hugsar. Samkennd og hlýju þarf að tjá með gjörðum og koma til skila til 

skjólstæðingsins. Sjálfskoðun á þessu sviði er mikilvæg þar sem að hún hjálpar 

meðferðaraðilum að átta sig á og taka tillit til veikleika sinna og styrkleika í sálgæslu 

og viðtalsmeðferð.110  

Tækifæri skjólstæðings til að horfast í augu við aðstæður sínar og takast á við (e. 

confront) aðstæður, hugsanir, gjörðir og tilfinningar eru hluti af því ferli sem þarf að 

gerast. Skjólstæðingur ætti að fá svigrúm til að breytast og bregðast við þeim 

viðtölum sem fara fram. Ef meðferðaraðili styður þá breytingu sem verður eru meiri 

líkur á að skjólstæðingur tileinki sér breytinguna og noti hana til breytts 

hugsanamynsturs (e. cognitive) og hegðunar (e. behaviour). Viðtalsmeðferð þarf að 

vera skapandi þar sem skjólstæðingar koma með vandamál sín án þess að hafa hæfni 

til að bregðast við þeim. Endurtekning erfiðra aðstæðna, hugsana eða tilfinninga er 

það sem hvetur flesta einstaklinga til að stofna til trúnaðarsambands við 

meðferðaraðila. Leið skjólstæðingsins til að nálgast þann sem hann leitar til er bæði í 

gegnum eigin frásögn í viðtölum sem og í gegnum hegðun en áhersla þeirra er oft á 

fortíðina. Hlutverk fagaðila er því að veita honum stuðning sem hjálpar honum að 

þroskast og komast í gegnum hindranir sem hafa staðið honum í vegi. Til að breyting 

verði þarf að fylgja skjólstæðingi eftir og leitast við að greina misvísandi skilaboð, 

ósamræmi og ágreining í þeim staðhæfingum og hegðun hans sem viðheldur 

vandamálinu. Breytingar má annað hvort sjá sem missi eða sem tækifæri til þroska (e. 

development) en hlýja og stuðningur eru grundvallaratriði fyrir þann einstakling sem 

gengur í gegnum breytingu.111  

6.3 Sálgæsla sem vörn gegn kulnun 
Eins og fram hefur komið í rannsókn Hunnibell á sviði hjúkrunar eru trúarlíf og 

persónuleg viðhorf mikilvægasti þáttur þess að þróa með sér þá aðlögunarhæfni sem 

þarf til að takast á við krefjandi aðstæður eins og þjáningu og dauða. 

Kulnunareinkenni þróast ef starfsmaður finnur ekki merkingu í því starfi sem hann 

vinnur og tekst ekki að finna tilgang í lífinu. Kenningar Frankl og Maslow varðandi 

aðlögunarhæfni og þróun hennar vísa einnig til hinnar innri þroskaglímu mannsins í 
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samhengi við að takast á við krefjandi aðstæður. Frankl lagði áherslu á að tilgangurinn 

væri að finna merkingu lífsins en að sú merking væri einstök fyrir hverja og eina 

manneskju. Þessa leit að merkingu lífsins taldi hann valda einstaklingnum spennu en 

þessi spenna er nauðsynlegur þáttur heilbrigðis á öllum sviðum lífsins. Með því að 

þróa aðlögunarhæfni er mögulegt að komast út úr eigin sjálfi og öðlast merkingu í 

starfi sínu, gjörðum, reynslu eða viðhorfum. 112  Maslow fjallar um það þegar 

einstaklingur tapar þeim eiginleika að hafa sjálfsmeðvitund og kenning hans felst í að 

sjálf manneskjunnar sé ábyrgt fyrir því að takast á við lægri hvatir mannsins. Því þurfi 

maðurinn að takast á við eigið sjálf og langanir til að komast frá eigin þörfum, 

skyldum og umhyggju fyrir skoðunum annarra. Jafnvel á stundum þar sem maðurinn 

horfist í augu við þjáningu eða dauða getur viðhorf hans breyst á þann hátt að þjáning 

og dauði geta verið tekin í sátt sem hluti af lífinu. Tilfinningarnar reiði, biturð og 

eftirsjá geta því horfið en túlkun Maslow á hugtakinu aðlögunarhæfni er að í því felist 

eiginleikinn til að hefja sig yfir aðstæður, lyfta sér yfir atburði nútíðarinnar og yfir 

staðreyndir og horfa til þess sem er mögulegt.113 Niðurstöður Hunnibell bendi til að 

það sé samband á milli aðlögunarhæfni og andlegs heilbrigðis og að aðlögunarhæfni 

sé nauðsynlegur þáttur fyrir einstaklinga til að vinna úr mannlegri þjáningu og finna 

merkingu og tilgang. Þetta ferli felur í sér umbreytingu hjá þeim starfsmönnum sem 

takast á við þær aðstæður að horfa upp á þjáningu, þurfa að sýna þolgæði og upplifa 

nýja meðvitund.114 

Þessar lýsingar eru í samræmi við markmið og hlutverk sálgæslu. Fær 

sálgæsluaðili ætti að geta leiðbeint skjólstæðingi sínum á þá braut að aðlögunarhæfni 

hans ætti að aukast og með viðtölum gæti hann aðstoðað starfsmenn við að sjá nýtt 

sjónarhorn á aðstæðum sínum. Þessi innri glíma við tilgang og merkingu ásamt því að 

tengjast einhverju æðra er því tilvalið verkefni fyrir prest að takast á við með 

starfsmanni. Í samskiptum sínum við skjólstæðinga hefur presturinn tækifæri til að 

flytja heilandi skilaboð til fólks sem glímir við örvæntingu og einangrun. Sálgæsla er 

verkfæri í höndum kirkjunnar sem hjálpar skjólstæðingi að breyta viðhorfi sínu á þann 

hátt að honum tekst að byggja aftur upp sambönd í erfileikum eða að bæta sambönd 

sem hafa brostið, hvort sem það er við hann sjálfan, fjölskylduna, vinnufélaga eða 

Guð. Sálgæsla hefur þann eiginleika að geta opnað augu einstaklings þannig með að 

                                                        
112 Frankl, 1984, bls. 111-115. 
113 Maslow, 1969, bls. bls. 56-58. 
114 Hunnibell, 2006, bls. 33-34. 
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hann öðlast nýja meðvitund og getur því dregið úr þeirri þoku sem kvíði, samviskubit 

og sjálfhverfa hafa myndað.115 

Meðferð og viðtöl ættu að taka mið af því að stuðla að mannlegum þroska og 

þróun. Dr. Ivey leggur til að meðferðaraðilar taki mið af bakgrunni skjólstæðinga. 

Allir sem leita sér aðstoðar séu í einhvers konar aðstæðum sem fela í sér breytingar 

sem krefjast þroska og aðlögunarhæfni. Líklegt er að þeir hafi að einhverju leyti ekki 

unnið sig í gegnum reynslu eða tímabil úr lífi sínu, sem hamli þeim að takast á við 

núverandi aðstæður. 

Prestar þurfa einnig að huga að sinni andlegu heilsu og horfast í augu við 

dauðann. Presturinn er ekki frábrugðinn öðrum að því leyti að hann sjálfur lendir í 

áföllum, þjáningu, dauðsföllum nákominna og eigin dauða. Hann þarf að horfast í 

augu við og bregðast við breytingum eins og að missa foreldra sína, börn hans flytja 

að heiman, hann þarf að flytja eða missir atvinnu sína rétt eins og aðrir. Eðli starfs 

hans er slíkt að það felur í sér að þurfa að þróa aukna meðvitund um eigin dauðleika 

(e. mortality) og mynda faglega fjarlægð sem gerir honum mögulegt að sinna starfi 

sínu. Prestar þurfa að læra að kveðja hlutverk sín í einum aðstæðum til að geta tekist á 

við næstu einstaklinga, fjölskyldur eða aðstæður sem krefjast vinnuframlags þeirra. 

Mikilvægasti þáttur þess að hafa tilfinningalega aðlögunarhæfni til að geta unnið sig í 

gegnum aðstæður er að geta sleppt tökunum og sætta sig við takmarkanir sínar. 

Sálgæsla er mikilvæg fyrir prestinn eins og alla aðra og er því mikilvægt að hann geti 

sett sig í hlutverk þiggjanda þjónustunnar þó að hann sé vanur að vera sálgæsluaðili 

fyrir aðra.116 

Það er því þversagnakennt að niðurstaða Hakala er sú að þeir prestar sem sinna 

hvað mest sálusorgun og sálgæslu séu líklegastir til að sýna kulnunareinkenni. Það 

beinir því sjónum að mikilvægi þess að prestarnir sjálfir njóti sálgæslu. 

Sálgæsla ætti því að geta virkað sem öflugt verkfæri í að fyrirbyggja og takast á 

við kulnun í starfi og er því vert að leggja til að hún verði í boði í ríkara mæli fyrir 

presta og aðra starfsmenn stofnana sem starfa í andlega krefjandi vinnuumhverfi. 

Sálgæsla stuðlar að persónulegum þroska og getur brotið niður þær hindranir sem 

starfsmaður stendur frammi fyrir, sem og aðstoðað hann við að finna merkingu og 

tilgang í starfi sínu. Þau verkfæri sem kirkjan hefur upp á að bjóða til að bæta andlega 

líðan starfsmanna eru sálgæsla, handleiðsla, hvíld, trú, helgisiðir og tákn. Þessi kafli 
                                                        
115 Clinebell, 1984, bls. 13-15. 
116 Lathrop, G.W., The Pastor: A spirituality, Minneapolis: Fortress Press, 2006, bls. 125-132. 
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fjallar um sálgæslu og hlutverk hennar en næsti kafli fjallar um aðra þætti með áherslu 

á hlutverk þeirra í að koma í veg fyrir kulnun presta í starfi.  

6.4 Handleiðsla  
Handleiðsla (e. supervision) er hugtak sem upphaflega var notað í félagsfræðilegu 

samhengi og fjallar um hvernig styðja megi við starfsmenn í ákveðnum starfsgreinum 

andlega, tilfinningalega og faglega. Í því fólust kenningar þess efnis að fagleg 

vinnubrögð, skipulögð skráning og handleiðsla væri sá grundvöllur sem vinnuhættir 

starfsmanns byggðu á til að hann gæti stundað starf sitt á viðunandi hátt. Í framhaldi 

voru gerðar félagsfræðilegar rannsóknir og nýjar kenningar komu fram varðandi 

handleiðslu.117 

Margbreytilegir þættir spila saman varðandi faglegan þroska og þróun starfsmanns 

á vinnustað: 

1. Umgjörð stofnunarinnar sem starfað er fyrir.  

2. Stjórnunarhættir stofnunarinnar. 

3. Stjórnunarhættir fagmanns. 

4. Menntun einstaklingsins sem um ræðir. 

5. Persónuleiki eða persónulegir eiginleikar einstaklings. 

Handleiðsluaðili ber þá ábyrgð að aðstoða starfsmann við að aðgreina á greinargóðan 

hátt starfssjálfsmynd einstaklings (e. professional self) og einkasjálfsmynd hans (e. 

personal self).118 Þegar bregðast skal við álagi á vinnustað (e. work related stress) er 

mikilvægt að fjalla um hlutverk handleiðslu í því að létta þær kröfur sem 

starfsmaðurinn upplifir á vinnustaðnum. Handleiðsla er oftast skilgreind sem ráðgjöf 

og samtal sem eldri og/eða reyndari starfsmaður veitir fagmanni innan sömu 

starfsgreinar. Samband þeirra byggist á skýrri hlutverkaskiptingu og stendur yfir í 

fyrirfram ákveðinn tíma, en hlutverk þess er að ýta undir og auka færni nýrri 

starfsmanna innan starfsvettangsins. Hinn reyndari starfsmaður getur þá fylgst með að 

starfshættir séu faglegir, innan þess hlutverks sem eðlilegt getur talist og að þjónustan 

                                                        
117  Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, „Handleiðsla og stuðningur á vinnustað“, 
Heilbrigði og heildarsýn: Félagsráðgjöf í heilbrigðisþjónustu. Sigrún Júlíusdóttir og Halldór Sig. 
Guðmundsson, Reykjavík: Háskólaútgáfan og Rannsóknarsetur í barna- og fjölskylduvernd, 2000, bls. 
51-62. 
118 Kadushin, A., Supervision in social work, 3. útg. New York: Columbia University Press, 1992, bls. 
34-49. 
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sem hann veitir sé í samræmi við þau viðmið sem stofnunin sem þeir starfa fyrir hafa 

sett sínum starfsmönnum.119 

Æskilegt er að sá aðili sem veitir samstarfsmönnum sínum handleiðslu hafi auk 

grunnmenntunar sinnar aflað sér menntunar á sviði handleiðslu. Handleiðsluferlið er 

þó samstarfsverkefni þess aðila sem veitir handleiðslu og skjólstæðings hans. 

Handleiðsla felst í miðlun reynslu, upplýsinga og samtals þar sem skjólstæðingur 

tekur virkan þátt í eigin handleiðslu. Á þennan hátt geta einstaklingar vaxið og 

þroskast í starfi ásamt því að verða hæfari í að takast á við þau verkefni sem þeim er 

ætlað að takast á við. Markmiðið er að auka vellíðan og hæfni í vinnuumhverfi og 

læra af þeim aðstæðum og upplifunum sem starfsmaðurinn hefur verið berskjaldaður 

fyrir. Mikilvægt er að hann fái faglega aðstoð sem felst í að aðgreina einkalíf og starf 

og byggja aðferðir sínar á faglegu áliti en ekki eigin tilfinningu. Með því að fara 

reglulega yfir vinnulag sitt með handleiðara er starfsmanni gefinn sá kostur að bæta 

skipulag sitt, vera líklegri til að komast yfir þau verkefni sem hann ber ábyrgð á og 

koma í veg fyrir vinnutengt álag. Bætt samskipti og skýrar áherslur skila svo auknum 

afköstum og ánægju í starfi ef vel tekst til.120 

Fræðimaðurinn Kadushin skilgreinir handleiðslu sem þríþætta. Fyrst nefnir hann 

stjórnunarlega handleiðslu (e. administrative supervision). Í henni felst að yfirmenn 

beiti uppbyggjandi stjórnunarháttum og setji árangursríka stefnu fyrir þá stofnun eða 

fyrirtæki sem þeir vinna fyrir. Markmiðið er að veita starfsmönnum æskilegt 

vinnuumhverfi sem stuðlar að afköstum og árangri í starfi. Yfirmaður/handleiðsluaðili 

hefur eftirlit með starfseminni, tryggir að vinnuháttum og starfsreglum sé fylgt, 

útdeilir verkefnum og endurskoðar verkaskiptingu, sér um svið mannauðsstjórnunar 

og tryggir að upplýsingaflæði milli yfirmanna og starfsmanna sé virkt og uppfylli þær 

kröfur sem settar hafa verið.121  

Önnur gerð handleiðslu er að veita starfsmönnum stuðning (e. supportive 

supervision) og þjónar hún þeim tilgangi að styðja starfsmann í krefjandi 

vinnuumhverfi til að minnka það álag og streitu sem hann upplifir. Tilfinningalegur 

stuðningur ásamt samtölum þar sem starfsmaður fær tækifæri til að ræða reynslu sína, 

upplifanir og tilfinningar getur bætt aðlögunarhæfni hans, hjálpað honum að takast á 
                                                        
119 Ibid, bls. 34-49 
120 Noble, C., og Irwin, J., „Social Work Supervision: An exploration of the Current Challenges in a 
Rapidly Changing Social, Economic and Political Environment.“, Journal of Social Work, vol. 9, no. 3, 
2009, bls. 345-58. 
121 Kadushin, 1992, bls. 12-35. 
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við aðstæður sínar og komið í veg fyrir að hann þrói með sér einkenni kulnunar í 

starfi. Séu kulnunareinkenni þegar til staðar er mikilvægt að handleiðari leggi áherslu 

á að bæta samskipti starfsmanna og vinnuumhverfið sem fyrst.122  

Þriðja gerðin er menntunarleg handleiðsla (e. educational supervision) eða klínísk 

handleiðsla (e. clinical supervision). Hún felst í að auka faglega vitund starfsmanna, 

stuðla að endurmenntun, auka færni starfsmanna og hvetja til fagmannlegra 

vinnubragða. Markmiðið er að auka gæði þeirrar þjónustu sem vinnustaðurinn veitir 

skjólstæðingum sínum og auka afköst starfsmanna.123 

Ekki er ljóst hvort að greinarmunur sé á sálgæslu og handleiðslu þegar kemur að 

starfsháttum kirkjunnar og þeim úrræðum sem hún hefur upp á bjóða fyrir starfsmenn 

sína. Fjallað er um bæði hóphandleiðslu og einstaklingshandleiðslu en líklegt er að 

lítill munur sé á einstaklingshandleiðslu presta og sálgæslu fyrir presta.  

6.5 Hvíld 
Áður hefur verið vikið að doktorsritgerð dr. Ásdísar Emilsdóttur Petersen. 

Rannsóknarspurning hennar var hvort tengsl væru á milli presta sem leiðtoga og 

grósku í safnaðarstarfi. Leiðtogaeinkenni, stjórnunarhættir og aðstæður eru þeir þættir 

sem hún telur hafa áhrif á grósku en hugtakið grósku notar hún sem mat á árangri og 

viðmið um gæði. Í rannsókn hennar leitaði hún að sameiginlegum skilningi presta á 

stjórnunarháttum, embættishlutverki og aðstæðum með því markmiði að greina 

reynslu þeirra af grósku í söfnuði.124 Hvíld varð meginþema í niðurstöðum hennar þar 

sem í öllum meginspurningum rannsóknarinnar komu sífellt fram hugtök sem 

tengdust hvíld á einhvern hátt. Tímaskortur var helsta ástæða þess að prestar sem þátt 

tóku í rannsókninni töldu sig ekki geta notað þau bjargáð sem þeir höfðu tileinkað sér 

til að öðlast hvíld. Trúariðkun presta og þroski þeirra eigin trúar reyndist því sitja á 

hakanum. Vandamálið er að trúarboðun prests verður ósannfærandi ef hann nær ekki 

að halda trúarlegri kjölfestu sinni. Með því að öðlast hvíld upplifðu prestar að þeir 

ættu auðveldara með að minnast þess hvert þeir stefndu og á hvaða hátt þeir vildu 

leiða söfnuð sinn.125 Mikilvægi hvíldarinnar að mati Ásdísar endurspeglast í því heiti 

sem hún valdi  ritgerðinni sem hún tekur úr eftirfarandi texta í 23. Davíðssálmi:  

                                                        
122 Steinunn Hrafnsdóttir, Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006, bls. 285-295. 
123 Kadushin, 1992, bls. 12-35. 
124 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 1-27. 
125 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 367-369. 
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Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis 
njóta. (Sálm. 23:2)126 

Prestarnir sjálfir töldu að skýrar starfslýsingar og verkferlar, smáhópastarf og með 

dreifingu verkefna mætti skapa þann tíma og svigrúm sem til þyrfti til að geta öðlast 

hvíld. Ef þessir þættir eru ekki áhrifaríkir eru prestarnir líklegri til að upplifa þreytu, 

álag, streitu og kvíða í starfsumhverfi sínu. Ásdís telur að með því að veita prestum 

aukin tækifæri til hvíldar fái þeir möguleika á endurnýjun. Hvíldin nýtist til að rækta 

trúna og takast á við stjórnunarhætti og aðstæður og möguleiki verður á endurnýjun 

sem skili sér með grósku í safnaðarstarfi. Niðurstaða hennar er sú að til að stuðla að 

vinnuumhverfi sem hafi sterka leiðtoga sé mikilvægt að þeir fái tíma og tækifæri til 

hvíldar.127 

Nánar verður fjallað um ritgerð Ásdísar í kafla 7.2 þar sem viðfangsefnið er 

starfsumhverfi presta og áhætta á kulnunareinkennum. 

6.6 Trú, tákn og helgisiðir 
Dr. Carl Gustaf Jung frumkvöðull í sálgreiningu telur trú vera lykilþátt í 

sálfræðimeðferð og telur að trúin hjálpi manninum í baráttu sinni við öfl myrkursins 

sem hann berst við. Trúin er þannig sú andlega aðstoð sem einstaklingurinn hefur 

alltaf þurft að þiggja með trú sinni.128 

Bænir og helgisiðir hafa mælanleg lífeðlisfræðileg áhrif en ef þau væru svipt því 

sem gerir þau merkingarbær misstu þau áhrifamátt sinn. Við ástundun bæna og 

helgisiða afsalar manneskjan sér tímabundið valdi sínu og leggur sig í hendur þess 

sem er honum æðra. Hún leitar til Guðs á svið hins yfirskilvitlega í tilverunni sem 

gefur henni von um betri framtíð. Helgisiðir eru órjúfanlegur þáttur lífsins hjá öllum 

einstaklingum og þjóðfélögum og tengjast stærstu viðburðum lífs okkar sem og helstu 

hátíðum.129  

Helgisiðir (e. ritual) fela í sér athafnir, orð eða hluti sem hafa dýpri merkingu en 

blasir við í fyrstu sýn. Í helgisiðum birtast trú, von og í hlutum þeim tengdum felast 

tákn eða munir sem hafa oft margskonar tilfinningalega eða minningarlega skírskotun, 

eins og t.d. persónulegir hlutir sem lagðir eru í kistu látinnar manneskju, sem tákna 

                                                        
126 Biblían, 23. Davíðssálmur, 2007. 
127 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 363-369. 
128 Bonnell, 1948, bls. 24. 

 
129  Sigfinnur Þorleifsson, Samtal við samtímann: Fáein drýli í víngarði Drottins, Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, 2007, bls. 135-136. 
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minningar og brúa bilið á milli heimanna tveggja. Birtingarmyndir helgisiða geta 

vísað til framtíðar eða aftur í tímann og þjóna þeim tilgangi að vera farvegur fyrir 

tilfinningar, minningar, tjáningu, útrás og veita skjólstæðingum huggun í aðstæðum 

sínum.130  

Andlegur vöxtur skjólstæðinga er megintilgangur sálgæslu og viðtalsmeðferðar en 

þess vegna er mikilvægt að prestur sé meðvitaður um að trúarleg tákn, bænir, trúarleg 

hugtök, ritningu og sakramenti ber að nota af varkárni. Það er mikilvægt að þekkja 

aðstæður, bakgrunn, viðhorf og trúarlegar upplifanir einstaklingsins áður en prestur 

notar trúarleg verkfæri við sálgæslu. Merking slíkra trúarlegra hluta getur verið 

misjöfn fyrir fólk og geta þeir því vakið neikvæðar minningar og/eða tilfinningar sem 

leiða til sektarkenndar eða tilfinningalegs uppnáms. Óviðeigandi notkun getur því 

komið í veg fyrir uppbyggileg samskipti og samtöl sem verða til þess að hindra 

andlegan vöxt skjólstæðingsins. Hins vegar þegar slíkt er notað á viðeigandi máta geta 

trúarlegir þættir virkað sem öflug verkfæri sem stuðla að andlegu heilbrigði og virka 

vel í sálgæslu.131 

Guðfræðingurinn Gordon W. Lathrop leggur mikla merkingu í tákn og helgisiði 

og gengur svo langt að segja að presturinn sjálfur sé tákn, og að orð, tákn, sögur, 

sakramenti og ímyndir séu í raun þau einu verkfæri sem prestar hafi. Prestur notar 

tákn og túlkar þau fyrir aðra og vonast til að þau öðlist merkingu í augum safnaðarins. 

Því er engin furða að presturinn sjálfur verði tákn í augum samfélags síns og safnaðar. 

Það að hann sjálfur sé álitinn tákn felur í sér ákveðnar hættur og stöðugan lærdóm 

varðandi tákn og merkingu þeirra af hans hálfu. Til að skilja mátt táknmyndarinnar 

þarf að kafa dýpra heldur en í fatnað prestsins, krossinn sem hann ber eða myndirnar 

sem prýða veggi og eru þar tákn og helgisiðir tengdir túlkun á textum og sögum 

Biblíunnar lykilatriði. Prestar hafa þurft að lifa með því að vera álitnir tákn og eiga að 

gegna því hlutverki að beina safnaðarmeðlimum í átt hins dýrðlega (e. divine) og 

leiðbeina þeim í því hvernig þeir geta verið þátttakendur í mystík (e. mystery) og átt 

aðild að voninni og Guði. Prestar eru álitnir einstaklingar sem geti átt samskipti við 

Guð fyrir hönd safnaðarmeðlims, talað visku Andans til hans, aðstoðað hina látnu á 

réttan stað og jafnvel flutt fólk á öruggan stað. Þessar miklu væntingar safnaðarfólks 

til prestsins geta leitt til mikilla vonbrigða og orðið mikil byrði á prestinum sem síðar 

leiðir til kulnunar, misbeitingu valds eða misnotkunar. Til að presturinn geti starfað á 
                                                        
130 Ibid, bls. 133-135. 
131 Clinebell, 1984, bls. 121-122. 
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heilbrigðan hátt þarf hann að vera sem brotið tákn (e. pastor as a broken symbol) en 

þessa áhrifamiklu mynd notar Lathrop til að útskýra að það er ekki presturinn sjálfur 

sem er tákn Guðs heldur þarf hann að nota eigin upplifun og trúarreynslu til að vitna 

um náð og elsku Guðs. Hann er tákn þess samfélags sem hefur myndast í kring um 

ríki Guðs og það eru verk Guðs sem koma öllum til hjálpar, þar á meðal prestinum 

sjálfum. 132 

Eftir þessa umfjöllun er ljóst að kirkjan hefur úrræði til að bæta líðan einstaklinga 

sem prestar hafa möguleika á að nýta sér og temja sér í störfum sínum. Áhugavert er 

að kanna hvort þessi úrræði séu nýtt til að stuðla að uppbyggilegu vinnuumhverfi fyrir 

starfsmenn kirkjunnar og hvort prestar nýti þau til að ýta undir eigin andlegu velferð.  

Næst verður fjallað um hvað felst í prestþjónustunni með tilliti til þess álags sem 

prestsstarfið og vinnumhverfið veldur ásamt greiningu á hversu mikil hætta er á að 

prestar sem starfsmenn kirkjunnar verði fyrir kulnun í starfi.  

6.7 Handleiðsla og ráðgjöf fyrir presta þjóðkirkjunnar 
Með ályktun kirkjuþings (15. mál) árið 1991 var Fjölskylduþjónustu kirkjunnar falið 

,,að koma á fót skipulagðri handleiðslu og ráðgjöf fyrir presta kirkjunnar”.133 Ári síðar 

fylgdi í kjölfarið önnur ályktun frá Kirkjuþingi um að Kirkjuráð skipaði þriggja 

manna handleiðslunefnd til frekari undirbúnings þessa máls.134 Handleiðslunefndin 

tók til starfa í ársbyrjun 1993. Málefnið var kynnt fyrir öllum prestum landsins en í 

kjölfarið fóru af stað handleiðsluhópar. Umsjónaraðili verkefnisins var 

Fjölskylduhjálp kirkjunnar.135 

 Árið 1994 var samþykkt á kirkjuþingi að stefnt skyldi að því að allir prestar 

þjóðkirkjunnar nytu samningsbundinnar handleiðslu í starfi í eitt og hálft ár hið 

minnsta á fyrstu fimm árum í þjónustunni. Framkvæmdin og hin faglega þjónusta 

væri á hendi Fjölskylduþjónustu kirkjunnar.136 

Starfsmannastefnu þjóðkirkjunnar sem samþykkt var á Kirkuþingi árið 2002 segir 

í 6. grein um starfsþjálfun, símenntun og handleiðslu:137 

  

                                                        
132 Lathrop, 2006, bls. 1-7. 
133 15. mál Kirkjuþings 1991.  
134 16. mál Kirkjuþings 1992. 
135  Bréf sr. Þorvaldar Karls Helgasonar til allra presta landsins dags. 20. júní 1997.  
136 25. mál Kirkjuþings 1994.  
137 Starfsmannastefna þjóðkirkjunnar. http://www2.kirkjan.is/node/329 (sótt á vefinn 5. 4.2014).  
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Þjóðkirkjan veitir starfsfólki sínu starfsþjálfun, gefur því kost á endur- og símenntun 
og styrkir fólk í starfi með faghandleiðslu og sálgæslu eftir því sem kostur er. 
Starfsfólk Þjóðkirkjunnar njóti andlegrar leiðsagnar og sálgæslu. Starfsfólki skal 
gefinn kostur á faglegri handleiðslu til að bæta líðan þess, auka öryggi í starfi og 
tryggja gæði þjónustunnar. Mikilvægt er að starfsfólki sé gefinn kostur á að fara í 
kynnisferðir, sækja námskeið og ráðstefnur og rækja samstarf við starfssystkin eftir 
því sem kostur er, enda sé það markvisst og nýtist í starfinu. 
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7. Ábyrgð og hlutverk kirkjunnar gagnvart starfsmönnum sínum 

og starfsmönnum annarra stofnanna. 

Í þessum kafla er markmiðið að skilgreina hvaða úrræði kirkjan hefur nýtt til að stuðla 

að heilbrigðu vinnuumhverfi fyrir presta, hvernig skipulagi hennar hefur verið háttað 

hingað til, hvaða breytingum hún stendur frammi fyrir og hvernig hún geti á 

áhrifaríkastan hátt brugðist við og mætt þörfum starfsmanna sinna. Greining dr. 

Ásdísar Emilsdóttur Petersen á kirkjunni og stjórnunarháttum hennar verður hér 

miðlæg og niðurstöður rannsóknar hennar kynntar. 

7.1 Stjórnun og skipulag kirkjunnar 
Dr. Ásdís vísar í rit Morten Huse138 sem er prófessor í stjórnun og skipulagsfræðum í 

Osló en rannsóknarverkefni hans fólst í að gera ítarlega greiningu og úttekt á 

vinnuumhverfi prófasta í Noregi. Niðurstaða Ásdísar og Huse er sú að mikil þörf sé á 

að kirkjan skilgreini hver sé yfirmaður presta og hver beri ábyrgð á að huga að velferð 

þeirra. Huse telur kirkjuna of hikandi við að taka upp orðfæri og aðferðir stjórnunar 

og að stjórnunarhættir, verkferlar, skipulag og starfsmenn hennar fái ekki starfað á 

áhrifaríkan hátt sökum þess.139  

Af samtölum við presta dregur Ásdís þá ályktun að þekkingu þeirra í 

stefnumótunar- og leiðtogafræðum sé ábótavant. Mótsagnir í svörum þeirra þykir 

henni gefa til kynna skort á þekkingu á þessu sviði og nefnir hún sem dæmi 

yfirlýsingu um að endurmenntun sé nauðsynleg en að viðmælandinn sæki samt sem 

áður engin endurmenntunarnámskeið sjálfur.140  

7.2 Handleiðsla og sálgæsla 
Starfsreglur kirkjunnar um markmið og viðmið hennar í starfsmannamálum gefa til 

kynna að hún leggi áherslu á að stuðla að góðum samskiptum á vinnustað, 

endurmenntun og ýti undir jafnvægi í vinnu og einkalífi. Einnig er starfsmönnum 

kirkjunnar, það er að segja próföstum, prestum og djáknum bent á að nýta sér 

handleiðslu á vegum fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Á heimasíðu kirkjunnar, 

www.kirkjan.is, er skýrt frá því að starfandi séu handleiðsluhópar. Upplýst er að næsti 

                                                        
138 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 65-68. 
139 Huse, 2000, bls. 81-99. 
140 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 355-356.. 

http://www.kirkjan.is/
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hópur verði auglýstur á netinu en ætlað sé að hann fari af stað haustið 2008.141 Nú er 

árið 2014 svo ekki verður annað sagt en að þær upplýsingar séu úreltar sem 

starfsmenn þjóðkirkjunnar fá á heimasíðu hennar um hvernig þeir skuli snúa sér til að 

fá handleiðslu.  

Það gefur auga leið að það hafa verið starfandi handleiðsluhópar á þessu tímabili 

en upplýsingum á heimasíðu þjóðkirkjunnar um þetta úrræði er töluvert ábótavant.  

Prestarnir sem tóku þátt í doktorsverkefni Ásdísar nefndu sérstaklega að 

handleiðsla á vegum Fjölskylduþjónustu kirkjunnar væri sá þáttur sem þeir væru 

ánægðastir með og að yfirstjórn kirkjunnar stæði sig vel í.142  

Markmið handleiðsluhópa kirkjunnar eru: 

1. Efling starfssjálfsins sem felst í því að skoða eigin mörk og læra að aðgreina 

starfssjálf og einkasjálf (starf og einkalíf). 

2. Fyrirbyggja kulnun í starfi. 

3. Auka starfsgleði. 

4. Auka samvinnu og samskipti aðila þar sem við á. 

Þessi markmið eru í samræmi við rannsóknir þær sem ég hef rakið hér um forvarnir 

gegn kulnun í starfi. Ekki er ljóst hvort eða hvernig sálgæsla er hluti af þessum 

handleiðsluhópum eða hvort hún er nýtt á einhvern hátt í þessum tilgangi. Tekið er 

fram að í sérstökum tilfellum geti starfsmaður fengið aðgang að einstaklingsviðtölum 

en ekki er tekið fram hverjar þessar aðstæður eru eða hvað felist í þeim.143  

7.3 Starfsþjálfun, endurmenntun og námsleyfi 
Endurmenntun er einnig viðamikill þáttur þegar kemur að því að skapa heilbrigt 

vinnuumhverfi og eru námsleyfi nýtt af þjóðkirkjunni til að veita prestum hvíld frá 

starfi. Í verkefni dr. Ásdísar kemur fram að viðmælendur hennar tengja endurmenntun 

við hvíld frá störfum þar sem þeir fái svigrúm til að átta sig á að þeir séu ekki 

ómissandi í störfum sínum. Endurmenntun gefur hvíld frá krefjandi störfum og gefur 

starfsmönnum kirkjunnar tækifæri til að þroska sig og efla. Vinnuálag er hér nefnt 

sem helsta ástæða þess að prestar sjá sér ekki fært að sækja námskeið eða að stunda 

endurmenntun. Aðeins einn af þeim prestum sem tók þátt í viðtölunum hjá Ásdísi lýsti 

                                                        
141 Sjá http://kirkjan.is/fjolskylduthjonusta/handleiðsla/ (Sótt á vefinn 27.2.2014.) 
142 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 352. 
143 http://kirkjan.is/fjolskylduthjonusta/handleiðsla/ (Sótt á vefinn 27.02.2014.) 
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yfir áhugaleysi á að nýta sér endurmenntun.144 Í rannsókninni greinir hún þætti sem 

allir þátttakendur nefna og álítur hún þá vera sameiginlega þætti sem starfandi prestar 

glími við: Glíma við efa, það að halda glóðinni, forðast stöðnun, endurnýjun, nám og 

vinnutími.145  

Eins og fram hefur komið bendir rannsókn Hakala til að kirkjan gegni mikilvægu 

hlutverki þegar kemur að andlegum undirbúningi prestsefna og presta í formi 

endurmenntunar, starfsþjálfunar, fræðslu og utanumhalds. Markmið hennar má sjá hér 

á töflunni fyrir neðan en hún álítur að það sé ábyrgð kirkjunnar að skapa 

starfsmönnum sínum vinnuumhverfi sem stuðlar að andlegri og líkamlegri heilsu 

þeirra sjálfra, sem skili sér í betri frammistöðu, betra sambandi við skjólstæðinga og 

bæti ímynd kirkjunnar út á við.146 

Tafla 3. Markmið starfsþjálfunar Hakala147 
  

 
Fagleg markmið 

 

 
Persónuleg markmið 

 
• Áhrifaríkari sálgæsluaðferðir, betri 

viðtalstækni og aukin þekking 
• Aukin geta til að takast á við 

ákveðinn hóp skjólstæðinga 
• Jákvæðara viðhorf til starfsins 
• Ný innsýn í sálgæslu 
• Aukin þolgæði starfsmanns 
• Styrkja faglega sjálfsímynd 

starfsmannsins 
• Að vinna með og meðtaka 

siðferðilegar spurningar 
• Viðhalda styrk sínum til að sinna 

áframhaldandi starfi 
 

 
• Aukin sjálfsþekking 
• Aðstoð við að viðhalda og bæta 

persónuleg sambönd  
• Aukið sjálfstraust 

7. 4 Tilfærsla í starfi 
Í úttekt Ásdísar kom í ljós vilji presta til að hafa svigrúm til að færa sig reglulega til í 

starfi. Þeir telja það vera hlutverk yfirstjórnar kirkjunnar að veita þeim starfsumhverfi 

sem gerir þeim kleift að breyta og skipta um vinnuumhverfi. Sameiginlegur skilningur 
                                                        
144 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 353. 
145 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 353. 
146 Hakala, 2001, bls. 77-86. 
147 Ibid, bls. 79. 
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þeirra var sá að það hefði örvandi áhrif á þá, þeir gætu betur nýtt sérþekkingu og 

reynslu sína og að áherslan á þá sem persónu minnkaði í söfnuðinum. Töldu þeir ekki 

líklegt að þetta fyrirkomulag myndi skaða söfnuðinn á neinn hátt, heldur gæti orðið 

honum til góðs. Nokkrir þátttakenda lýstu yfir vilja til að kirkjan tæki upp kerfi sem 

takmarkaði veru prests á sama stað í ákveðinn árafjölda og töldu það auka 

hreyfanleika og ráðningar til þjóðkirkjunnar.148 

7.5 Hlutverk kirkjunnar við að vernda starfsmenn annarra stofnana gegn 
kulnun. 

Kirkjan sem stofnun hefur gegnt veigamiklu hlutverki þegar kemur að umönnun 

fátækra, sjúkra, aldraðra o.fl. Á miðöldum var hinu félagslega kerfi á Íslandi að miklu 

leyti haldið uppi af kirkjunni og var fjármagnað af klaustur- og biskupstekjum en 

ábyrgð þess var hjá hreppum, klaustrum, kirkjulénum og biskupsstólum. 

Siðbreytingarmenn vildu tryggja umönnun fátækra og sjúkra og svokölluð 

fátækrakista var stofnuð í öllum kaupstöðum. Skipulagið gerði ráð fyrir spítölum fyrir 

fátæka og sjúka en spítalarnir voru fjármagnaðir af fátækrakistunni. Í Spjaldhagsdómi 

frá 1569 kemur fram að fátækraframfærsla var þung byrði á samfélaginu. Dómurinn 

rekur ritningarstaði úr Biblíunni sem fjalla um miskunnsemi og örlæti við fátæka. 

Virðist þessu hafa verið ætlað að hvetja menn til að styrkja framfærslu fátækra. 

Siðbreytingin gerði það að verkum að hún breytti hefðbundnu skipulagi og 

fjárhagsgrundvelli kirkjulegrar fátækraframfærslu á þann veg að allur kostnaður við 

umönnun fátækra og sjúkra lagðist á bændaheimilin. 149  Í klaustrum fór fram 

bókaframleiðsla, vefnaður, saumaskapur, bjórbrugg, skólahald og þjónusta við aldraða 

en viss hluti tekna hinna efnuðu klaustra fór til fátækraframfærslu. Íslensku klaustrin 

voru eftirsóttar menntastofnanir og voru feður og forráðamenn tilbúnir að greiða háar 

upphæðir fyrir menntun barna sinna og skjólstæðinga.150  

Það má því draga þá ályktun að félagsleg kerfi og umönnun hafi áður verið hér á 

landi byggð á trúarlegum grunni. Með upplýsingunni og menntavæðingu þeirra stétta 

sem nú sinna þessum störfum hefur trúarlegum arfi og trúarlegum grunni starfsins 

verið vikið til hliðar. Eins og fram hefur komið er trúarlegur grunnur og það að finna 

merkingu í starfi sínu mikilvægur þáttur þess að þróa með sér aðlögunarhæfni. Um 

þetta segir dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson: 
                                                        
148 Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012, bls. 355-356. 
149 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, 1997, bls. 304-312. 
150 Ibid, bls. 97-102. 
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Tæknileg þekking nægir ekki til að halda samfélaginu saman. Það þarfnast mælikvarða 
sem gjörðir manna innan þess taka mið af. Slík markmið innan samfélaga eru ætíð mótuð 
af siðferðilegum gildum og vissri lífsýn og mannskilningi. Þau eru ætíð byggð á eða sett 
fram í tengslum við trúarbrögð og aðrar hugmyndir eða kerfi sem snerta lífsafstöðu 
manna. Innan þeirra er tekist á við spurningar sem snerta tilgang og tilveru mannlegs 
lífs. 151  
 

Í framhaldinu leggur hann áherslu á að kirkjan sem stofnun þurfi að skilgreina stöðu 

sína, bæði innan síns sviðs sem og tengslum sínum við aðrar stofnanir 

samfélagsins.152 

Starfsaðstæður og vinnuumhverfi stofnana eru misjafnar og því nálgun og 

hlutverk kirkjunnar oft ekki augljóst. Sumar starfsgreinar byggja þó á trúarlegum 

grunni eins og t.d. hjúkrunarfræðin og fleiri greinar sem veita skjólstæðingum sínum 

andlegan stuðning á einhvern hátt. Í grein sinni um andlega umönnun í hjúkrun (e. 

spiritual nursing care) fjalla Rick Sawatzky og Barbara Pesut frá Trinity-háskóla um 

trúarlegan grunn hjúkrunarfræðinga. Þau benda á að í grísku og rómversku samfélagi 

hafi verið beðnar bænir til Guðs eða til guða og þær taldar mikilvægur þáttur 

hjúkrunarmeðferðar (e. nursing care). Í kristinni trúarhefð var starf hjúkrunarfræðings 

álitin köllun, rétt eins og prestsstarfið og umönnun sjúkra gjarnan í höndum nunna 

sem helguðu sig velferð annarra. Það að annast aðra var því hluti af köllun, 

ábyrgðartilfinningu (e. sense of duty) og var fyrir dýrð Guðs (e. glory of God).153 

Með tímanum þróaðist hjúkrunarfræðin í átt frá því að vera trúarlegs eðlis yfir í að 

vera akademísk starfsgrein og fræði hennar urðu af akademískum toga. Andleg 

umönnun krefst innsæis (e. intuitive), persónulegs sambands (e. interpersonal), 

óeigingjarnrar umhyggju (e. altruistic) og náinnar tjáningar sem byggir á meðvitund 

hjúkrunarfræðingsins um þörf mannsins til að aðlagast breyttum aðstæðum (e. 

transcendent dimension of life) og hefur því áhrif á mynd skjólstæðings hans af lífi 

sínu og raunveruleika. Þessi gerð hjúkrunar byggist á kærleika, von og samúð en 

mismunandi trúarlegur bakgrunnur eða skoðanir eiga ekki að standa í vegi fyrir 

hjúkrunarfræðingi að veita skjólstæðingi sínum andlega umönnun. Andlegur þroski 

hjúkrunarfræðingsins þarf að ná því stigi að hann geti veitt öðrum svigrúm til að þróa 

sinn persónulega þroska á þann hátt sem hann sjálfur velur, og má ekki nota veika 

stöðu skjólstæðings síns til að koma á framfæri eigin trúarhugmyndum. Því er 

                                                        
151 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Ríki og kirkja. Uppruni og þróun þjóðkirkjuhugtaksins. Reykjavík: Hið 
íslenska bókmenntafélag,  2006, bls. 141. 
152 Ibid, bls. 142. 
153 Sawatzky, R. og Pesut. B., Attributes of Spiritual Care in Nursing Practice, Journal of Holistic 
Nursing, Vol. 23, no. 2005, bls. 19-33. 
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skiljanlegt að trúarleg nálgun á andlega hjúkrun hafi minnkað með þeim rökum að 

hjúkrunarfræðingur þurfi að vera hlutlaus í starfi sínu og gagnvart skjólstæðingi 

sínum. Hins vegar er mikilvægt að hjúkrunarfræðingur fái sjálfur þann andlega 

stuðning sem hann þarfnist og geti síðar miðlað þeim styrk til skjólstæðinga sinna og 

verið til staðar á þann hátt sem er viðeigandi miðað við klínískar aðstæður.154  

Samkvæmt rannsóknum Hunnibell og Reed um aðlögunarhæfni (sjá kafla 3.3) er 

aukin aðlögunarhæfni talin vera öflug vörn gegn kulnun í starfi. Andlegur þroski er 

mikilvægur sem og tenging við Guð eða eitthvað æðra vald. Eiga sálgæsluaðferðir vel 

við í þessum tilgangi og ættu að geta stuðlað að aukinni aðlögunarhæfni. Þær 

spurningar sem þau nefna að starfsmaðurinn þurfi að glíma við felast í spurningum 

um tilgang lífsins, sambandi við aðra og sambandi við Guð og eiga því erindi við 

kirkjuna og ættu að teljast innan verksviðs þjóðkirkjunnar. Rannsókn J. A. W. 

Kilpatrick á andlegu viðhorfi (e. spiritual perspective), aðlögunarhæfni og andlegri 

velferð (e. spiritual well-being) hjá kvenkyns hjúkrunarfræðinemum og 

hjúkrunarfræðingum benti til þeirrar niðurstöðu að helsta ástæða þess að þátttakendur 

rannsóknar hans völdu sér þetta tiltekna starfssvið væri vegna þarfar á andlegri 

tengingu við aðra og Guð. Kenning hans var sú að í grunninn væru þessir starfsmenn 

frekar andlega þenkjandi (e. of higher spirituality) en aðrir. 155  Þessi kenning 

Kilpatrick þýðir að andleg nálgun sé góður kostur þegar kemur að því að mæta 

þessum hópi starfsmanna. Vert er því að skoða hvort kirkjan ætti í auknum mæli að 

rétta stjórnendum stofnana hjálparhönd með sálgæslu og fræðslu um það hvernig 

aðstoða megi starfsmenn þeirra við að þróa með sér aukna aðlögunarhæfni og koma 

þar með í veg fyrir að kulnun þróist eða eigi sér stað.  

Í næsta kafla verður fjallað um starfsánægju og vöxt í starfi út frá sjónarhóli 

jákvæðrar sálfræði (e. positive psychology) en þar er fjallað um hvernig koma megi í 

veg fyrir kulnun í starfi með því að einbeita sér að hvetjandi vinnumhverfi og að ýta 

frekar undir jákvæða hegðun og viðbrögð frekar en að einblína á forvarnir gegn 

neikvæðum afleiðingum kulnunar. 

 

                                                        
154 Sawatzky, R., Pesut. B., 2005, bls. 19-33. 
155 Kilpatrick, J. A. W., Spiritual Perspective, self-transcendence, and spiritual well being in female 
nursing students and female nursing faculty, 2002. 
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8. Starfsánægja og vöxtur í starfi. 

Þessum kafla er ætlað að varpa ljósi á hvað atvinnurekendur geta gert til að auka 

starfsánægju og vöxt í starfi, og þar með stuðlað að bættu heilbrigði starfsmanna 

sinna. Spurningunni sem kaflanum er ætlað að svara er sú hvort starfsmenn geti verið 

ánægðir og heilbrigðir þrátt fyrir mikið vinnuálag og langar vinnustundir. 

Áður hefur verið vísað til Wilmar Schaufeli (f. 1953) sem er prófessor á sviði 

vinnu- og stofnanasálfræði (e. work and organizational psychology) í Utrech-háskóla 

í Hollandi. Hann hefur birt yfir 400 greinar og vísindalegar rannsóknir. Hann hefur 

stundað rannsóknir varðandi kulnun í starfi, vinnufíkn og helgun, og er áhersla hans á 

heilsusálfræði á vinnustað (e. occupational health psychology). 156 Á fyrirlestri hans á 

vegum Capacent fyrr á árinu varð mér ljóst að hluti ritgerðarinnar þyrfti að fjalla um 

helgun sem andstæðu kulnunar og það hvernig stofnanir og samtök geti stuðlað að 

helgun starfsmanna sinna. 

8.1 Helgun starfsmanna  
Helgun er það ástand sem starfsmaður upplifir þegar hann hefur aðgang að hvetjandi 

úrræðum sem auka áhuga og ánægju hans í starfi. Í eðli sínu ættu úrræði eða bjargráð 

að fylla starfsmann innblæstri, auka þolgæði og hvetja hann til að einbeita sér að því 

að auka vinnuframlag sitt. Þau úrræði sem starfsmaður hefur aðgang að ættu að vera 

bæði í starfi og einkalífi þar sem persónuleg úrræði eru einnig gagnleg til að ná settum 

vinnutengdum markmiðum, og hvetja til vaxtar og þróunar sem persónulegra 

markmiða. Sálfræðileg einkenni starfsmanna sem tengjast þolgæði hafa áhrif á getu 

hans til að hafa stjórn á og hafa áhrif á umhverfi sitt á gagnlegan og áhrifaríkan 

hátt.157  

Mikilvægasti þáttur þess að skapa vinnuumhverfi sem stuðlar að helgun er að 

starfsmaður nái árangri með því að ljúka verkefnum og upplifi ekki aðeins að hann 

hafi afkastað einhverju, heldur fái hann jákvæða svörun frá stjórnanda sínum. Þegar 

þessi reynsla starfsmannsins endurtekur sig fer hann að upplifa aukið sjálfstraust, getu 

til að eiga frumkvæði og sjálfstæði sem nýtist sem gagnlegt úrræði þegar hann stendur 

frammi fyrir krefjandi aðstæðum. Vegna uppbyggingar þessa úrræðis hefur nálgunin í 

                                                        
156 http://www.wilmarschaufeli.nl/ (Sótt á vefinn 6.3.2014). 
157 Schaufeli, Salanova, 2014, bls.189–203. 
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för með sér keðjuverkandi áhrif til góðs, sem verður til að starfsmaður mælist með 

einkenni helgunar, betri frammistöðu og aukin afköst.158 

8.2 Helgun í andstöðu við vinnufíkn  
Jákvæð sálfræði hefur notið vaxandi vinsælda síðustu ár og hefur því áherslan á 

andleg veikindi og sjúkdóma færst yfir í áhuga á jákvæðar hliðar heilsu og velferðar. 

Á sviði vinnu-heilsusálfræði (e. occupational health psychology) hefur rannsóknum 

um jákvæða stofnanahegðun (e. positive organizational behaviour) aukist til muna en 

helgun hefur sem hugtak notið mikillar athygli. Frammistaða í starfi og árangur 

vinnustaðarins hefur mælst töluvert meiri hjá þeim starfsmönnum sem sýndu fram á 

helgun í starfi. Þessir starfsmenn einkennast af jákvæðu viðhorfi til starfsins, 

sálfræðilegu heilbrigði og þeir sýna frumkvæði í starfi. Heildrænni mynd af 

vinnuumhverfi og andlegri heilsu á vinnustað má fá með því að einskorða sig ekki 

aðeins við jákvæðu hliðarnar heldur rannsaka andlega heilsu starfsmanna í 

heildarsamhengi.  

Markmið Schaufeli var að gera rannsókn á því hvort tengsl væru á milli 

vinnufíknar og helgunar í starfi. Rannsókn hans fólst í að mæla helgun og vinnufíkn 

hjá finnskum stjórnendum (e. managers) en ástæðan fyrir vali hans á starfsgrein fyrir 

rannsóknina var sú að þessi hópur hafði í nýlegum rannsóknum mælst bæði með 

einkenni vinnufíknar og helgunar í ríkum mæli. Með þessari rannsókn vonaðist hann 

til að með því að rannsaka starfsmennina sem einstaklinga gætu mælingar hans gefið 

skýrari mynd af því hvað felst í vinnuheilbrigði (e. occupational well-being). Bæði 

vinnufíkn og helgun fela í sér mikla vinnuviðveru en vinnufíkn skilgreinir Schaufeli 

sem tilhneigingu til að vinna mjög mikið, hafa þráhyggju (e. obsessed) gagnvart 

vinnunni og eiga erfitt með að slíta sig frá henni (e. compulsory). Vinnan er því 

einstaklingnum kostnaðarsöm þar sem fjölskylda, maki, líkamsrækt og áhugamál sitja 

á hakanum. Munurinn er sá að við helgun í starfi upplifir starfsmaðurinn ánægju af 

starfi sínu og er mjög virkur á meðan vinnufíkill nýtur þess ekki að stunda vinnu sína. 

Við mælingar kom í ljós að vinnufíklar og starfsmenn sem upplifðu einkenni kulnunar 

mældust með minnsta ánægju af starfi sínu.159 

                                                        
158 Ibid, bls. 189–203. 
159  Makikangasa, A., Schaufeli, W., Tolovena, A., Feldta, T., 2013: Engaged managers are not 
workaholics. Evidence from a longitudinal person centered analysis, Journal of work and 
organizational psychology, vol. 29, 2013, bls. 135-143. 
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8.3 Helgun í tengslum við kulnun 
Sálfræðileg umfjöllun um kulnun hefur lagt áherslu á væntingar starfsmanns varðandi 

starf sitt og getu sína til að sinna því. Aðaláhættuþátturinn er því talinn vera sá að 

starfsmaðurinn hafi háleitar hugmyndir og metnað sem samræmist ekki hörðum 

raunveruleika daglegs starfs hans. Við slíkar aðstæður er líklegt að starfsmaður sé 

helgaður starfi sínu í byrjun en að sú helgun þróist út í kulnunareinkenni. Schaufeli 

bendir á rannsókn Edelwich and Brodsky frá 1980 þessari kenningu til stuðnings. Þeir 

álitu að þróun kulnunar væri frá áhuga (e. enthusiasm) yfir í stöðnun, þaðan yfir í 

gremju (e. frustration ) og að lokum aftengingu (e. apathy). Þess má geta að eins og 

kom fram í kafla 2.4 hefur ekki verið sýnt fram á stigskiptingu kulnunareinkenna og 

kenningin því ekki verið sönnuð með viðeigandi rannsóknum.160 

Kenning Maslach, Schaufeli og Leiter felur í sér að kulnun er talin vera neikvæð 

reynsla starfsmanna sem afleiðing tilfinningalegs álags vegna persónulegra sambanda 

í vinnuumhverfi. Rót vandans er því örmögnun sem þróast í efasemdir og aftengingu 

og niðurstaðan verður sú að afköst starfsmanns minnka.161  

Schaufeli fjallar máli sínu til stuðnings um rannsókn sem var gerð á 

hjúkrunarfræðingum. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að aukin þreytueinkenni 

hjúkrunarfræðinga mætti rekja til streituvaldandi samskipta við nánustu yfirmenn 

sína. Ef hjúkrunarfræðingurinn upplifði ekki stuðning samstarfsfélaga sinna leiddi 

þessi þreyta til efasemda. Með tímanum urðu þessar efasemdir til þess að 

hjúkrunarfræðingarnir upplifðu að þeir væru ekki að áorka neinu í starfi sínu. Þetta 

ferli væri hægt að stöðva eða snúa við með jákvæðum samskiptum og stuðningi 

samstarfsmanna og/eða stjórnenda.162 

Schaufeli veltir fyrir sér ástæðum þess að samskipti við yfirmenn, skjólstæðinga, 

viðskiptavini og samstarfsmenn valdi svo miklu tilfinningalegu álagi. Í þessum efnum 

lítur hann til þróunarsálfræðinnar og útskýrir þetta álag með því að maðurinn sé í 

grunninn félagsvera sem þrífst aðeins í hópi með öðrum og að gagnkvæmni sé það 

félagslega lím sem heldur hópum samfélagsins saman. Í ljósi langrar þróunar leitast 

maðurinn alltaf við að mynda sambönd sem eru í jafnvægi og lúta lögmálum 

gagnkvæmni. Þegar þetta lögmál á ekki við eða er brotið og sú vinna sem er sett í að 

byggja upp sambandið er ekki í samhengi við niðurstöður fer starfsorka minnkandi, 

                                                        
160 Schaufeli, Salanova, 2014, bls. 313. 
161 Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001, bls. 397-422. 
162 Leiter, Maslach, 1988, bls. 297–308. 
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sem getur leitt til örmögnunar.163  

Viðbrögð starfsmannsins við þessu ástandi er því að reyna að jafna út sambandið 

og fer hann því að gefa minna af sér í vinnuframlagi sínu og metnaði, reynir að draga 

sig í hlé ásamt því að mynda andlega aftengingu sem oft er álitin vera einkenni 

kulnunar. Þarna myndast neikvæð keðjuverkun þar sem þetta ástand leiðir til þess að 

jákvæð viðbrögð eða niðurstöður í starfi verða enn sjaldgæfari en fyrr. Þetta á ekki 

aðeins við um persónuleg samskipti, heldur einnig um hópa og stofnanir. Ber því að 

huga að þessu jafnvægi í upplifun starfsmannsins um að gefa og þiggja, og þá svörun 

sem hann fær frá samstarfsfélögum, skjólstæðingum og þeirri stofnun sem hann 

vinnur fyrir. 164 

                                                        
163 e. Reciprocity sem er þýtt hér sem gagnkvæmni er yfirleitt notað í samhengi við félagslega sálfræði, 
og stendur fyrir jákvæð viðbrögð eða svörun sem verðlaunar góðvild. 
164 Schaufeli, Salanova, 2014, bls. 313. 
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9. Niðurlag 

Upplifun starfsmanna á vinnuumhverfi þeirra getur verið margvísleg. Rannsóknir gefa 

til kynna að þær tilfinningar sem þeir upplifi varðandi starfshætti og starfsumhverfi 

skipti sköpum þegar kemur að frammistöðu þeirra í starfi, afköstum þeirra sem og 

andlegri og líkamlegri heilsu þeirra sjálfra. Starfið sem starfsmaður innir af hendi, 

eiginleikar þess og persónuleg einkenni hans eru þeir þættir sem helst hafa áhrif á 

heilsufar hans. Helgun, starfsleiði og kulnun eru þættir sem eru taldir tengjast 

einstaklingsbundnum breytum eins og stöðnun, þörf fyrir örvun og hvatningu. Allir 

þessir þættir hafa einnig reynst vera í orsakasambandi við eiginleika og einkenni þess 

starfs sem starfsmaðurinn sinnir.165 

Starfsleiði hefur sýnt sig vera afleiðingu skorts á merkingu eða innihalds í starfi. 

Mikilvægasti áhrifavaldurinn í þróun kulnunar í starfi er á hinn bóginn miklar kröfur 

sem starfið gerir til starfsmannsins og fá eða jafnvel engin úrræði við lausn vandamála 

sem upp koma. Ef vinnukröfur eru viðráðanlegar og viðeigandi úrræði nýtt verður 

niðurstaðan oftast sú að starfsmaðurinn upplifir helgun í starfi fremur en kulnun. Það 

verður þó að taka fram að rannsóknir sýna að það eru ekki einungis vinnukröfurnar 

eða vinnuálagið sem geta orðið stærsta ástæða kulnunar. Rannsóknir hafa sýnt að 

ýmsir einstaklingsbundnir þættir starfsmannsins hafa áhrif á líðan hans í starfi. 

Aðlögunarhæfni starfsmanna sýnist stór orsakaþáttur í því hvort starfsmaður í 

álagsstarfi viðheldur helgun sinni gagnvart starfinu eða þróar afstöðu sína til starfsins 

í átt að starfsleiða og jafnvel kulnunar. Þá hafa rannsóknir sýnt að það er ekki 

eingöngu eðli starfsins sem skiptir máli hvernig starfsmaður þróast í starfi sínu að 

þessu leyti. Kulnun hefur sýnt sig vera í fleiri störfum en krefjandi 

umönnunarstörfum, sbr. fyrstu rannsóknir á þessu sviði sem sýndu kulnun í starfi jafnt 

hjá lögfræðingum sem störfuðu í þágu fátækra og heilbrigðisstarfsfólks á stofnunum. 

Mikil nánd við skjólstæðinga sýnist því vera áhættuþáttur en ekki eingöngu hver 

vinnustaðurinn er.166 

                                                        
165 Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & van Rhenen, W., “Workaholism, burnout and engagement: Three 
of a kind or three different kinds of employee well-being?”, Applied Psychology: An International 
Review, vol. 57, 2008, bls. 173–203. 
166 Ibid, bls. 173-203. 
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Eins og áður hefur verið vikið að virðist aðlögunarhæfni starfsmannsins vera 

mikilvægur þáttur varðandi það hvort hann verði helgaður í starfi eða þróist í 

starfsleiða eða kulnun. 

Aðlögunarhæfni virðist starfsmaður ná m.a. með því að fá handleiðslu eða 

sálgæslu. Það virðist því augljóst að kirkjan geti haft veigamiklu hlutverki að gegna á 

þessum vettvangi. Handleiðsla og sálgæsla eru meðal verkfæra presta í störfum þeirra 

með skjólstæðingum. Þannig geta prestar stutt starfsmenn sem eru í krefjandi störfum 

þar sem hætta hefur sýnt sig að vera á kulnun við að finna þá merkingu eða köllun 

sem starfsmennirnir hafi fyrir starfi sínu.  

Afleiðingar kulnunar og starfsleiða eru neikvæðar á meðan áhrif helgunar eru 

taldar jákvæðar á heilsu starfsmannsins, afköst, skilvirkni og vinnuumhverfi hans. 

Kulnun og starfsleiði valda auknum tíma frá vinnu vegna veikinda og hnignun í 

frammistöðu starfsmannsins, og er því mikilvægt að huga að forvörnum í þeim 

efnum.167 

Helgun starfsmanns í starfi hefur sýnt sig að hafa mjög jákvæð áhrif bæði 

persónulega fyrir starfsmanninn og fyrir þau samtök eða stofnun sem hann starfar 

fyrir. Stjórnendur ættu því að leita leiða sem eru líklegar til að stuðla að helgun 

starfsmannsins í starfi. 

Rannsóknir hafa bent til að það séu sálfræðilegar aðferðir sem auki líkurnar á 

helgun og virki sem öflug forvörn gegn kulnun og starfsleiða. Gæta þarf að 

starfsmaðurinn upplifi hvatningu og að honum sé launað fyrir framlag sitt til 

starfsins.168 Eins og áður hefur komið fram gefa niðurstöður Schaufeli til kynna að 

það að hafa merkingu í starfi sínu og að vinna að æðri innri tilgangi sé helsti 

áhrifavaldur þess að upplifa þá helgun sem til þarf til að vaxa og dafna í starfi. 

Hunnibell styður þessa kenningu og fjallar um mikilvægi trúar í að vera sá 

grunnur sem að starfstéttir byggi á og stuðli að aukinni aðlögunarhæfni og rými til að 

þroskast.  

Áhugavert er að skoða bakgrunn þeirra starfstétta sem hafa helst verið nefndar í 

áhættuhópum fyrir kulnun í starfi. Þetta eru m.a. kennarar, hjúkrunarfræðingar, 

ljósmæður, félagsráðgjafar og sálfræðingar. Verksvið margra þessara starfsstétta 

heyrði fyrr á öldum, áður en stéttirnar urðu að akademískum stéttum, undir verksvið 

kirkjunnar a.m.k. á Vesturlöndum.  
                                                        
167 Schaufeli, 2008, bls. 175–200. 
168 Ibid, bls. 189–203. 
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Starfsvettvangur þessara stétta á því trúarlegan og andlegan grunn og þessum 

störfum var fyrr á öldum sinnt af einstaklingum með köllun til starfs síns. Það að 

þróast frá trúarlegu starfi yfir í akademískt starfsumhverfi hefur hugsanlega orðið til 

þess að andlegur stuðningur og trúarleg kjölfesta hefur minnkað. Prestar og nunnur 

höfðu trúna að leiðarljósi og sóttu styrk sinn þangað til að sinna starfi sínu169 en 

líklegt er að endurskilgreina þurfi hvert hlutverk kirikjunnar er í að veita 

starfsmönnum þessara starfsgreina stuðning og nýta þau úrræði sem kirkjan hefur upp 

á að bjóða.  

Sigurjón Árni Eyjólfsson telur að þegar skipulag og stjórn kirkjunnar sé 

endurskoðað eigi ekki einungis að einskorða sig við umbætur á henni sjálfri heldur 

þurfi hún að taka mið af öðrum stofnunum samfélagsins með tilliti til hlutverks 

hennar. 170  Samband hennar við stofnanir og starfstéttir er samfléttað og hlutverk 

hennar í nútímasamfélagi því að nokkru leyti óskilgreint.  

Sálgæsla hefur hlutverki að gegna þegar kemur að því að bæta andlega líðan 

einstaklinga og hefur reynst mörgum gagnleg á erfiðum stundum. Sálgæsla felst í 

samfylgd og að veita skjólstæðingi sínum svigrúm til að þiggja samveru, samtal og 

stuðning í erfiðum kringumstæðum og er það hlutverk prestsins að veita honum einnig 

frelsi til að hafa sínar trúarskoðanir. Því ætti prestur að geta verið í hlutverki 

sálgæsluaðila þrátt fyrir ólíkar trúarlegar áherslur eða lífsskoðanir. Sálgæsla ætti að 

standa öllum heilbrigðisstarfsmönnum til boða í vinnuumhverfi sínu, bæði sem 

einstaklings og sem hluta af teymi sem að tekst á við áföll og vera hluti af þeirri 

úrvinnslu sem á sér stað á vinnustöðum. Kirkjan sem hluti af áfalla- og neyðarteymi 

ætti einnig að stuðla að fræðslu yfirmanna stofnanna um kulnun, kulnunareinkenni og 

hvernig sé best að hlúa að starfsmönnum sem upplifa áföll og sorg sem hluta af starfi 

sínu. Það er samfélagsleg ábyrgð kirkjunnar að koma í veg fyrir að starfshættir og 

vinnuumhverfi dragi úr andlegri og líkamlegri heilsu starfsmanna. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er að meta hvort prestar sem starfsstétt eigi 

á hættu kulnun í starfi, og hvort kirkjan hafi hlutverki að gegna í að vernda eigin 

starfsmenn og aðra starfsmenn gegn kulnun í starfi. Af þeim rannsóknum sem hér 

hafa verið raktar sýnist mér augljóst að prestar séu í áhættuhópi gagnvart kulnun í 

starfi. Þetta kemur að mínu mati skýrt fram í rannsókn Ásdísar Emilsdóttur. Til sömu 

niðurstöðu bendir rannsókn Hakala, ekki síst varðandi sjúkrahúspresta sem hafa miklu 
                                                        
169 Sawatzky, R., Pesut. B., 2005, bls. 19-33. 
170 Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2006, bls. 123. 
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hlutverki að gegna við sálusorgun og sálgæslu. Aðrar rannsóknir benda á hinn bóginn 

til að sálgæsla sé skýrt og virkt meðferðarúrræði þegar kemur að forvörnum gegn 

kulnun í starfi. Það gefur því auga leið að prestar geta haft mikilvægu hlutverki að 

gegna í forvörnum gegn kulnun í starfi starfsmanna annarra stofnana en kirkjunnar. 

En það virðist augljóst að hin mikilvægu sálgæslustörf presta kalla á að þeir sjálfir fái 

notið sálgæslu í forvarnarskyni gagnvart hættu á eigin kulnun í starfi. Það gengur vart 

að prestar stundi sálgæslu í forvarnarskyni gagnvart öðrum starfsstéttum og þau störf 

þeirra geti leitt til eigin kulnunar. Gefur því auga leið að kirkjan þarf annars vegar að 

efla sálgæsluhlutverk presta og hins vegar að tryggja að prestarnir sjálfir njóti 

sálgæslu. 

Það sýnist enda skýr niðurstaða rannsóknar Ásdísar að hún telur að efla þurfi 

stuðning við presta, bæði í formi handleiðslu og sálgæslu. Tillögur þessa efnis hafa 

verið lagðar fram og samþykktar á kirkjuþingi. Í 6. gr. starfsmannastefnu 

þjóðkirkjunnar er skýrt talað um nauðsyn sálgæslu fyrir presta og aðra starfsmenn 

kirkjunnar. 

Það virðist á hinn bóginn skorta á að einhver aðili innan kirkjunnar taki ábyrgð á 

því að prestar njóti handleiðslu og sálgæslu. Enginn ábyrgðaraðili er tilgreindur í 6. 

gr. starfsmannastefnunnar. 

Í ljósi mikilvægis þess að prestar njóti sálgæslu svo þeir sjálfir séu betur í stakk 

búnir til að styðja við aðra með sálgæslu þá sýnist verða að ákveða hver beri ábyrgð á 

þessu hlutverki. Miðað við gildandi stöðu mála verður ekki annað ráðið en skýra 

skipan þurfi til að prestar fái notið þessarar þjónustu. 

Ég tel koma til greina að fela próföstum þetta verkefni. Samkvæmt starfsreglum 

um prófasta nr. 966/2006 er prófastur tilsjónarmaður og ráðgjafi presta í 

prófastsdæminu.171 Auðvitað má halda því fram að í ráðgjafahlutverkinu felist, að 

prófastar sjái til og styðji presta í prófastsdæmi sínu til að afla sér sjálfum sálgæslu. 

Það liggur á hinn bóginn ekki í augum uppi að í þessu orðalagi felist þetta tiltekna 

hlutverk prófastanna. Í starfsreglunum kemur einnig fram að biskup geti falið 

próföstum einstök mál sem varða kirkjulegt starf.172 Utanumhald um að prestar njóti 

sjálfir sálgæslu gæti með þeim hætti orðið eitt af verkefnum prófasta. 

Augljóslega þarf, sama hvaða leið verður valin til að tryggja prestum aðgang að 

nauðsynlegri sálgæslu og tryggja að nauðsynlegir fjármunir fylgi verkefninu. Verði 
                                                        
171 Sjá 7. gr. í starfsreglum um prófasta.  
172 Sjá 9. gr. í starfsreglum um prófasta. 
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próföstum falið þetta verkefni þurfa þeir sjálfir einnig þjálfun í þessu hlutverki svo 

þeir geti með sem bestum hætti tryggt prestunum aðgang að þessari þjónustu. Erfitt 

getur verið fyrir presta staðsetta úti á landi að nýta sér handleiðsluþjónustu sem 

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar annast. Hugsanlegt er að ef hvert prófastsdæmi hefði á 

að skipa handleiðsluhópi undir stjórn prófasts að Fjölskylduþjónusta kirkjunnar gæti 

veitt þá fræðslu, leiðbeiningar og haldið námskeið sem væri öflug forvörn gegn 

kulnun. Prestarnir geta stutt hvern annan og byggt upp jákvætt og hvetjandi 

starfsumhverfi. Stjórnunarlega gæti þessi aðferð leitt til skýrari stefnumótunar og 

aukins samstarfs í hverju prófastsdæmi fyrir sig. Ég tel mikilvægt að kirkjan bregðist 

við svo fljótt sem verða má og feli ábyrgð á þessu verkefni í hendur nánar tilgreindra 

aðila. Ég tel skynsamlegt að próföstum verði falið verkefnið, fjármunir verði tryggðir 

til að sinna því og settar verði starfsreglur um fyrirkomulag sálgæslu presta. 

Náist að efla presta til sálgæslustarfa, sem verður ekki gert nema með því að 

tryggja þeim sjálfum stöðugan og góðan aðgang að sálgæslu, tel ég einsýnt að kirkjan 

eignist sóknarfæri í þjónustu við starfsmenn annarra stofnana sem eru í áhættuhópi 

fyrir kulnun í starfi. Kulnun í starfi virðist m.a. afleiðing þess að starfsmaður upplifir 

starf sitt án innihalds og tilgangs. Vissulega geta ýmsar aðrar stéttir en prestar veitt 

sálgæslu en fáar aðrar stéttir en prestar geta með boðun sinni í sálgæslunni blásið 

starfsmanni í brjóst innihald og tilgang starfs síns, aukið þar með aðlögunarhæfni hans 

og varið hann gegn kulnun í starfi. Hið trúarlega innihald sýnist mikilvægt og því fá 

fáir aðrir en prestar miðlað. 
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