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Ágrip 

Bakgrunnur rannsóknar: Teymisvinna er mikilvægur þáttur innan hjúkrunar þegar kemur að ánægju 

starfsfólks. Teymisvinna og ánægja í starfi geta haft áhrif á gæði þjónustu og þar með öryggi sjúklinga. 

Þar sem starfsfólk er óánægt í starfi er það ekki eins vel í stakk búið til að sinna starfi sínu vel og getur 

það bitnað á starfi og þjónustu við sjúklinga. Með góðri teymisvinnu má bæta starfsánægju innan 

hjúkrunar og draga úr áformum starfsfólks í hjúkrun um að hætta í starfi.  

Tilgangur: Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða hver eru tengsl teymisvinnu og 

starfsánægju í hjúkrun á legudeildum lyflækninga-, skurðlækninga- og gjörgæsludeilda á Íslandi og 

hver eru tengsl teymisvinnu og áforma starfsfólks í hjúkrun um að hætta í núverandi starfi. 

Starfsánægja var skoðuð út frá ánægju í núverandi starfi annars vegar og ánægju með starfsgrein 

hins vegar. 

Aðferð: Rannsóknaraðferð var lýsandi fylgnirannsókn sem framkvæmd var á legudeildum 

lyflækninga-, skurðlækninga- og gjörgæsludeilda á öllum sjúkrahúsum landsins. Þátttakendur voru 632 

talsins en þar á meðal voru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, hjúkrunardeildarstjórar, heilbrigðisritarar 

og almennir starfsmenn í hjúkrun. NTWS-Icelandic spurningalistinn sem byggist á sjálfsmati 

þátttakenda á teymisvinnu, var lagður fyrir alla þátttakendur. 

Niðurstöður: Marktæk jákvæð tengsl voru milli teymisvinnu í hjúkrun og ánægju í núverandi starfi. 

Einnig voru marktæk jákvæð tengsl milli teymisvinnu í hjúkrun og ánægju með starfsgrein en þó voru 

tengslin veik. Teymisvinna var marktækt betri hjá þeim sem höfðu engin áform um að hætta í 

núverandi starfi innan árs miðað við þá sem höfðu áform um að hætta innan árs.  

Ályktun: Teymisvinna í hjúkrun á íslenskum sjúkrahúsum tengist marktækt starfsánægju og 

áformum um að hætta í starfi. Það er mikilvægt að stjórnendur í heilbrigðiskerfinu geri sér grein fyrir 

tengslum teymisvinnu og starfsánægju og geti unnið að því að draga úr uppsögnum starfsfólks í 

hjúkrun.  

Lykilorð: Teymisvinna, starfsánægja, áform um að hætta, hjúkrun, sjúkrahús. 
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Abstract 

Background: Teamwork is an essential component in nursing when it comes to job satisfaction. 

Teamwork and job satisfaction can affect quality of nursing and thereby patient’s safety. Job 

dissatisfaction can affect work ethics so that job performance isn’t as affective and it can influence 

quality of nursing care and patient safety. Effective teamwork can improve job satisfaction in nursing 

and reduce desire to leave the nursing profession. 

Purpose: The main purpose of this study is to identify the relationship between nursing teamwork 

and job satisfaction in inpatient medical, surgical and intensive care units in Iceland and the 

relationship between nursing teamwork and intent to leave current position. Job satisfaction was 

measured by asking participants about their satisfaction in current position and satisfaction with 

current profession.  

Method: This study was a descriptive correlation study conducted in inpatient medical, surgical 

and intensive care units in every hospital in Iceland. Participants were 632 registered nurses, practical 

nurses, nursing assistans, nurse managers, unit secretaries and other nursing staff employes. The 

NTWS-Icelandic a self-report questionnare, was distributed to all participants.  

Findings: A statistically significant positive correlation was found between nursing teamwork and 

job satisfaction with current position. There was also a statistically significant positive, however weak, 

relationship between nursing teamwork and satisfaction with current profession. Nursing teamwork 

was statistically significantly better with those who had no intention to leave their current job position 

within a year than with those who intended to leave their current position within a year. 

Conclusion: Nursing teamwork is significantly related to job satisfaction and intent to leave in 

Icelandic hospitals. It is important for healthcare managers to be aware of the relationship of teamwork 

and job satisfaction in nursing, to be able to minimise turnover of nursing staff. 

Keywords: Teamwork, job satisfaction, intent to leave, nursing, hospital 
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1 Inngangur  
Á undanförnum árum hefur teymisvinna verið rannsökuð með tilliti til starfsánægju í hjúkrun. Í rann-

sóknum hefur komið fram að teymisvinna innan hjúkrunar er mikilvæg þegar kemur að samskiptum, 

samvinnu (Al Sayah, Szafran, Robertson, Bell og Williams, 2014; Kalisch, Curley og Stefanov, 2007), 

vinnuálagi, streitu starfsfólks (Kalisch og Lee, 2011), starfsánægju (Kalisch, Lee og Rochman, 2010; 

Rafferty, Ball og Aiken, 2001) og áformum um að hætta í starfi (AbuAlRub, Gharaibeh og Bashayreh, 

2012; Mohr, Burgess og Young, 2008). Árangursrík teymisvinna er lykilþáttur til að auka starfánægju 

innan hjúkrunar og minnka líkur á að starfsfólk hætti í starfi (AbuAlRub o.fl., 2012; Kalisch, Lee og 

Rochman, 2010; Mohr o.fl., 2008; Rafferty o.fl., 2001). Erlendar rannsóknir sýna að góð teymisvinna 

er mikilvægur liður til að koma í veg fyrir skort á hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í hjúkrun í 

náinni framtíð (AbuAlRub o.fl., 2012; Estryn-Behar o.fl., 2007; Mohr o.fl., 2008). Ætla má að það sama 

gildi hér á landi en teymisvinna í hjúkrun á Íslandi hefur lítið verið rannsökuð. Því er mikilvægt að 

varpa ljósi á stöðu þekkingar hvað teymisvinnu í hjúkrun á Íslandi varðar. 

1.1 Tilgangur rannsóknar 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hver eru tengsl teymisvinnu og starfsánægju í hjúkrun á 

legudeildum lyflækninga-, skurðlækninga- og gjörgæsludeilda á Íslandi og hver eru tengsl teymisvinnu 

og áforma um að hætta í núverandi starfi. Starfsánægja var skoðuð út frá ánægju í núverandi starfi 

annars vegar og ánægju með starfsgrein hins vegar. Dr. Helga Bragadóttir og dr. Beatrice J. Kalisch 

unnu að gerð rannsóknarinnar þar sem óframkvæmd hjúkrun og teymisvinna var skoðuð meðal 

starfsfólks hjúkrunar á landsvísu. Rannsóknin sem hér verður fjallað um er hluti af stærri rannsókn 

þeirra um teymisvinnu og óframkvæmda hjúkrun en í þessari rannsókn verður einungis fjallað um 

þann hluta sem snýr að teymisvinnu.  

1.2 Gildi rannsóknar 
Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst bæði í fræðilegum og klínískum störfum. Heilbrigðisstofnanir og 

stjórnendur í hjúkrun geta nýtt sér niðurstöðurnar til að bæta teymisvinnu á vinnustað, auka starfs-

ánægju og koma í veg fyrir uppsagnir starfsfólks innan hjúkrunar. Þó að teymisvinna sé góður kostur 

fyrir starfsfólk sem vinnur við hjúkrun er hún einnig mikilvæg fyrir gæði hjúkrunar, sjúklinga og öryggi 

þeirra. Rannsóknin varpar ljósi á ánægju starfsfólks í hjúkrun á Íslandi og getur nýst sem grunnur að 

frekari rannsóknum á viðfangsefninu. Hún getur aukið vitundarvakningu starfsfólks um teymisvinnu og 

tengsl hennar við starfsánægju þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar geta jafnframt vakið nemendur í 

hjúkrunarfræði og öðrum heilbrigðisstéttum til umhugsunar um hvernig þeir vilja haga vinnu sinni með 

öðrum starfsstéttum í framtíðinni og þannig haft áhrif á starfsferil sinn og starfsánægju. 

1.3 Heimildaleit 
Heimilda var leitað í gagnagrunnum Pubmed, Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest og Ebsco-

Host. Takmarkanir við leitina voru enska og íslenska. Miðað var við tíu ár aftur í tímann frá apríl 2014, 

þó voru einstaka eldri heimildir einnig valdar þar sem þær þóttu sígildar og mikilvægar. Eftirfarandi 

leitarorð voru notuð: Nursing teamwork, nurse job/work satisfaction, nurse intent to leave og nurse 
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turnover. Eltileit var notuð til að finna frekari heimildir, auk þess sem leiðbeinandi deildi heimildum með 

höfundum. 

1.4 Rannsóknarspurningar 
Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Hvernig er teymisvinnu í hjúkrun háttað á legudeildum sjúkrahúsa á Íslandi? 

2. Hver eru tengsl teymisvinnu og ánægju í núverandi starfi hjá starfsfólki hjúkrunar? 

3. Hver eru tengsl teymisvinnu og ánægju með starfsgrein hjá starfsfólki hjúkrunar? 

4. Hver eru tengsl teymisvinnu og áforma um að hætta í núverandi starfi hjá starfsfólki 
hjúkrunar? 

1.5 Skilgreining hugtaka 
Eftirfarandi skilgreiningar á hugtökum eru notaðar í rannsókninni: 

Teymisvinna í hjúkrun: Teymisvinna er aðferð þar sem tveir eða fleiri einstaklingar vinna saman og 

hafa sameiginleg markmið. Í teymisvinnu í hjúkrun eru það hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og 

heilbrigðisritarar sem vinna saman að settum markmiðum sem tengjast hjúkrun og umönnun sjúklinga 

(Kalisch, Lee og Salas, 2010).  

Starfsánægja: Hugtakið vísar til þeirra tilfinninga og hugsana sem einstaklingur hefur til starf síns. 

Tilfinningarnar geta verið jákvæðar og neikvæðar. Starfsánægja vísar til þess hve ánægður 

einstaklingur er í sinni starfsgrein, það er að vera hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði, heilbrigðisritari eða 

annað, og til þeirra væntinga sem hann hefur til viðkomandi starfs (Spector, 1997). 

Áform um að hætta í starfi: Hugtak sem útskýrir að hve miklu leyti fagfólk vill hætta í starfi þó að það 

haldi áfram í núverandi stöðu (Johnson, 1995). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Teymisvinna 
Dr. Beatrice J. Kalisch hefur mikið fjallað um teymisvinnu í sínum skrifum. Hún hefur notast við 

skilgreiningu hagfræðinganna Katzenbach og Smith (1993) á teymi þar sem því er lýst sem litlum hópi 

fólks með fjölbreytta kunnáttu sem hefur sameiginlegan tilgang og sömu markmið. Fólkið nálgast 

verkefnin á sama hátt og hefur gagnkvæma ábyrgð. Margar faggreinar nýta sér teymisvinnu til að ná 

fram markmiðum sínum. Finna má nokkrar mismunandi skilgreiningar á teymisvinnu, sem þó hafa 

ákveðna sömu áherslu (Churchill Livingstone’s Dictionary of Nursing, 2006; Kalisch, Lee og Salas, 

2010; Xyrichis og Ream, 2008). Áherslan er að teymin samanstanda af tveimur eða fleiri ein-

staklingum sem vinna að sameiginlegum markmiðum (Kalisch, Lee og Salas, 2010). Teymisvinna í 

heilbrigðisþjónustu er skilgreind sem öflugt og breytilegt ferli þar sem tveir eða fleiri 

heilbrigðismenntaðir starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn og færni vinna að sameiginlegum 

heilbrigðistengdum markmiðum. Fagfólkið samræmir krafta sína til að meta og skipuleggja umönnun 

sjúklinga. Markmiðunum er náð með góðri samvinnu, opnum samskiptum og sameiginlegri ákvarðana-

töku sem leiðir til bættra gæða fyrir sjúklinga og starfsfólk, ásamt betra skipulagi á deildum (Xyrichis og 

Ream, 2008). Teymisvinna innan hjúkrunar er skilgreind sem aðferð til að veita sjúklingum hámarks 

þjónustu við umönnun. Starfsfólk í hjúkrun vinnur saman í minni teymum sem eru leidd af einum 

hjúkrunarfræðingi. Þekking allra teymismeðlima nýtist við umönnun sjúklinga þegar teymið vinnur sem 

heild frekar en að starfsmenn vinna einir og sér (Churchill Livingstone’s Dictionary of Nursing, 2006). 

Dr. Beatrice J. Kalisch hefur skoðað teymisvinnu innan hjúkrunar og hefur nýtt sér hugmyndafræði 

Salas, Sims og Burke (2005) um teymisvinnu til viðmiðunar í mörgum rannsóknum sínum (Kalisch, 

2009; Kalisch og Lee, 2011, 2013; Kalisch, Lee og Rochman, 2010). Með því að sameina niðurstöður 

fjölda rannsókna á teymisvinnu settu Salas o.fl. (2005) fram kenningu um fimm megin þætti sem 

einkenna teymisvinnu. Þessir fimm þættir eru: (1) teymisforysta (e. team leadership), (2) sameiginleg 

stefna (e. collective orientation), (3) gagnkvæmt eftirlit með frammistöðu (e. mutual performance 

monitoring), (4) gagnkvæmur stuðningur (e. backup behavior) og (5) aðlögunarhæfni teymis (e. 

adaptability). Auk þess greinir kenning Salas o.fl. (2005) frá þremur þáttum sem hafa áhrif á virkni 

teymis en þeir eru sameiginleg sýn eða hugsunarháttur (e. shared mental models), samskipti í lokaðri 

hringrás (e. closed loop communication) og gagnkvæmt traust (e. trust). Með hugmyndafræði sinni 

telja Salas o.fl. (2005) að hægt væri að nýta þætti teymisvinnu á hagnýtan hátt, til dæmis í tengslum 

við rannsóknir í klíník. Hugmyndafræðin hefur verið notuð til að lýsa teymisvinnu í hjúkrun á 

sjúkrahúsum þar sem hægt er að nýta þættina til að koma auga á atriði sem þarfnast úrbóta í 

teymisvinnu (Kalisch, Weaver og Salas, 2009). 

Með hliðsjón að hugmyndfræði Salas o.fl. (2005) þróuðu Kalisch, Lee og Salas (2010) mælikvarða 

á teymisvinnu hjúkrunar sem nefnist könnun á teymisvinnu í hjúkrun (e. Nursing teamwork survey). 

Könnunin inniheldur 33 staðhæfingar sem heyra undir fimm þætti. Þættirnir fimm eru (1) gagnkvæmt 

traust, (2) stefna teymis, (3) gagnkvæmur stuðningur, (4) sameiginleg sýn eða hugsunarháttur og (5) 

teymisforysta. Forprófun könnunarinnar um teymisvinnu fór fram í Bandaríkjunum og voru þátt-

takendur hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, aðstoðarfólk í hjúkrun (e. nursing assistants) og heilbrigðis-
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ritarar. Könnunin byggir á sjálfsmati þátttakenda og spyr um mat þeirra á árangri innan vinnuteymis. 

Upprunalega var um 45 staðhæfingar að ræða en prófanir sýndu að hægt væri að sleppa 12 þeirra 

svo að eftir stóðu 33 staðhæfingar. Forprófun könnunarinnar sýndi aðgengileika, réttmæti, áreiðan-

leika og innri samsvörun hennar. Innri samsvörun var mæld með Cronbach alpha áreiðanleikastuðli 

sem sýndi alpha 0,94 fyrir heildarteymisvinnuna og 0,74-0,85 fyrir hvern þátt (Kalisch, Lee og Salas, 

2010). Könnunin á teymisvinnu hefur verið lögð fyrir fjölda heilbrigðisstarfsfólks síðan hún var 

forprófuð og hefur þannig endurtekið verið sýnt fram á notagildi hennar við mat á teymisvinnu í hjúkrun 

(Kalisch og Lee, 2010, 2011, 2013; Kalisch, Lee og Rochman, 2010; Kalisch, Xie og Ronis, 2013). 

Heilbrigðisstofnanir geta nýtt könnunina við vinnu hjúkrunarteyma þar sem hægt er að bera saman 

virkni og starfsemi hjúkrunarteyma (Kalisch, Lee og Salas, 2010). Yfirlit yfir rannsóknir Kalisch á 

teymisvinnu í hjúkrun má sjá í viðauka 1 í fylgiskjölum. 

2.2 Áhrifaþættir á teymisvinnu 
Margt getur haft áhrif á teymisvinnu, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þar má nefna þætti eins og 

mönnun, streitu, vinnuálag (Kalisch og Lee, 2011), stærð sjúkrahúsa, vinnuáætlun (Kalisch og Lee, 

2013) og stærð teymis (Kalisch og Begeny, 2005). Rannsóknir hafa bent á að jákvæð tengsl eru milli 

teymisvinnu og mönnunar starfsfólks í hjúkrun (Kalisch og Lee, 2011, 2013). Fullnægjandi mönnun 

verður til þess að teymisvinna verður betri (Kalisch og Lee, 2013). Fjöldi hjúkrunarfræðinga í teymi 

hefur áhrif á vinnu teymisins. Því fleiri hjúkrunarfræðingar sem eru í teymi því betri verður 

teymisvinnan (Kalisch og Lee, 2011). Þátttaka starfsfólks í hjúkrun og vinnuáætlun hefur góð áhrif á 

teymisvinnu. Þegar starfsfólk í hjúkrun upplifir streitu og mikið vinnuálag verður teymisvinnan verri 

(Kalisch og Lee, 2011). Kalisch og Begeny (2005) fjölluðu um nokkra þætti sem hafa áhrif á 

teymisvinnu. Þar á meðal var fjallað um hvernig stærð teymis hefur áhrif á teymisvinnuna. Ef teymin 

eru of stór verða samskiptin milli teymismeðlima óskýrari og óhnitmiðaðri, og líklegra að einhverjar 

upplýsingar gleymist (Kalisch og Begeny, 2005). Spurningalisti um teymisvinnu var lagður fyrir 

starfsfólk í hjúkrun í Bandaríkjunum en þar kom fram að teymisvinna var betri á næturvöktum en 

öðrum vöktum. Það má rekja til færra starfsfólks á hverri vakt og þurfa starfsmenn þá að leggja meira 

traust á hvern annan. Í sömu rannsókn kom fram að teymisvinna var betri á minni sjúkrahúsum 

(Kalisch og Lee, 2013).  

Rannsóknir hafa fjallað um þætti sem draga úr og hindra árangursríka teymisvinnu í hjúkrun (Al 

Sayah o.fl., 2014; Kalisch, 2011). Hjúkrunarfræðingar vinna bæði í teymum með læknum og sjúkra-

liðum og ýmislegt getur komið upp í samstarfi við þessar fagstéttir sem hefur letjandi áhrif á teymis-

vinnuna (Al Sayah o.fl., 2014; Kalisch, 2011). Viðtöl voru tekin við 20 hjúkrunarfræðinga í Kanada þar 

sem þeir tjáðu sig um letjandi þætti teymisvinnu á milli hjúkrunarfræðinga og lækna. Hjúkrunar-

fræðingarnir nefndu að letjandi þættir væru til dæmis skortur á þjálfun, óskýr hlutverk, ófullnægjandi 

samskipti, ólík vinnubrögð lækna og lélegur starfsandi. Einnig hefur mikið vinnuálag, tímafrek 

pappírsvinna og mikil starfsmannavelta letjandi áhrif á teymisvinnu milli hjúkrunarfræðinga og lækna 

(Al Sayah o.fl., 2014).  

Í rannsókn sem gerð var á samstarfi hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í Bandaríkjunum, voru tekin 

viðtöl við tæplega 200 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og rætt um teymisvinnu milli þessara fagstétta. 
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Sjö þemu komu fram í rannsókninni varðandi hindranir í teymisvinnu. Þemun voru (1) óskýr 

starfslýsing, (2) léleg samvinna (3) erfiðleikar við úrlausn vandamála, (4) sjúkraliði ekki hafður með í 

ákvarðanatöku, (5) skortur á úthlutun verkefna, (6) margir yfirmenn og (7) að forðast verkefni. Óskýrar 

starfslýsingar gerðu það að verkum að heilbrigðisstarfsfólk gerði sér ekki grein fyrir hlutverkum sínum, 

mikilvægi þeirra né ábyrgð. Þá voru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar ekki sammála um hversu 

mikilvægt það væri að skrá upplýsingar, það er sjúkraliðum fannst það ekki jafn mikilvægt og 

hjúkrunarfræðingum. Léleg samvinna kom fram í að sjúkraliðar áttu erfitt með að biðja um aðstoð við 

umönnun þyngri sjúklinga. Við úrlausn vandamála komu erfiðleikar fram í lélegum samskiptum, boðum 

og leiðbeiningum milli heilbrigðisstarfsfólks. Sjúkraliðar upplifðu oft lítilsvirðingu þegar þeir fengu ekki 

að vera með í ákvarðanatöku varðandi sjúklinga. Verkefni urðu oft útundan ef að hjúkrunarfræðingar 

áttu erfitt með að úthluta verkefnum til annarra. Þegar sjúkraliði vann með tveimur eða fleiri 

hjúkrunarfræðingum á vakt gat orðið misskilningur í starfi. Það hafði neikvæð áhrif á samstarf þegar 

hjúkrunarfræðingar forðuðust viss verkefni, til dæmis með því að einblína of mikið á að ljúka eigin 

verkefnum í stað þess að aðstoða aðra og með neikvæðum viðhorfum til ákveðinna verkefna. Viðhorf 

til ákveðinna verkefna var til dæmis að hjúkrunarfræðingar forðuðust að fylgja sjúklingum á salerni. 

Þessar niðurstöður sýna að teymisvinna milli heilbrigðisstarfsfólks hefur jákvæð áhrif til að tryggja 

öryggi og velferð sjúklinga. Vegna mikilvægis teymisvinnu er nauðsynlegt að greina vandamál sem 

hafa áhrif á teymisvinnuna og finna leiðir til úrbóta. Til þess væri meðal annars hægt að ræða 

vandamálin, beita virkri hlustun og gefa öllum tækifæri til að segja sína skoðun (Kalisch, 2011). 

2.3 Teymisvinna og starfsánægja 
Áhugi fræðimanna á að skoða ánægju starfsfólks hjúkrunar hefur verið nokkur. Meðal annars hefur 

verið lögð áhersla á að skoða tengsl starfsánægju og teymisvinnu sérstaklega (Kalisch, Lee og 

Rochman, 2010; Rafferty o.fl., 2001). Á Íslandi hafa verið gerðar rannsóknir á starfsánægju hjúkrunar-

fræðinga og benda þær rannsóknir á að hjúkrunarfræðingar á Íslandi eru almennt ánægðir í starfi. Í 

rannsókn sem birt var árið 2009 kom fram að af 695 íslenskum hjúkrunarfræðingum voru 82,1% 

ánægðir eða mjög ánægðir í núverandi starfi (Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009). 

Sambærilegar niðurstöður mátti sjá í annarri íslenskri rannsókn á 71 hjúkrunafræðingi þar sem fram 

kom að 93% þeirra voru ánægðir eða mjög ánægðir í núverandi starfi (Kærnested og Bragadóttir, 

2012). Starfsfólk í hjúkrun erlendis er einnig ánægt í starfi og benti áströlsk rannsókn á að 67% 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og annars starfsfólks í hjúkrun var ánægt í núverandi starfi. Reyndust 

sjúkraliðar og annað starfsfólk í hjúkrun vera ánægðara en hjúkrunarfræðingar í núverandi starfi 

(Duffield, Roche, O'Brien-Pallas, Catling-Paull og King, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að sterk tengsl eru á milli teymisvinnu og starfsánægju og að betri 

teymisvinna eykur ánægju í starfi (Kalisch, Lee og Rochman, 2010; Rafferty o.fl., 2001). Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var á um það bil 5000 hjúkrunarfræðingum í Englandi kom í ljós að hjúkrunar-

fræðingar sem vinna vel í teymum sýna minni líkur á kulnun í starfi og eru líklegri til að vera ánægðari í 

núverandi starfi (Rafferty o.fl., 2001). Kilner og Sheppard (2010) gerðu fræðilega samantekt á 

tengslum teymisvinnu og samskipta. Þar kom í ljós að bætt teymisvinna og betri samskipti leiða af sér 

aukna starfsánægju. Samvinna innan sömu stéttar var þáttur sem helst hafði áhrif á starfsánægju 



15 

hjúkrunarfræðinga. Aðrir þættir sem einnig hafa áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga eru sjálfstæði 

þeirra (Duffield o.fl., 2009; Rafferty, o.fl., 2001; Zangaro og Soeken, 2007), gæði hjúkrunar, aldur 

hjúkrunarfræðinga (Chang, Ma, Chiu, Lin og Lee, 2009; Kaitelidou o.fl., 2012), góð teymisforysta 

(Duffield o.fl., 2009) og streita í starfi (Zangaro og Soeken, 2007). 

Samvinna og samskipti eru lykilatriði í góðri teymisvinnu (Al Sayah o.fl., 2014; Kalisch o.fl., 2007). 

Gæði hjúkrunar og jákvæð samskipti þar sem traust er viðhaft er talið auka starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga (Utriainen og Kyngas, 2009). Kalisch (2009) gerði rannsókn á teymisvinnu, þar sem 

fram kom að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar höfðu sömu sýn á samskipti og teymisvinnu. Þeim 

fannst vanta sameiginlegan fund í byrjun vaktar og að samskiptin á vaktinni sjálfri mættu vera meiri. 

Þar að auki sýndi rannsóknin að traust milli hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða var ekki nægjanlegt og 

getur það komið niður á teymisvinnu. Fagstéttirnar vinna of mikið í sitt hvoru lagi og vinna þar af 

leiðandi ekki sem teymi. Góð teymisvinna leiðir af sér betri gæði umönnunar og meira öryggi sjúklinga. 

Því töldu þátttakendur að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar ættu að skipuleggja umönnun sjúklinga 

saman í byrjun vaktar og ræða reglulega saman á vaktinni eftir það, um hvaða umönnun hafi verið 

veitt og hvað sé eftir (Kalisch, 2009). Í samantekt sem gerð var á niðurstöðum 21 rannsóknar um hvað 

hefur áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga komu fram tvö meginþemu en þau voru samskipti milli 

hjúkrunarfræðinga og gæði við umönnun sjúklinga. Starfsánægja eykst þegar hjúkrunarfræðingar 

upplifa að þeir séu að veita bestu mögulegu umönnun til sjúklinga sinna og sjá framfarir hjá þeim. 

Jafnt vinnuálag, skýr hlutverk þar sem hver ber ákveðna ábyrgð og umbun fyrir gott starf er einnig talið 

tengjast aukinni starfsánægju (Utriainen og Kyngas, 2009). Í bandarískri rannsókn var gerð tilraun á 

hvort að samheldni í hópum og starfsánægja hjúkrunarfræðinga myndi aukast með markvissu hópefli 

(e. team-building). Niðurstöður bentu til þess að með markvissu hópefli varð samheldni í hópum meiri 

og samskipti milli hjúkrunarfræðinga urðu betri og þeir urðu almennt ánægðari í starfi sínu. Það sem 

helst bætti starfsánægju hjúkrunarfræðinga var að þeir fundu að hlustað væri á þá, möguleiki á 

starfsþróun og uppbyggilegar samræður við samstarfsfólk um vandamál sem upp koma (DiMeglio o.fl., 

2005).  

Starfsánægja felst í góðu samstarfi, sjálfstæði, faglegum og félagslegum samskiptum, starfsþróun 

og að hafa nægan tíma til að sinna verkefnum (De Milt, Fitzpatrick og Sister Rita, 2011). Samskipti 

teymismeðlima skipta höfuðmáli til að teymi geti virkað sem ein heild. Á bráða- og gjörgæsludeildum 

eru samskipti teymismeðlima mikilvægur liður til að tryggja öryggi sjúklinga og koma í veg fyrir mistök. 

Góð samskipti hjálpa teymismeðlimum að taka sameiginlegar ákvarðanir með hagsmuni skjólstæðinga 

í huga. Nauðsynlegt er að þjálfa starfsfólk í teymisvinnu innan bráða- og gjörgæsludeilda til að koma í 

veg fyrir mistök. Með þjálfun eykst samheldni teymismeðlima, öryggi og traust (Kaissi, Johnson og 

Kirschbaum, 2003).  

 Margir eru ekki einungis óánægðir í núverandi starfi heldur einnig óánægðir með starfsgrein sína. 

Teymisvinna tengist ánægju með starfsgrein viðkomandi og sýndi bandarísk rannsókn að þeim mun 

betri sem teymisvinnan er þeim mun meiri er ánægjan með starfsgrein (Kalisch, Lee og Rochman, 

2010). Þrjár rannsóknir skoðuðu ánægju starfsfólks með starfsgrein. Rannsókn Duffield o.fl. (2009) 

sýndi að 71,7% hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og annars starfsfólks hjúkrunar í Ástralíu var ánægt með 

starfsgrein sína. Grísk rannsókn sýndi þó ólíkar niðurstöður þar sem að rúmur helmingur hjúkrunar-
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fræðinga hélt því fram að þeim myndi líða betur og vera ánægðari í annarri starfsgrein (Kaitelidou o.fl., 

2012). Að lokum sýndi bandarísk rannsókn að sjúkraliðar og ófaglært starfsfólk var óánægðara með 

starfsgrein sína heldur en hjúkrunarfræðingar (Kalisch, Lee og Rochman, 2010).  

2.4 Áform um að hætta í starfi 
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum teymisvinnu og áforma um að hætta í starfi. Þær benda 

til að neikvæð tengsl eru milli teymisvinnu og uppsagna hjá starfsfólki í hjúkrun (AbuAlRub o.fl., 2012; 

Estryn-Behar o.fl., 2007; Kalisch o.fl., 2007; Mohr o.fl., 2008; Rafferty o.fl., 2001). Mohr o.fl. (2008) 

fundu út að tengslin voru svo sterk að með því að bæta teymisvinnu á einni deild mátti draga úr 

uppsögnum hjúkrunarfræðinga um 8%. Einnig má líta á tengslin þannig að þegar starfsmannaveltan er 

lág verða tengsl milli starfsfólks sterkari sem leiðir af sér betri teymisvinnu (Hayhurst, Saylor og 

Stuenkel, 2005; Mohr o.fl., 2008). Því er mikilvægt að tryggja starfsánægju hjá starfsfólki til að starfs-

mannavelta verði lág til dæmis með öflugri teymisvinnu.  

Niðurstöður rannsókna frá mismunandi löndum og heimshlutum staðfesta að með bættri teymis-

vinnu má draga úr starfsmannaveltu (AbuAlRub o.fl., 2012; Estryn-Behar o.fl., 2007; Kalisch o.fl., 

2007; Mohr o.fl., 2008; Rafferty o.fl., 2001). Í tíu Evrópulöndum var gerð rannsókn  á tæplega 30 

þúsund hjúkrunarfræðingum þar sem skoðað var hvernig vinnuumhverfið, eiginleikar teymismeðlima 

og kulnun í starfi hefði áhrif á hvort hjúkrunarfræðingar áformuðu að hætta í starfi. Gæði teymisvinnu 

virtist hafa mikið að segja um hvort hjúkrunarfræðingar haldist í vinnu eða ekki. Gæðin voru metin með 

tilliti til ánægju starfsfólks, samskipta innan teymis og tækifæra til starfsþróunar. Aðaláhættuþátturinn 

fyrir að hætta í starfi var minni gæði teymisvinnu í hjúkrun. Í níu Evrópulöndum af tíu mátti sjá að 

annar stærsti áhættuþátturinn fyrir að hætta í starfi var kulnun í starfi. Þörfum teymismeðlima var betur 

fullnægt þegar teymisvinna og samskipti voru góð og þegar skipulag og upplýsingaflæði var gott urðu 

truflanir færri (Estryn-Behar o.fl., 2007).  

Mörgum dugar ekki að skipta um starf heldur vilja þeir hætta að starfa við hjúkrun. Í Ástralíu hafði 

72% starfsfólks í hjúkrun engin áform um að hætta í starfi innan árs en þó töldu 80% starfsfólksins að 

það væri mjög eða nokkuð auðvelt að fá annað hjúkrunarstarf (Duffield o.fl., 2009). Fræðileg 

samantekt var gerð með 31 rannsókn frá níu löndum sem skoðaði hvað hafði áhrif á að 

hjúkrunarfræðingar vildu hætta að starfa við hjúkrun. Umrædd lönd voru Bandaríkin, Bretland, 

Finnland, Ástralía, Tævan, Belgía, Ísrael, Ítalía og Kanada. Samantekin sýndi að 4-54% hjúkrunar-

fræðinga vildu hætta að starfa við hjúkrun og voru hlutföllin misjöfn milli landa. Ungir hjúkrunar-

fræðingar og karlkyns hjúkrunarfræðingar voru líklegri til að hætta að starfa við hjúkrun (Flinkman, 

Leino-Kilpi og Salantera, 2010). Áhrifaþættir uppsagna hjúkrunarfræðinga voru margir en sem dæmi 

má nefna óánægja í starfi, óánægja með laun, litlir möguleikar á starfsþróun, minnkuð skuldbinding við 

starf, streita og lítið sjálfstæði. Sjúkraliðar virtust síður vilja hætta í núverandi starfi samanborið við 

hjúkrunarfræðinga. Samkvæmt nýlegri bandarískri rannsókn höfðu 27% sjúkraliða áform um að hætta 

í núverandi starfi. Sjúkraliðar sem almennt voru ánægðir í starfi vildu síður hætta að vinna við hjúkrun. 

Helstu ástæður fyrir að sjúkraliðar hættu í starfi af öðrum völdum en að vera komnir á aldur voru 

óánægja með starf, streita, kulnun í starfi og ósamræmi milli persónulegra og faglegra markmiða (De 

Milt o.fl., 2011). 
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Rannsóknir hafa bent til að neikvæð fylgni sé á milli starfsánægju hjá starfsfólki í hjúkrun og áforma 

um að hætta í starfi (Brewer, Kovner, Greene, Tukov-Shuser og Djukic, 2012; Castle, Engberg, 

Anderson og Men, 2007; De Milt o.fl., 2011; Duffield o.fl., 2009; Ma, Lee, Yang, & Chang, 2009). 

Castle o.fl. (2007) skoðuðu áform starfsfólks um að hætta í starfi út frá þriggja þrepa ferli sem Price og 

Mueller gáfu út árið 1981. Fyrsta þrepið er að hugsa um að hætta, annað þrepið er að hugsa um að 

leita að annarri vinnu og þriðja þrepið er að leita að annarri vinnu. Með hverju þrepi aukast áformin um 

að hætta í núverandi starfi. Aukin starfsánægja minnkar áform um uppsagnir í öllum þremur þrepum 

ferilsins og minnkar þannig starfsmannaveltu (Castle o.fl., 2007). Því meiri sem óánægjan er í starfi 

því meiri líkur eru á að starfsmaður færist upp þrep og láti loks verða að því að hætta í starfi. 

Margir þættir tengjast líkunum á að hjúkrunarfræðingar áforma að hætta í starfi. Þættir eins og 

aldur, staða (Heinen o.fl., 2013; Wang, Tao, Ellenbecker og Liu, 2012), menntun, starfsreynsla 

(Duffield o.fl., 2009), fullt starf og meiðsli (Brewer o.fl., 2012). Aðrir þættir eru til dæmis streita 

(Applebaum, Fowler, Fiedler, Osinubi og Robson, 2010), vaktavinna, lág laun, skortur á gæðum 

hjúkrunar, að vera einhleyp(ur) og barnlaus (Ma o.fl., 2009). Starfsánægja og skuldbinding við starfs-

grein hefur einnig mikið að segja um það hvort hjúkrunarfræðingar áforma að hætta í starfi en bent 

hefur verið á að jákvæð fylgni er milli skuldbindingar við starfsgrein og starfsánægju (Wang o.fl., 

2012).  

Þversniðsrannsókn var gerð í tíu Evrópulöndum um áform hjúkrunarfræðinga að hætta í núverandi 

starfi og áhrifaþáttum þess. Rannsóknin var gerð á 23.159 hjúkrunarfræðingum á lyf- og skurð-

lækningadeildum á sjúkrahúsum víðsvegar um Evrópu. Löndin sem tóku þátt í rannsókninni voru 

Belgía, Bretland, Finnland, Noregur, Írland, Holland, Pólland, Spánn, Sviss og Þýskaland. Helstu 

áhrifaþættir á áform hjúkrunarfræðinga um að hætta í starfi voru samskipti hjúkrunarfræðinga við 

lækna, aldur, kyn, forysta, fullt starfshlutfall, þátttaka starfsfólks í hjúkrun og kulnun í starfi. Niðurstöður 

sýndu að starfsánægja og kulnum í starfi höfðu marktæk áhrif á áform hjúkrunarfræðinga að hætta í 

starfi í öllum tíu löndunum. Allt að 9% þeirra höfðu áform um að hætta í starfi vegna óánægju í starfi 

en tíðnin var misjöfn á milli landa. Óánægja með starf var mest í Þýskalandi (17%) en minnst í 

Hollandi og á Spáni þar sem hún var 5%. Kvenkyns hjúkrunarfræðingar og eldri hjúkrunarfræðingar 

voru líklegri til að hætta í starfi en karlkyns hjúkrunarfræðingar (Heinen o.fl., 2013) sem er andstætt 

fyrri rannsókn Flinkman o.fl. (2010). Hjúkrunarfræðingar sem unnu fullt starf í Belgíu, Englandi, 

Finnlandi og Noregi voru ólíklegri til að hætta í starfi eða fara á annan starfsvettvang. Rúmlega 

fjórðungur (28%) allra hjúkrunarfræðinga upplifði kulnun í starfi en kulnunin var mest á Bretlandi 

(42%). Minni líkur voru á áformum um að hætta í starfi þar sem samskipti við lækna og þátttaka í 

hjúkrun var góð (Heinen o.fl., 2013). Samstarf milli hjúkrunarfræðinga og lækna þarf að vera gott og 

benti meðal annars áströlsk rannsókn á að hjúkrunarfræðingar voru ánægðari í starfi ef samstarf við 

lækna var gott (Duffield o.fl., 2009). Sömu niðurstöður mátti sjá í íslenskri rannsókn þar sem kom fram 

að hjúkrunarfræðingar upplifðu gott samstarf við lækna og þess vegna meiri starfsánægju 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2009). 

Rannsóknir frá Kína og Tævan hafa bent á að þættir eins og aldur og hjúskaparstaða hafa áhrif á 

áform hjúkrunarfræðinga um að hætta í starfi. Að vera yngri en 30 ára og að vera einhleyp(ur) og 

barnlaus auka líkur á að þeir hætti í starfi (Lee, Dai og McCreary, 2013; Ma o.fl., 2009). Í rannsókn frá 
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Kína voru könnuð tengsl milli gæða atvinnulífs og áforma hjúkrunarfræðinga um að hætta í starfi. 

Niðurstöður leiddu í ljós að auknar líkur voru á að hjúkrunarfræðingar vildu hætta í starfi ef þeir unnu á 

almennum-, fæðingar- eða barnadeildum. Starfsreynsla hafði einnig áhrif. Þeir sem höfðu innan við 

tveggja ára starfsreynslu eða sex til tíu ára reynslu við hjúkrun voru líklegri en aðrir til að hætta í starfi 

(Lee o.fl., 2013). Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar í Asíu um áform hjúkrunarfræðinga að hætta í 

starfi. Niðurstöður kínversku rannsóknarinnar voru svipaðar niðurstöðum rannsóknar frá Tævan sem 

gerð var á 1016 starfsfólki í hjúkrun. Þar kom í ljós að tæplega helmingur hjúkrunarfræðinganna sem 

tók þátt í rannsókninni höfðu áform um að hætta í núverandi starfi innan árs. Helstu áhrifaþættir þess 

að þeir vildu hætta í starfi var að vera yngri en 30 ára, að vinna kvöldvaktir og starfsánægja. 

Niðurstöður voru marktækar en mest var fylgnin milli þess að hætta í starfi og starfsánægju. Aðrir 

þættir sem juku líkurnar á að hjúkrunarfræðingar höfðu áform um að hætta voru aukin menntun og 

aukin starfsreynsla, lág laun og skortur á gæðum hjúkrunar (Ma o.fl., 2009).  

Enn fleiri þættir hafa áhrif á uppsagnir hjúkrunarfræðinga. Í eigindlegri rannsókn frá Kanada komu 

fram átta þættir sem helst höfðu áhrif á hvort hjúkrunarfræðingar hættu að starfa við hjúkrun. Þættirnir 

voru samband við samstarfsmenn, starfsumhverfi, stuðningur og samband við yfirmann, umbun í 

starfi, stuðningur frá stofnun, skuldbinding við starfið, samband við sjúklinga og ytri áhrifaþættir. Margir 

hjúkrunarfræðinganna greindu frá því að samband við samstarfsmenn væri helsta ástæða þess að 

þeir héldust í starfi. Ef samband við samstarfsmenn einkenndist af neikvæðni og óánægju vildu 

hjúkrunarfræðingarnir frekar hætta í starfi. Hjúkrunarfræðingarnar vildu hafa teymi sitt stöðugt og 

áreiðanlegt ásamt því að þeir vildu finna traust og virðingu milli teymismeðlima, sérstaklega við lækna 

(Tourangeau, Cummings, Cranley, Ferron og Harvey, 2010). Önnur rannsókn var gerð á Englandi á 

16.707 hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum þar sem fram kom að það sem helst hafði áhrif á áform 

hjúkrunarfræðinga að hætta í starfi var sálræn skuldbinding (e. psychological engagement) við starfið. 

Því meiri sálræn skuldbinding við starfið, því minni áform um að hætta í starfi. Aðrar ástæður sem 

þóttu vega þungt voru tækifæri til starfsþróunar og stuðningur frá stofnun. Fleiri ástæður voru fyrir 

hendi en þó veikari tengsl við áform um að hætta í starfi (Carter og Tourangeau, 2012).  

Í bandarískri rannsókn var skoðuð starfsmannavelta nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga. Í rann-

sókninni tóku 1653 hjúkrunarfræðingar þátt en niðurstöður rannsóknarinnar benda til að fullt starfs-

hlutfall og meiðsli á borð við stoðkerfisvandamál og bakverki leiða til aukinnar starfsmannaveltu. Þar 

kom fram að hjúkrunarfræðingar höfðu meiri áform um að hætta í starfi eftir því sem starfsánægjan var 

minni og í kjölfarið minnkaði hollusta við stofnun. Starfsmannavelta var hins vegar minni hjá þeim 

hjúkrunarfræðingum sem höfðu ekki áform um að hætta í starfi, vörðu valfrjálsum tíma til yfirvinnu og 

unnu fleiri en eitt starf til að framfleyta sér (Brewer o.fl., 2012). Önnur bandarísk rannsókn sem var 

gerð á 116 hjúkrunarfræðingum þar sem verið var að kanna hvort að tengsl væru milli streitu, 

starfsánægju og áforma um að hætta í starfi leiddi í ljós að aukin streita veldur minni starfsánægju og 

meiri starfsmannaveltu ásamt því að aukin starfsánægja veldur minni starfsmannaveltu (Applebaum 

o.fl., 2010). 



19 

3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin er megindleg lýsandi fylgnirannsókn (e. descriptive correlation study). Lýsandi fylgni-

rannsóknir eru notaðar til að lýsa tengslum á milli breyta á vissum tímapunkti (Burns og Grove, 2005). 

Notast var við skriflega spurningalistann Nursing Teamwork Survey-Icelandic (NTWS-Icelandic) um 

teymisvinnu. 

3.2 Þýði og úrtak 
Þýði rannsóknar voru heilbrigðisstarfsmenn sem unnu við hjúkrun á legudeildum á Íslandi. Úrtakið 

voru allir fastráðnir starfsmenn sem unnu við hjúkrun á legudeildum lyflækninga, skurðlækninga og á 

gjörgæsludeildum. Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, hjúkrunardeildarstjórar, heilbrigðisritarar og 

almennir starfsmenn tóku þátt í rannsókninni. Heildarfjöldi þátttakenda var 632 en könnuninni var dreift 

meðal 925 starfsmanna, sem gerir 70% svarhlutfall. 

3.3 Staðsetning og tímabil rannsóknar 
Gagnasöfnun fór fram á 27 legudeildum á sviði lyflækninga-, skurðlækninga- og gjörgæsludeilda á átta 

heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Tímabil rannsóknarinnar var einn mánuður, frá mars til apríl árið 2012. 

Heildarfjöldi starfsmanna sem tók þátt í rannsókninni voru 18-71 á hverri deild (35-90% svarhlutfall 

eftir deildum). Heilbrigðisstofnanirnar voru Landspítali (LSH), Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HSV), 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVest), Sjúkrahúsið á Akureyri (FSA), Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 

(HÞ), Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSu) og Heilbrigðis-

stofnun Suðurnesja (HSS). 

3.4 Siðfræði rannsóknar og leyfisöflun 
Þátttaka var sjálfviljug. Rannsóknin fól ekki í sér vinnslu persónuupplýsinga né áhættu fyrir þátt-

takendur og voru þátttakendur þess vegna ekki beðnir um að undirrita upplýst samþykki. Að svara 

spurningalistanum jafngilti skriflegu upplýstu samþykki. Þátttökunúmer voru notuð til að merkja 

spurningalista og fengu rannsakendur aldrei nöfn né kennitölur þátttakenda. Gögn voru því ópersónu-

greinanleg. Gögnin eru geymd á læstum svæðum sem einungis rannsakendur höfðu aðgang að. 

Skriflegt leyfi var gefið fyrir þátttöku hjá öllum átta heilbrigðisstofnunum þar sem gagnasöfnun fór 

fram ásamt skriflegu samþykki frá framkvæmdarstjóra hjúkrunar á öllum heilbrigðisstofnunum 

(Heilbrigðisstofnun Vesturlands dags. 2. febrúar 2012, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða dags. 13. febrúar 

2012, Heilbrigðisstofnun Þingeyinga dags. 6. febrúar 2012, Heilbrigðisstofnun Austurlands dags. 3. 

febrúar 2012, Heilbrigðisstofnun Suðurlands dags. 1. febrúar 2012 og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

dags. 1. febrúar 2012). Siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala (erindi nr. 3/2012) gaf skriflegt 

leyfi fyrir rannsókninni og einnig fékkst skriflegt samþykki frá framkvæmdarstjóra klínískra sviða á LSH.  

Á Sjúkrahúsinu á Akureyri gáfu siðanefnd og framkvæmdarstjóri hjúkrunar skriflegt leyfi fyrir 

rannsókninni (mál nr. 3/2012). Einnig fékkst samþykki allra hjúkrunardeildarstjóra þátttökudeilda, áður 

en rannsóknin hófst. Rannsóknin var tilkynnt persónuvernd (nr. S5388/2011) og sjá má svar frá þeim í 

viðauka 2 í fylgiskjölum.  
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3.5 Mælitæki 
Rannsókn dr. Helgu Bragadóttur og dr. Beatrice J. Kalisch snýr bæði að óframkvæmdri hjúkrun og 

teymisvinnu, og þess vegna voru tvennskonar mælitæki notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. Þau 

mælitæki sem notuð voru, eru MISSCARE-Icelandic spurningalistinn (spurningalisti um óframkvæmda 

hjúkrun) og Nursing Teamwork Survey-Icelandic (NTWS-Icelandic) (spurningalisti um teymisvinnu í 

hjúkrun). Í rannsókninni voru spurningalistarnir í einu skjali. Fyrsti hluti spurningalistans eru bakgrunns-

spurningar, annar hluti eru spurningar um óframkvæmda hjúkrun, og þriðji hluti hans er NTWS-

Icelandic spurningalistinn. Í þessu lokaverkefni er eingöngu fjallað um þann hluta rannsóknarinnar sem 

snýr að teymisvinnu, auk bakgrunnsbreyta, og þess vegna verður einungis gerð ítarleg grein fyrir 

NTWS-Icelandic mælitækinu, þýðingu og forprófun þess á Íslandi.  

Dr. Beatrice J. Kalisch þróaði bandaríska útgáfu NTWS-Icelandic spurningalistans og er íslenska 

þýðing hans eins uppbyggð og sú bandaríska. Aðferðir bakþýðingar voru notaðar við vinnslu 

íslenskrar þýðingar spurningalistans og hafði bakþýðandi ekki séð upprunalega útgáfu spurninga-

listans. Þrír doktorsnemar í bandarískum háskóla báru saman bakþýðingu spurningalistans við 

upprunalegu útgáfu hans. Íslensk þýðing spurningalistans var prófarkalesin og orðalag hans yfirfarið 

ítarlega. Staðhæfingar spurningalistans falla undir fimm þætti Salas o.fl. (2005): gagnkvæmt traust (7 

staðhæfingar), stefna teymis (9 staðhæfingar), gagnkvæmur stuðningur (6 staðhæfingar), sameiginleg 

sýn (7 staðhæfingar) og teymisforysta (4 staðhæfingar). Spurningalistinn er skriflegur og byggir á 

sjálfsmati þátttakenda. Hann samanstendur af 33 staðhæfingum varðandi teymisvinnu í hjúkrun og eru 

svörin á fimmgildum kvarða: (1) sjaldan, (2) 25% tímans, (3) 50% tímans, (4) 75% tímans og (5) alltaf. 

Hærra gildi gefur til kynna betri teymisvinnu. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við þann 

svarmöguleika sem að þeirra mati átti best við á þeirra deild. 

Í nóvember til desember árið 2011 var spurningalistinn forprófaður á fimm deildum innan 

Landspítala: barnadeild, kvenlækningadeild og á þremur öldrunardeildum. Forprófunin fór ekki fram á 

lyflækninga-, skurðlækinga- og gjörgæsludeildum til að hafa ekki áhrif á aðal rannsóknina. Forprófunin 

sýndi að íslensk þýðing spurningalistans var áreiðanleg og réttmæt. 

Staðfestandi þáttagreining á íslenska NTWS-Icelandic spurningalistanum með gögnum þessarar 

rannsóknar sýndi að íslensku gögnin falla að líkaninu frá Bandaríkjunum, það er fimm þátta kvarða 

Salas um teymisvinnu (Kalisch, Lee og Salas, 2010). Í aðalprófuninni var innri samsvörun (e. internal 

consistency) könnuð með Cronbach's alpha áreiðanleikastuðli sem sýndi að íslensk þýðing NTWS-

Icelandic spurningalistans er áreiðanleg. Fyrir heildarlistann er Cronbach's alpha 0,911 og fyrir hvern 

af undirþáttunum 0,689-0,774 (Bragadóttir, Kalisch, Jónsdóttir, Smáradóttir og Tryggvadóttir, 2014).  

3.6 Framkvæmd gagnasöfnunar 
Samband var haft við hjúkrunardeildarstjóra til að kynna rannsóknina og þeir beðnir um að tilnefna 

tengilið fyrir gagnasöfnun. Hjúkrunardeildarstjórar sáu svo um að senda kynningarbréf um rann-

sóknina á alla starfsmenn sína viku fyrir gagnasöfnun. Til þess að fá upplýsingar um fjölda starfs-

manna í hjúkrun var bréf sent með tölvupósti til tengiliða og haft samband við þá símleiðis. Fyrir deildir 

utan Landspítala voru rannsóknargögn, það er kynningarbréf og spurningarlisti ásamt svarumslagi 

send með pósti. Rannsakendur fóru sjálfir með rannsóknargögnin á deildir innan Landspítala og hittu 
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tengiliði eða hjúkrunardeildarstjóra og fóru yfir kynningabréfið og spurningalistann með þeim. Tengiliðir 

fengu eyðublað ásamt svarumslagi, með rannsóknargögnum, til að skrá nákvæman fjölda þátt-

takenda/fjölda rannsóknargagna sem dreift var til hverrar starfsstéttar. Tengiliðirnir sendu þessi eyðu-

blöð til rannsakanda sem gat þá farið yfir fjölda þátttakenda fyrir hverja deild og leiðrétt ef þurfti. 

Rannsakandi sendi tölvupóst til tengiliða og lét vita að rannsóknargögn hefðu verið send. Rannsakandi 

hringdi í alla tengiliði fjórum dögum eftir dreifingu rannsóknargagnanna til að ganga úr skugga um 

gögnin hefðu borist þeim og til að athuga hvort að gögn vantaði. Viðbótargögn þurfti að senda á 

nokkrar deildir og á einhverjum deildum var gögnum ofaukið. Rannsakandi hvatti tengiliði til að dreifa 

gögnum fljótt og seinna voru tengiliðir beðnir um að minna samstarfsmenn sína á rannsóknina. Fjórum 

dögum eftir símtalið sendi rannsakandi tölvupóst á tengiliði og bað þá að ganga úr skugga um að þeir 

hefðu afhent þátttakendum rannsóknargögnin. Flest svör bárust fyrstu vikurnar og stóð gagnasöfnunin 

yfir í um það bil mánuð. Þátttakendum var umbunað með súkkulaðisendingu á þeim deildum þar sem 

svörun á deild var yfir 50%. Á 25 af 27 deildum var svörun yfir 50% og fengu þær deildir súkkulaði-

öskju í þakklætiskyni. Að gagnasöfnun lokinni voru skriflegar þakkarkveðjur sendar á allar deildir og 

þar að auki fengu tengiliðir senda kveðju og lyklakippu. 

3.7 Úrvinnsla gagna 
Rannsóknargögnin voru öll töluleg og var notast við tíðnidreif, meðaltöl, hlutfallsreikning, fylgnistuðul 

og samanburðarpróf við úrvinnslu gagnanna. Tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics for Windows útgáfa 

21.0 var notað við úrvinnslu gagnanna. 

Við úrvinnslu gagnanna var gildum breyta skeytt saman. Í spurningunni um það hvort þátttakendur 

hefðu í hyggju að hætta í starfi, voru tveir af þremur svarmöguleikum settir saman þannig að breytan 

varð tvígild. Svarmöguleikunum „á næstu 6 mánuðum“ og „innan árs“ var skeytt saman í einn svar-

möguleika: „innan árs“. Þetta var gert vegna þess að svarmöguleikarnir þóttu keimlíkir þar sem sex 

mánuðir eru innan árs, ásamt því að fáir höfðu svarað þeim svarmöguleikum. Þriðji svarmöguleiki 

spurningarinnar „engar áætlanir um að hætta“ hélt sér. Þetta hefur ekki verið gert áður í rannsóknum 

sem nota NTWS-Icelandic spurningalistann, svo vitað sé. 

Varðandi starfsánægju voru gildi hvorrar spurningar látin halda sér. Í rannsókn Kalisch, Lee og 

Rochman (2010) þar sem skoðuð voru tengsl teymisvinnu og starfsánægju, voru þátttakendur taldir 

óánægðir í starfi eða með starfsgrein sína ef þeir svöruðu hlutlaus, óánægð(ur) eða mjög óánægð(ur) 

á spurningalistanum. Þátttakendurnir voru taldir ánægðir í starfi eða með starfsgrein sína ef þeir 

svöruðu ánægð(ur) eða mjög ánægð(ur). Í þessari rannsókn var ekki notast við slíka skilgreiningu 

heldur voru svarmöguleikarnir númeraðir frá 1 (mjög óánægð(ur)) til 5 (mjög ánægð(ur)). Þetta þýðir 

að þeim mun hærra stig, þeim mun meiri ánægja. Í töflu 1 má sjá rannsóknarspurningar, rannsóknar-

breytur, stig þeirra og þau tölfræðipróf sem notuð voru til að svara hverri rannsóknarspurningu. 
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Tafla 1. Rannsóknarspurningar, breytur, stig breyta og tölfræðipróf. 

Rannsóknarspurningar Breytur Stig breyta Tölfræðipróf 

1) Hvernig er teymisvinnu í hjúkrun háttað 
á legudeildum sjúkrahúsa á Íslandi? 

Teymisvinna Jafnbilabreyta Meðaltal 

2) Hver eru tengsl teymisvinnu og ánægju 
í núverandi starfi hjá starfsfólki hjúkrunar? 

Teymisvinna 
Ánægja í 
núverandi starfi 

Jafnbilabreyta 
Jafnbilabreyta 

Pearson’s r 

3) Hver eru tengsl teymisvinnu og ánægju 
með starfsgrein hjá starfsfólki hjúkrunar? 

Teymisvinna 
Ánægja með 
starfsgrein 

Jafnbilabreyta 
Jafnbilabreyta 

Pearson’s r 

4) Hver eru tengsl teymisvinnu og þess að 
hafa í hyggju að hætta í núverandi starfi 
hjá starfsfólki hjúkrunar?  

Teymisvinna 
Að hafa í hyggju 
að hætta í starfi 

Jafnbilabreyta  
Raðbreyta 
meðhöndluð 
sem 
flokkabreyta 

t-próf óháðra 
hópa 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lýsing á þátttakendum 
Þátttakendur voru samtals 632. Meirihluti þátttakenda voru konur eða 98,4%. Aldur flestra þátttakenda 

var á bilinu 26 ára til 54 ára (73,8%). Þó voru nokkrir þátttakendur undir 25 ára og örfáir voru yfir 65 

ára. Stærstur hluti þátttakenda voru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar (90%). Flestir þeirra unnu 30 

klukkustundir eða meira á viku (74,3%) á breytilegum vöktum (80,7%). Með breytilegum vöktum er átt 

við morgun-, kvöld- og næturvaktir. Starfsreynsla hjá rúmlega helmingi þátttakenda var meiri en tíu ár 

(54,3%) og hafði meirihlutinn unnið lengur en fimm ár á núverandi deild (54,5%). Stærstur hluti 

þátttakenda hafði unnið yfirvinnutíma síðastliðna þrjá mánuði (73,4%). Helmingur þátttakenda var 

fjarverandi einn til þrjá daga síðastliðna þrjá mánuði (50,1%). Fæstir höfðu í hyggju að hætta innan árs 

eða 12,3%. Þátttakendur voru spurðir um ánægju í núverandi starfi og ánægju með starfsgrein sína. 

Allt að 86,4% þátttakenda voru ánægðir og mjög ánægðir í núverandi starfi og 92,5% með starfsgrein 

sína. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur (N= 632). 

Breyta n % 

Kyn    

Konur 618 98,4 

Karlar 10 1,6 

Aldur   

Yngri en 25 ára 36 5,8 

25-34 ára 133 21,2 

35-44 ára 152 24,3 

45-54 ára 177 28,3 

55-64 ára 115 18,4 

65 ára eða eldri 13 2,1 

Starfsheiti í núverandi starfi   

Hjúkrunarfræðingur 344 54,7 

Sjúkraliði 222 35,3 

Starfsmaður 4 0,6 

Hjúkrunardeildarstjóri/yfirmaður á deild 21 3,3 

Heilbrigðisritari 28 4,5 

Annað 10 1,6 

Vinnutími   

Dagvaktir (8 eða 12 klst. vaktir) 69 11,0 

Kvöldvaktir (8 eða 12 klst. vaktir) 24 3,8 

Næturvaktir (8-12 klst. vaktir) 28 4,5 

Breytilegar vaktir (dag, nætur og/eða kvöldvaktir) 507 80,7 

Vinnutími á viku   

Færri en 30 klst. á viku 161 25,7 

30 klst. eða fleiri á viku 466 74,3 

Starfsreynsla   

6 mánuðir eða styttri 7 1,1 

Lengri en 6 mánuðir að 2 árum 76 12,2 

Lengri en 2 ár að 5 árum 97 15,5 

Lengri en 5 ár að 10 árum 105 16,8 

Lengri en 10 ár 339 54,3 

Starfsreynsla á núverandi deild   

6 mánuðir eða styttri 35 5,6 

Lengri en 6 mánuðir að 2 árum 106 16,9 

Lengri en 2 ár að 5 árum 144 23,0 

Lengri 5 ár að 10 árum 119 19,0 
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Tafla 2 frh. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur (N= 632). 

Lengri en 10 ár 222 35,5 

Fjöldi yfirvinnutíma síðastliðna 3 mánuði   

Enginn 165 26,6 

1-12 klst. 277 44,6 

Meira en 12 klst.  179 28,8 

Fjarvera frá vinnu síðastliðna 3 mánuði   

Engan dag og enga vakt 201 32,0 

1 dag eða vakt 145 23,1 

2-3 daga eða vaktir 170 27,0 

3-6 daga eða vaktir 72 11,4 

Fleiri en 6 daga eða vaktir 41 6,5 

Áform um að hætta í núverandi starfi   

Á næstu 6 mánuðum 35 5,6 

Innan árs 42 6,7 

Engar áætlanir um að hætta 547 87,7 

Ánægja í núverandi starfi   

Mjög óánægð(ur) 5 0,8 

Óánægð(ur) 10 1,6 

Hvorki né 71 11,3 

Ánægð(ur) 371 58,9 

Mjög ánægð(ur) 173 27,5 

Ánægja með starfsgrein   

Mjög óánægð(ur) 1 0,2 

Óánægður(ur) 6 1,0 

Hvorki né 40 6,3 

Ánægð(ur) 240 38,1 

Mjög ánægð(ur) 343 54,4 
 

4.2 Rannsóknarspurning 1: Hvernig er teymisvinnu í hjúkrun háttað á 
legudeildum sjúkrahúsa á Íslandi? 

Teymisvinna á legudeildum lyflækninga, skurðlækninga og gjörgæslu á íslenskum sjúkrahúsum var að 

meðaltali 3,89 (SF=0,48) á kvarðanum 1-5. Í töflu 3 má sjá meðaltöl og staðalfrávik fyrir heildar teymis-

vinnu og hvern af þáttunum fimm sem eru: gagnkvæmt traust, stefna teymis, gagnkvæmur stuðningur, 

sameiginleg sýn/hugsunarháttur og teymisforysta. Einnig má sjá staðhæfingar um teymisvinnu sem 

tilheyra hverjum þætti og meðaltal þeirra. Meðaltöl þátta teymisvinnunnar sýndu að sameiginleg 

sýn/hugsunarháttur voru með hæsta meðaltalið (meðatal=4,20 (SF=0,49)) og teymisforysta var með 

lægsta meðaltalið (meðaltal=3,66 (SF=0,77)). Meðaltöl fyrir staðhæfingarnar voru á bilinu 3,12-4,39. 
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Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik fyrir hvernig þátt teymisvinnu og staðhæfingar hvers þáttar. 

Þættir teymisvinnu Meðaltal 1-5 (SF) 

Gagnkvæmt traust (trust) 3,90 (0,59) 

Samstarfsfólk í teyminu treystir hvert öðru (sp.33) 4,22 (0,68) 

Samstarfsfólk í teyminu deilir gjarnan hugmyndum og 
upplýsingum með hvert öðru (sp.24) 

4,07 (0,78) 

Samstarfsfólk í teyminu lætur skýrt í ljós hvers það væntir af 
öðrum (sp.4) 

3,67 (0,93) 

Þegar einhver mætir ekki eða þarf að fara á aðra deild, gætum 
við þess að verkefnum sé skipt á sanngjarnan hátt milli þeirra 
sem eru eftir í teyminu (sp.32) 

4,00 (0,83) 

Samstarfsfólk í teyminu kann að meta, sækist eftir og veitir 
hvert öðru uppbyggilega gagnrýni (sp.31) 

3,49 (0,97) 

Teymið mitt tekur fúslega þátt í breytingum sem stuðla að 
umbótum og nýjungum í þjónustunni (sp. 23) 

4,00 (0,84) 

Samstarfsfólk í teyminu útskýrir hvert fyrir öðru hvað sagt var til 
að fullvissa sig um að það sem það heyrði hafi verið það sem 
átt var við (sp.25) 

3,85 (0,87) 

Stefna teymis (team orientation) 3,80 (0,67) 

Þegar einhver úr teyminu bendir öðrum í teyminu á hvar 
tækifæri eru til úrbóta, fer viðkomandi oft í vörn (sp.13) 

4,09 (1,03) 

Ef starfsfólk á einni vakt nær ekki að ljúka vinnunni á vaktinni, 
kvartar starfsfólkið á næstu vakt undan því (sp. 15) 

4,27 (0,97) 

Samstarfsfólk í teyminu einblínir frekar á eigin vinnu en að 
vinna saman til að ná að ljúka við alla vinnu teymisins (sp.26) 

3,65 (1,21) 

Sumir í teyminu taka sér viðbótartíma í hvíldarhléum (sp.11) 3,85 (1,24) 

Endurgjöf/viðbrögð frá samstarfsfólki í teyminu eru oftar 
áfellisdómur en að þau séu gagnleg (sp.22) 

4,21 (1,06) 

Sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar vinna EKKI vel saman sem 
teymi (sp. 18) 

4,31 (1,10) 

Samstarfsfólk í teyminu horfir framhjá mörgum mistökum og 
pirrandi hegðun annarra í teyminu frekar en ræða opinskátt við 
þá (sp 5) 

3,41 (1,24) 

Samstarfsmenn með sterka skapgerð eru ráðandi í 
ákvarðanatöku teymisins (sp.16) 

3,12 (1,21) 

Flestir í teyminu hafa tilhneigingu til að forðast ágreining fremur 
en að takast á við hann (sp.17) 

3,33 (1,20) 

Gagnkvæmur stuðningur (back-up) 3,79 (0,64) 

Teymið mitt trúir því að til þess að skila góðu verki þurfa allir í 
teyminu að vinna saman (sp.9) 

4,39 (0,72) 
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Tafla 3 frh. Meðaltal og staðalfrávik fyrir hvernig þátt teymisvinnu og staðhæfingar hvers 
þáttar. 

Samstarfsfólk í teyminu er viljugt að sinna öðrum en eigin 
sjúklingum þegar aðrir í teyminu eru uppteknir eða undir of 
miklu álagi (sp.30) 

4,00 (0,92) 

Í teyminu okkar eru samstarfsmenn færir um að líta með hver 
fyrir annan án þess að dragast aftur úr í eigin vinnu (sp. 28) 

3,87 (0,85) 

Þeir hjúkrunarfræðingar sem eru vaktstjórar eða teymisstjórar 
eru til staðar og tilbúnir að aðstoða starfsfólk teymisins alla 
vaktina (sp.19) 

3,81 (1,03) 

Samstarfsfólk í teyminu veit oftast hvenær annar úr teyminu 
þarf aðstoð áður en beðið er um hana (sp.3) 

3,45 (0,92) 

Samstarfsfólk í teyminu tekur eftir því þegar einn úr teyminu er 
að dragast aftur úr í vinnu sinni (sp.20) 

3,33 (1,11) 

Sameiginleg sýn/hugsunarháttur (shared mental model) 4,20 (0,49) 

Samstarfsfólk í teyminu skilur hlutverk og ábyrgð hvers annars 
(sp.29) 

4,25 (0,70) 

Þegar vinnuálagið verður sérlega mikið, eru samstarfsmenn 
tilbúnir að leggja harðar að sér og vinna saman til að ljúka 
vinnunni (sp.21) 

4,22 (0,82) 

Samstarfsfólk í teyminu virðir hvert annað (sp.12) 4,23 (0,69) 

Samstarfsfólk í teyminu veit að hinir í teyminu standa við 
skuldbindingar sínar (sp. 7) 

4,07 (0,72) 

Allir í teyminu skilja hver ábyrgð þeirra er alla vaktina (sp.1) 4,37 (0,67) 

Á fundum við vaktaskipti (í rapporti) koma fram þær upplýsingar 
sem eru nauðsynlegar til að hjúkra sjúklingunum (sp.10) 

4,29 (0,73) 

Samstarfsfólk í teyminu eru meðvitað um styrkleika og veikleika 
annarra í teyminu sem það vinnur oftast með (sp.14) 

3,77 (0,79) 

Teymisforysta (team leadership) 3,66 (0,77) 

Hjúkrunarfræðingarnir sem eru vaktstjórar eða teymisstjórar 
gefa skýrar og viðeigandi leiðbeiningar um hvað þurfi að gera 
og hvernig eigi að gera það (sp.27) 

3,71 (0,96) 

Hjúkrunarfræðingar sem eru vaktstjórar eða teymisstjórar dreifa 
vinnálaginu jafnt á alla í teyminu (sp.8) 

3,90 (0,80) 

Hjúkrunarfræðingar sem eru vaktstjórar eða teymisstjórar 
fylgjast með því alla vaktina hvernig samstarfsmönnum miðar 
áfram (sp.2) 

3,70 (0,98) 

Þegar breytingar verða á vinnuálagi á vaktinni (innlagnir, 
útskriftir, vandamál sjúklinga o.fl.), er gerð áætlun til að 
bregðast við þessum breytingum (sp.6) 

3,30 (1,24) 

Heildar teymisvinna 3,89 (0,48) 
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4.3 Rannsóknarspurning 2: Hver eru tengsl teymisvinnu og ánægju í 
núverandi starfi hjá starfsfólki hjúkrunar? 

Í töflu 4 má sjá niðurstöður Pearson fylgnistuðuls milli teymisvinnu og ánægju starfsfólks í hjúkrun í 

núverandi starfi. Heildarteymisvinnan var tölfræðilega marktækt tengd ánægju í núverandi starfi 

(r=0,395, p<0,001). Allir þættir Salas höfðu miðlungs sterka fylgni við ánægju í núverandi starfi. 

Fylgnin var marktæk og jákvæð sem þýðir að því betri teymisvinna því meiri ánægja í núverandi starfi. 

Sterkust var fylgnin milli ánægju í núverandi starfi og sameiginlegrar sýnar/hugsunarháttar teymis 

(r=0,356, p<0,001) en veikust fylgni var við stefnu teymis (r=0,257, p<0,001). 

 

Tafla 4. Tengsl milli teymisvinnu og ánægju í núverandi starfi (N=630). 

Þættir teymisvinnu 
 

Ánægja í núverandi starfi 

Pearson fylgnipróf r p 

Gagnkvæmt traust 0,323 <0,001 

Stefna teymis 0,257 <0,001 

Gagnkvæmur stuðningur 0,333 <0,001 

Sameiginleg sýn/hugsunarháttur 0,356 <0,001 

Teymisforysta 0,283 <0,001 

Heildar teymisvinna 0,395 <0,001 

 

4.4 Rannsóknarspurning 3: Hver eru tengsl teymisvinnu og ánægju með 
starfsgrein hjá starfsfólki hjúkrunar? 

Í töflu 5 má sjá að tölfræðilega marktæk jákvæð tengsl voru milli teymisvinnu og ánægju með 

starfsgrein (r= 0,206, p<0,001). Fylgnin var alltaf veik og marktæk við marktektarmörk undir 99% fyrir 

alla þætti teymisvinnu nema við teymisforystu var hún marktæk við 95% marktektarmörk. Hvað 

einstaka þætti varðar var fylgnin sterkust milli sameiginlegrar sýnar/hugsunarháttar teymis og ánægju 

með starfsgrein (r=0,193, p<0,001) en veikust milli teymisforystu og ánægju með starfsgrein (r=0,079, 

p=0,049). 
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Tafla 5. Tengsl milli teymisvinnu og ánægju með starfsgrein (N=630). 

Þættir teymisvinnu 
 

Ánægja með starfsgrein 

Pearson fylgnipróf r p 

Gagnkvæmt traust 0,176 <0,001 

Stefna teymis 0,175 <0,001 

Gagnkvæmur stuðningur 0,155 <0,001 

Sameiginleg sýn/hugsunarháttur 0,193 <0,001 

Teymisforysta 0,079 0,049 

Heildar teymisvinna 0,206 <0,001 

 

4.5 Rannsóknarspurning 4: Hver eru tengsl teymisvinnu og áforma um 
að hætta í núverandi starfi hjá starfsfólki hjúkrunar? 

Tafla 6 sýnir mun á meðaltali þátta Salas um teymisvinnu, heildarteymisvinnu og áforma um að hætta 

í núverandi starfi. Það var tölfræðilega marktækt betri teymisvinna hjá þeim sem ekki áformuðu að 

hætta í núverandi starfi innan árs (meðatal=3,91 (SF= 0,47)) en þeim sem áformuðu að hætta í starfi 

innan árs (meðaltal=3,78 (SF=0,57)) (t(613)= -2,247, p=0,025). Því betri teymisvinna því minni líkur 

voru á að starfsmenn vildu hætta í núverandi starfi. Fylgnin var neikvæð. Hvað einstaka þætti varðar 

var eingöngu marktækur munur á milli hópanna fyrir þáttinn um sameiginlega sýn/hugsunarhátt 

teymis. Þeir sem mátu sameiginlega sýn/hugsunarhátt teymis betri ætluðu síður að hætta í núverandi 

starfi (t(613)= -2,103, p=0.036). Í hinum fjórum þáttum Salas (gagnkvæmt traust, stefna teymis, 

gagnkvæmur stuðningur og teymisforysta) var ekki tölfræðilega marktækur munur á milli hópa. 

 

Tafla 6. Munur á meðaltali (1-5) teymisvinnu hjá þeim sem áforma að hætta í núverandi starfi 
innan árs og þeirra sem ekki hafa slík áform (N=615). 

Þættir teymisvinnu 
 

Áform um að hætta í núverandi 
starfi 

t p 

Innan árs 
M (SF) 

Engin áform 
M (SF) 

Gagnkvæmt traust 3,80 (0,67) 3,92 (0,58) -1,602 EM 

Stefna teymis 3,69 (0,70) 3,82 (0,67) -1,627 EM 

Gagnkvæmur stuðningur 3,69 (0,72) 3,80 (0,63) -1,525 EM 

Sameiginleg 
sýn/hugsunarháttur 

4,09 (0,60) 4,22 (0,48) -2,103 0,036 

Teymisforysta 3,54 (0,85) 3,68 (0,76) -1,414 EM 

Heildar teymisvinna 3,78 (0,57) 3,91 (0,47) -2,247 0,025 
EM=ekki tölfræðilega marktækur munur p=0,05 
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5 Umræða 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hver eru tengsl teymisvinnu og starfsánægju í hjúkrun á 

legudeildum lyflækninga-, skurðlækninga- og gjörgæsludeilda á Íslandi og hver eru tengsl teymisvinnu 

og áforma um að hætta í núverandi starfi. Starfsánægja var skoðuð út frá ánægju í núverandi starfi 

annars vegar og ánægju með starfsgrein hins vegar. Hér verður fjallað um niðurstöður eftir rann-

sóknarspurningum og þær tengdar við niðurstöður annarra rannsókna og fræðilegar kenningar.  

5.1 Teymisvinna  
Niðurstöður sýndu að meðaltal teymisvinnu í heild á íslenskum sjúkrahúsum var 3,89 ± 0,48 sem telst 

hátt. Bandarísk rannsókn Kalisch o.fl. (2013) sýndi að meðaltal teymisvinnu í heild var 3,56 sem er 

aðeins lægra heldur þessi rannsókn sýndi. Í þessari rannsókn með íslenskum þátttakendum var hæsta 

meðaltalið 4,20 ± 0,49 fyrir þáttinn sameiginleg sýn/hugsunarháttur sem fékk einnig hæsta meðaltalið í 

rannsókn Kalisch o.fl. (2013). Þetta gefur til kynna að starfsfólk hjúkrunar upplifir virðingu, ábyrgð og 

skýr hlutverk. Það er tilbúið að leggja fram hjálparhönd og þekkir styrkleika og veikleika hvors annars. 

Lægsta meðaltalið hjá íslensku þátttakendunum var í teymisforystu 3,66 ± 0,77 og er það nákvæmlega 

sama tala og Kalisch o.fl. (2013) fengu út í sinni rannsókn. Þetta gefur til kynna að hjúkrunarfræðingar 

sem eru hjúkrunardeildarstjórar, vakt- eða teymisstjórar gætu þurft að átta sig betur á hlutverkum 

sínum. Til dæmis með því að gefa skýrar og viðeigandi leiðbeiningar, dreifa vinnuálagi jafnt, hafa 

eftirlit með framgangi annarra starfsmanna og bregðast við breytingum á vinnuálagi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að meðaltöl fyrir staðhæfingarnar voru á bilinu 3,12 til 4,39 

sem er meiri dreifing en í rannsókn Kalisch o.fl. (2013) þar sem meðaltalið var á bilinu 3,30 til 4,01. 

Samanburður á niðurstöðum þessara tveggja rannsókna, frá Íslandi og Bandaríkjunum, bendir til að 

íslenskt starfsfólk í hjúkrun telur teymisvinnu í heildina ívið betri en bandarískt starfsfólk. Þættir teymis-

vinnunnar á íslenskum sjúkrahúsum voru misgóðir að mati þátttakenda og gefa niðurstöður tilefni til að 

ætla að teymisforysta, gagnkvæmur stuðningur, traust og stefna teymis, séu skoðuð frekar. Í þessu 

sambandi verða allir að leggjast á eitt. Hér verða nefnd dæmi um tillögur fyrir starfsfólk í hjúkrun til að 

bæta hvern af þessum þáttum. Hluti af gagnkvæmu trausti getur verið að samstarfsfólk treysti hvoru 

öðru og kunni að meta, sækist eftir og veiti hvert öðru uppbyggilega gagnrýni. Hluti af stefnu teymis 

getur verið skapa jákvætt starfsumhverfi með því að vinna vel með öðrum fagstéttum. Hluti af 

gagnkvæmum stuðningi getur verið að leggja til hjálparhönd þegar samstarfsmaður er að dragast aftur 

úr í starfi. Hluti af teymisforystu er að hjúkrunarfræðingar sem eru vakt- eða teymisstjórar dreifi vinnu-

álaginu jafnt á alla í teyminu. Hægt er að koma til móts við ofantaldar tillögur með því að beita 

hvatningu sem getur verið á borð við hrós, viðurkenningu, tækifæri til að bæta sig í starfi og jákvætt 

starfsumhverfi. Því meiri sem hvatning starfsmanna er því betri verða starfsandinn og teymisvinnan og 

þetta getur leitt til minni starfsmannaveltu (Bolster, 2007). Teymisvinna í hjúkrun er mikilvæg og 

hvatning teymismeðlima getur haft áhrif á starfsanda innan stofnunar, starfsmannaveltu og árangur 

teymisins. Námskeið, hlutverkaleikir, þjálfun í teymisvinnu og umræðuhópar eru líka leiðir til að bæta 

teymisvinnu í hjúkrun (Kalisch o.fl., 2007). 
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5.2 Tengsl teymisvinnu og ánægju í núverandi starfi 
Niðurstöður sýndu marktæk jákvæð tengsl milli teymisvinnu og ánægju í núverandi starfi. Þetta þýðir 

að því betri sem teymisvinnan er því meiri er ánægja í núverandi starfi. Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar niðurstöðum Kalisch, Lee og Rochman (2010) og Rafferty o.fl. (2001) um tengsl teymis-

vinnu og starfsánægju. Í þeirra rannsóknum eru tengslin sterk en í þessari rannsókn voru tengslin 

miðlungs sterk. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 86,4% þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir í 

núverandi starfi. Þær eru sambærilegar niðurstöðum annarra rannsókna. Skoðaðar voru niðurstöður 

tveggja íslenskra rannsókna og þær bornar saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Í fyrri rann-

sókninni kom fram að 82,1% hjúkrunarfræðinga voru ánægðir eða mjög ánægðir í núverandi starfi 

(Gunnarsdóttir o.fl., 2009) og seinni rannsóknin sýndi að 93% hjúkrunarfræðinga voru ánægðir eða 

mjög ánægðir í núverandi starfi (Kærnested og Bragadóttir, 2012). Þetta er hærra hlutfall en kom fram 

í ástralskri rannsókn Duffield o.fl. (2009) en þar voru 67% starfsmanna hjúkrunar ánægðir í núverandi 

starfi. 

Þegar farið er nánar út í fimm þætti Salas o.fl. (2005) og tengsl hvers þáttar við starfsánægju má 

sjá að þeir hafa allir miðlungs sterk tengsl við starfsánægju. Mest var fylgnin við sameiginlega sýn/-

hugsunarhátt teymis og minnst við stefnu teymis. Höfundar vita ekki til þess að tengsl þátta Salas o.fl. 

(2005) við starfsánægju hafi verið rannsökuð áður, þó hafa einhverjar rannsóknir skoðað áhrif og 

mikilvægi trausts, stuðnings, sameiginlegrar sýnar og teymisforystu á teymisvinnu (Duffield o.fl., 2009; 

Utriainen og Kyngas, 2009). Duffield o.fl. (2009) komust til að mynda að því að góð teymisforysta 

hefur jákvæð áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga. Í þessari rannsókn voru einnig marktæk jákvæð 

tengsl milli teymisforystu og ánægju i núverandi starfi. Enn sterkari tengsl mátti finna milli gagnkvæms 

trausts og ánægju í núverandi starfi. Utriainen og Kyngas (2009) fundu einnig út að traust og jákvæð 

samskipti skipta máli fyrir starfsánægju hjúkrunarfræðinga.  

Í dag er aukin áhersla á teymisvinnu, líðan og heilsu starfsfólks. Óánægja í starfi getur komið niður 

á gæðum hjúkrunar og öryggi sjúklinga. Þegar fólk er óánægt í starfi er það ekki eins vel í stakk búið til 

að sinna því vel. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að greina vandamálið og bregðast við með árangurs-

ríkum hætti. Starfsfólk hjúkrunar á Íslandi virðist almennt vera ánægt með teymisvinnu á sjúkrahúsum. 

Mikilvægt er að viðhalda góðri teymisvinnu og starfsánægju í ljósi samfélagsins í dag.  

5.3 Tengsl teymisvinnu og ánægju með starfsgrein 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 92,5% þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir í 

starfsgrein sinni. Borið saman við ástralska rannsókn Duffield o.fl. (2009) sést að 71,7% starfsfólks 

hjúkrunar var ánægt með starfsgrein sína. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar mældust marktæk 

jákvæð tengsl milli teymisvinnu og ánægju með starfsgrein en þó voru tengslin veik. Því betur sem fólk 

vinnur saman því meiri verður ánægja með starfsgrein. Kalisch, Lee og Rochman (2010) komust að 

sambærilegri niðurstöðu þar sem betri teymisvinna leiddi af sér aukna ánægju með starfsgrein. 

Af fimm þáttum Salas o.fl (2005) reyndust marktæk tengsl milli allra þáttanna og ánægju með 

starfsgrein. Sterkasta fylgnin var milli starfsgreinar og sameiginlegrar sýnar/hugsunarháttar teymis. 

Veikust var fylgnin á milli ánægju með starfsgrein og teymisforystu. Fáar rannsóknir hafa skoðað þætti 
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Salas o.fl. (2005) í teymisvinnu út frá ánægju í starfsgrein. Tourangeau o.fl. (2010) sögðu frá því að 

hjúkrunarfræðingar vildu finna til trausts og virðingar milli teymismeðlima, sérstaklega við lækna. 

Traust var einn þáttur sem sýndi marktæk jákvæð tengsl við ánægju með starfsgrein. Í íslenskri 

rannsókn sem skoðaði viðhorf hjúkrunarfræðinga til úthlutunar verkefna kom fram að það var 

lykilatriði. Traust er grundvöllur góðra samskipta og árangurs í samstarfi og leiðir þannig til betri 

teymisvinnu (Kærnested og Bragadóttir, 2012). 

5.4 Tengsl teymisvinnu og áforma um að hætta í núverandi starfi 
Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að 87,7% þátttakenda höfðu engin áform um að hætta í 

núverandi starfi. Um 72% starfsfólks í hjúkrun í Ástralíu hafði ekki áform um að hætta í starfi innan árs 

(Duffield o.fl., 2009). Þetta gefur til kynna að starfsfólk í hjúkrun á Íslandi hefur síður áform um að 

hætta í starfi en jafningjar í Ástralíu. Í Bandaríkjunum höfðu 87,4% starfsfólks í hjúkrun engin áform 

um að hætta í núverandi starfi (Kalisch o.fl., 2013). Í samantekt á rannsóknum frá tíu Evrópulöndum 

kom fram að 91% hjúkrunarfræðinga hafði engin áform um að hætta í starfi (Heinen o.fl., 2013). 

Niðurstöður eru svipaðar í Evrópu, Ástralíu og Bandaríkjunum en þegar litið er til Asíu má nefna að í 

Tævan höfðu aðeins 44,2% starfsfólks í hjúkrun engin áform um að hætta í starfi (Ma o.fl., 2009). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að heildarmeðaltal teymisvinnu hjá þeim sem áforma að 

hætta í starfi innan árs var 3,78 ± 0,57 og meðaltal teymisvinnu hjá þeim sem höfðu engin áform um 

það var 3,91 ± 0,47. Um tölfræðilega marktækan mun var að ræða. Niðurstöðurnar benda til að 

teymisvinna tengist áformum starfsmanna um að hætta í núverandi starfi. Betri teymisvinna minnkar 

líkurnar á því að starfsmenn hætti í starfi (AbuAlRub o.fl., 2012; Mohr o.fl., 2008). Há starfsmannavelta 

dregur úr gæðum þjónustu og þess vegna er mikilvægt að huga að áformum starfsfólks um að hætta. 

Rannsóknir sýna að bætt teymisvinna hefur áhrif á áform starfsfólks um að hætta í starfi og getur þar 

með dregið úr starfsmannaveltu (AbuAlRub o.fl., 2012; Adams og Bond, 2000; Estryn-Behar, o.fl., 

2007; Kalisch o.fl., 2007; Mohr o.fl., 2008; Rafferty o.fl., 2001). Samkvæmt rannsókn Estryn-Behar o.fl. 

(2007) var ófullnægjandi teymisvinna í hjúkrun aðaláhættuþátturinn fyrir að starfsfólk hætti í starfi. 

Mikilvægt er að teymi ræði saman um vinnuskipulag til að minnka vinnuálag en með því móti líður 

hjúkrunarfræðingum betur og minni líkur eru á að þeir hætti í starfi. Góð teymisforysta og góð 

samskipti við lækna bæta ánægju í starfi meðal starfsfólks í hjúkrun og draga úr áformum um að hætta 

(Duffield o.fl., 2009). Það er því mikils virði að finna leiðir eða íhlutanir sem bæta teymisvinnu og líðan 

starfsfólks og draga þannig úr starfsmannaveltu. Árangursríkar leiðir til að minnka starfsmannaveltu 

eru til dæmis að beita markvissu hópefli fyrir starfsfólk hjúkrunar (DiMeglio o.fl., 2005), auka samheldni 

á milli starfsmanna, auka stuðning frá yfirmönnun og bæta sjálfstæði starfsfólks (Duffield o.fl., 2009; 

Hayhurst o.fl., 2005). Það er mikilvægt að heilbrigðisstofnanir og stjórnendur þeirra geri sér grein fyrir 

hvað hefur neikvæð áhrif á ánægju starfsfólks í hjúkrun. Með því að þekkja áhrifaþættina má draga úr 

þeim og minnka starfsmannaveltuna (AbuAlRub o.fl., 2012; Hayhurst o.fl., 2005; Ma o.fl., 2009). Til að 

minnka hana má nefna sem dæmi tvær leiðir. Sú fyrri snýr að því að minnka vinnuálag starfsfólks með 

því að fá teymin til að ræða vinnuskipulag. Þannig getur starfsfólki liðið betur í starfi og minni líkur 

verða á uppsögnum (Estryn-Behar o.fl., 2007). Seinni leiðin að minni starfsmannaveltu er að beita 

markvissu hópefli. Rannsókn DiMeglio o.fl. (2005) greinir frá því hvernig markvisst hópefli hjá 
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starfsfólki hjúkrunar leiddi til þess að starfsmannaveltan minnkaði um 27% á einu ári. Niðurstöður 

annarra rannsókna hafa leitt í ljós að hægt er að minnka starfsmannaveltu með því að minnka vinnu-

álag, auka samheldni milli starfsmanna, bæta stuðning frá yfirmönnum og auka sjálfstæði starfsmanna 

(Duffield o.fl., 2009; Hayhurst o.fl., 2005). 

5.5 Takmarkanir rannsóknar 
Í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak sem var takmarkandi en það getur valdið ákveðinni 

hættu á valskekkju þar sem svarhlutfall var mismunandi á milli deilda og þátttaka var sjálfviljug. Annar 

takmarkandi þáttur rannsóknarinnar var að notast var við nýþýddan spurningalista sem upphaflega var 

þróaður fyrir bandarískt starfsfólk hjúkrunar (Kalisch, Lee og Salas, 2010) en var ekki sérstaklega 

saminn með íslenska menningu og heilbrigðiskerfi i huga. Þetta er í fyrsta skipti sem NTWS-Icelandic 

spurningalistinn hefur verið lagður fyrir starfsfólk hjúkrunar á Íslandi fyrir utan forprófun mælitækisins. 

Þar af leiðandi er ekki komin mikil reynsla á notkun hans og notagildi.  

NTWS-Icelandic spurningalistinn byggir á sjálfsmati þátttakenda. Þar geta þátttakendur svarað eða 

sleppt því að svara eins og þeim hentar. Það getur ógnað réttmæti og nákvæmni rannsóknarinnar 

(Burns og Grove, 2005). Við svörun spurningalistans geta þátttakendur haft tilhneigingu til að fegra 

sjálfa sig og greina ekki frá svörum sem gætu virst óæskileg með tilliti til rannsóknar. Um nafnlausa 

könnun var að ræða og staðhæfingar beindust ekki að þátttakendum sjálfum heldur að teymisvinnu á 

deildinni almennt. Þetta gæti minnkað þá skekkju sem upp gæti komið vegna sjálfsmatsins. Önnur 

takmörkun fyrir rannsókninni var að rannsóknin byggist á sjálfsmati þátttakenda en ekki á athugunum 

þar sem fylgst er með atferli þeirra. Engar upplýsingar voru gefnar um af hverju þátttakendur ætluðu 

að hætta í starfi. Það hefði verið hægt að fara nánar út í það í spurningalista.  

Þrátt fyrir einhverjar takmarkanir, þjónaði rannsóknin tilgangi sínum og rannsóknarspurningum var 

svarað. Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægt innlegg í þekkingargrunn hjúkrunar á Íslandi. 
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6 Ályktanir 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að teymisvinna í hjúkrun á Íslandi tengist marktækt  

starfsánægju og áformum um að hætta í starfi. Þar sem teymisvinna er góð má búast við meiri starfs-

ánægju og að starfsfólk vilji síður hætta í starfi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að starfsfólk 

hjúkrunar á Íslandi er almennt ánægt í núverandi starfi og enn fleiri ánægðir með starfsgrein sína. 

Teymisvinna er almennt góð á sjúkrahúsum landsins en best er hún þegar kemur að sameiginlegri 

sýn/hugsunarhætti teymis. Enn eru sóknarfæri hvað varðar gagnkvæmt traust, stefnu teymis, gagn-

kvæman stuðning og teymisforystu. Mikilvægt er að klínískir starfsmenn, stjórnendur og þeir sem sjá 

um kennslu og leiðsögn heilbrigðisstarfsmanna hugi að leiðum til að styrkja þessa þætti. Teymisvinna 

er grunnurinn að ánægju starfsfólks í hjúkrun og á það sérstaklega við um hjúkrunarfræðinga. Gott er 

að skoða teymisvinnu út frá fimm þáttum Salas o.fl. (2005) til að sjá hvað það er sem gerir teymisvinnu 

betri eða verri. Teymisvinna tengist áformum starfsmanna um að hætta í núverandi starfi. Þegar 

teymisvinna er góð eru minni líkur á að starfsfólk í hjúkrun hætti í starfi og þegar teymisvinna er slæm 

eru meiri líkur á að starfsfólk hætti. Meirihluti starfsfólks hjúkrunar hefur engin áform um að hætta í 

núverandi starfi. Þetta gefur vísbendingar um að starfsánægja vegi þungt í því hversu fáir áforma að 

hætta í núverandi starfi. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að starfsfólk í hjúkrun er ánægt í starfi 

sem leiðir til þess að fáir vilja hætta innan árs.  

Mikilvægt er að finna leiðir til að koma í veg fyrir áform hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða um að 

hætta í starfi. Um dýrmæta starfskrafta heilbrigðiskerfisins er að ræða, ekki síst til framtíðar. Með 

hækkandi meðalaldri þjóðarinnar eykst eftirspurnin eftir vel menntuðu og færu starfsfólki í hjúkrun. 

Stjórnendur heilbrigðisstofnana gegna lykilhlutverki í að finna lausnir og minnka þannig starfsmanna-

veltu. Teymisvinna er ekki einungis mikilvæg fyrir stjórnendur heldur er hún hluti af daglegu starfi 

starfsfólks í hjúkrun og gegna hjúkrunarfræðingar mikilvægu hlutverki í teymisforystu. Þess vegna er 

sérstaklega mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að gera sér grein fyrir hindrunum og áhrifaþáttum í 

teymisvinnu. Ekki er síður mikilvægt fyrir þá sem sjá um kennslu í heilbrigðisgreinum að tileinka sér og 

kenna um teymisvinnu. Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu því nýst vel við kennslu og þannig 

stuðlað að betri teymisvinnu framtíðarinnar. 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og þess vegna geta niðurstöður hennar nýst 

sem grunnur að frekari rannsóknum fræðimanna. Mikilvægt er að gera frekari rannsóknir á tengslum 

teymisvinnu og áformum um að hætta í starfi með því að skoða tölulegar upplýsingar um starfsmanna-

veltu á einstaka heilbrigðisstofnunum. Einnig væri gagnlegt að gera eigindlega rannsókn þar sem 

fylgst væri með atferli starfsfólks varðandi teymisvinnu. Gögn þessarar rannsóknar bjóða uppá 

fjölmargar fleiri rannsóknir á teymisvinnu á íslenskum sjúkrahúsum, sem eru fyrirhugaðar. Teymis-

vinna er nauðsynlegur þáttur í starfssemi hjúkrunar og bætt teymisvinna getur minnkað uppsagnir 

starfsfólks í hjúkrun. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst stjórnendum, starfsfólki í klíník, fræði-

mönnum, kennurum og nemendum. Þær benda á mikilvægi teymisvinnu fyrir starfsánægju og þar með 

líðan og velferð starfsfólks og sjúklinga. Í hnotskurn eru niðurstöður rannsóknarinnar eftirfarandi:  

o Teymisvinna er almennt góð á sjúkrahúsum landsins en best er hún þegar kemur að sam-

eiginlegri sýn eða hugsunarhætti teymis. 
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o Góð teymisvinna tengist ánægju í núverandi starfi hjá starfsfólki í hjúkrun. 

o Góð teymisvinna tengist ánægju með starfsgrein hjá starfsfólki í hjúkrun. 

o Lök teymisvinna tengist áformum starfsfólks í hjúkrun um að hætta í núverandi starfi. 
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