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Ágrip 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa á afskekktum stöðum þar sem langt er í hefðbundna 

sjúkrahúsþjónustu, þurfa að búa yfir víðtækri þekkingu því oft þarf að sinna fjölbreyttum hópi fólks með 

margþætt heilbrigðisvandamál.   

Gerð var rannsókn á umfangi heilbrigðisþjónustu við byggingu Búðarhálsvirkjunar á árunum 2011 

til 2013 en unnið var með gögn um alla þá einstaklinga sem leituðu þjónustu í sjúkraskýli sem þar var 

starfrækt. Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa heilbrigðistengdum viðfangsefnum og um leið vekja 

athygli á sérstöðu heilbrigðisþjónustu við stórframkvæmdir fjarri hefðbundinni sjúkrahúsþjónstu. Leitað 

var svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Hver var fjöldi heilbrigðistengdra viðfangsefna á stórframkvæmdasvæðinu við gerð 

Búðarhálsvirkjunar?   

2. Hvert var eðli viðfangsefna heilbrigðisþjónustu á stórframkvæmdasvæðinu við Búðarhálsvirkjun?  

3. Hver er sérstaða hjúkrunar á afskekktum svæðum? 

4. Er þörf á viðveru hjúkrunarfræðings eða annars heilbrigðisstarfsfólks á stórframkvæmdasvæðum 

þar sem langt er í hefðbundna sjúkrahúsþjónustu?  

Alls voru 1587 viðfangsefni tengd heilbrigðisþjónustu skráð á tímabilinu eða um tvö viðfangsefni á 

dag. Viðfangsefnum var skipt niður í þrjá flokka: Slys, veikindi og heilsugæslutengdir þættir. Flestar 

komur í sjúkraskýlið voru vegna heilsugæslutengdra þátta og fæstar vegna slysa. Algengasta 

komuástæðan var vegna verkja. 

Það vakti athygli hversu algeng komuástæðan verkir voru og hugsanlegt er að gera þyrfti 

heilsufarsskoðun hjá starfsfólki áður en störf eru hafin með það að markmiði að greina hvort verkir 

sem komuástæða í sjúkraskýli séu vinnutengdir. Þannig má fá vísbendingar um hvort auka þurfi 

heilsueflingu á áhættusömum vinnustöðum til að fyrirbyggja vinnutengda kvilla. Samhliða 

heilsufarsskoðun má efla fræðslu um líkamsbeitingu og aðrar forvarnir. Á þann hátt mætti stuðla að 

vellíðan starfsfólks. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að þörf sé á viðveru 

heilbrigðisstarfsmanns við stjórframkvæmdir líkt og við gerð Búðarhálsvirkjunar.  

 

 

Lykilorð: hjúkrun, afskekkt, sjúkraskýli, starfsánægja, forvarnir. 
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Abstract 

Nurses who work in remote areas, far from public healthcare, must have extensive knowledge since 

they are required to handle diverse groups of people with different needs and challenges.   

A study was conducted on the extent of health care at Búðarhálsvirkjun from 2011 to 2013. Data 

was collected on all those who needed nursing or medical care at Búðarhálsvirkjun over the period. 

The aim of the study was to describe health related challenges that nurses face when working alone at 

the construction site at Búðarhálsvirkjun and thereby shed light on the challenges of rural nursing. The 

following questions were asked: 

1. What was the number of health related issues at the construction site at Búðarhálsvirkjun?  

2. What was the nature of health related issues at the construction site at Búðarhálsvirkjun? 

3. What makes nursing in remote areas unique? 

4. Is the presence of a nurse or another health care professional important at rural construction 

sites?  

A total of 1587 health related issues were registered by healthcare professionals at 

Búðarhálsvirkjun. Subjects were divided into three categories: accidents, disease and health care 

related issues. Most of the issues were health care related and the fewest were caused by accidents. 

The most common reason for seaking medical care was pain of some sort.  

It was noticeble how common pain was among construction workers. One could deduce that it 

would be beneficial to perform health checks before people begin working at a construction site with 

the purpose of determining whether the pain is work related. In that way we coud get information on 

whether better health promotion should be in high-risk workplaces to prevent work-related problems. 

Alongside health checks, education about work posture and other preventive measures are needed. 

That way promotion of staff wellbeing is possible. The results of the study show that the presence of a 

healthcare professional is needed at big construction sites like at Búðarhálsvirkjun.  

 

 

Keywords: Nursing, rural, medical shelter, job satisfaction, preventions. 
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1 Inngangur  
Heilbrigðisþjónusta er mikilvæg og á að vera aðgengileg fyrir alla sem hennar þarfnast. Í íslenskum 

lögum, um réttindi sjúklinga, segir að sjúklingar eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem miðast 

við ástand hans og horfur hverju sinni. Einnig skal þekking heilbrigðisstarfsfólks vera sú besta sem völ 

er á. Skilgreining heilbrigðisþjónustu er sú þjónusta sem veitt er af heilbrigðisstarfsmanni innan og/ 

eða utan heilbrigðisstofnana í þeim tilgangi að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla 

sjúkdóma og endurhæfa sjúklinga (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007; Lög um réttindi sjúklinga 

nr. 74/1997).  

Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa heilbrigðistengdum viðfangsefnum hjúkrunarfræðinga er 

störfuðu í sjúkraskýli á framkvæmdatíma við gerð Búðarhálsvirkjunar og um leið varpa ljósi á 

heilbrigðisþjónustu við stórframkvæmdir. Einnig er greint almennt frá aðstæðum hjúkrunarfræðinga í 

afskekktum samfélögum, áskorunum og starfsánægju þeirra auk forvarna.   

Búðarhálsvirkjun er vatnsaflsvirkjun í eigu Landsvirkjunar í um 150 km fjarlægð frá Reykjavík          

(Landsvirkjun. e.d.). Við gerð Búðarhálsvirkjunar störfuðu um 300 manns daglega og verður miðað við 

þá tölu við úrvinnslu gagna, þrátt fyrir að starfsmannafjöldi hafi verið mismunandi frá degi til dags og 

milli mánaða á framkvæmdatímabilinu. Mikil áhersla var lögð á öryggi og forvarnir meðal  starfsfólks til 

að koma í veg fyrir slys og heilsutjón. Verktaki bar ábyrgð á vinnuvernd á framkvæmdarsvæði með 

það að markmiði að tryggja öryggi og fyrirbyggja að starfsfólk yrði fyrir heilsutjóni, sem stafað gæti af 

vinnu eða vinnuskilyrðum. Atvinnurekanda og starfsmönnum er skylt að fylgja lögum nr 46/1980 um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (Starfsgreinasamband Íslands, 2008).  

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmaður sem vinnur við krefjandi aðstæður eins og í Búðarhálsvirkjun 

búi yfir margþættri þekkingu þar sem mikil ábyrgð fylgir því að starfa einn og treysta á eigið innsæi svo 

langt frá almennri sjúkrahúsþjónustu. Rannsóknir hafa sýnt að breytingar í hjúkrun á undanförnum 

árum hafa leitt til þess að hjúkrunarfræðingar axla meiri og víðtækari ábyrgð í störfum sínum 

(Sveinfríður Sigurpálsdóttir, Ragnar F. Ólafsson og Helga Bragadóttir, 2012). Tíu ára starfsreynslu er 

krafist af heilbrigðisstarfsmanni sem starfar sjálfstætt við stórframkvæmdir af þessu tagi. 

Heilbrigðisstarfsmaður var til staðar við virkjunina allan sólahringinn og þurfti hann að sinna allri 

heilbrigðisþjónustu á vinnusvæðinu. Náið samstarf var við næstu almennu sjúkrahúsþjónustu sem í 

þessu tilfelli er Heilbrigðisstofnun Suðurlands sem er í um 100 km fjarlægð frá vinnusvæðinu. Þá var 

samstarf við Heilsugæslustöðina í Laugarási, en þar er læknir á vakt á skrifstofutíma og á bakvakt 

allan sólarhringinn.  

Rannsóknarspurningar: 

1. Hver var fjöldi heilbrigðistengdra viðfangsefna á stórframkvæmdasvæðinu við gerð 

Búðarhálsvirkjunar?   

2. Hvert var eðli viðfangsefna heilbrigðisþjónustu á stórframkvæmdasvæðinu við Búðarhálsvirkjun?  

3. Hver er sérstaða hjúkrunar á afskekktum svæðum? 

4. Er þörf á viðveru hjúkrunarfræðings eða annars heilbrigðisstarfsfólks á stórframkvæmdasvæðum 

þar sem langt er í almenna sjúkrahúsþjónustu?  
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Forvarnir og öryggi á framkvæmdasvæðum 

2.1.1 Búðarhálsvirkjun 
Búðarhálsvirkjun er vatnsaflsvirkjun í eigu Landsvirkjunar. Hún er staðsett við Tungnaá í um 150 km 

fjarlægð frá Reykjavík og nær frá uppistöðulóni Hrauneyjafossvirkjunar að Sultartangalóni. Að jafnaði 

störfuðu um 300 manns við byggingu virkjunarinnar á hverjum tíma. Við framkvæmdirnar voru 

öryggismál sett í forgang og unnið eftir svo kallaðri „núll slysastefnu“ sem eins og nafnið gefur til kynna 

hefur það að markmiði að fyrirbyggja öll slys á framkvæmdasvæðinu (Landsvirkjun. e.d.).  

Sjúkraskýli var á staðnum þar sem hjúkrunarfræðingur var til staðar allan sólarhringinn og sá um 

rekstur heilbrigðisþjónustu á framkvæmdasvæðinu frá 1. júní 2011 til 16. desember 2013. Fastur 

opnunartími var í sjúkraskýlinu, en þangað gátu starfsmenn á framkvæmdarsvæðinu leitað vegna 

heilbrigðistengdra vandamála, slysa eða óhappa. Þess utan var hjúkrunarfræðingur á bakvakt. 

2.1.2 Núll slysastefna 
Hugmyndin að núll slysastefnunni kemur frá byggingaverkfræðifyrirtækinu Bechtel. Bechtel er eitt 

stærsta og elsta fyrirtækið í Bandaríkjunum og hefur það verið í farabroddi í verkfræði og byggingum í 

yfir 100 ár þar í landi. Hugmyndafræðin á bak við núll slysastefnu Bechtel er ekki flókin, en hún snýst 

fyrst og fremst um að breyta viðhorfi, trú og hegðun einstaklinga á vinnumarkaðnum með það að 

markmiði að að koma í veg fyrir öll þau slys sem geta átt sér stað á vinnustöðum. Vinnuslys eru ekki 

ásættanleg og ekki aðeins á að fækkað þeim heldur reyna að koma alveg í veg fyrir þau. Afsakanir 

fyrir vinnuslysum eiga ekki rétt á sér og tryggja þarf vel réttindi allra til að koma heilir heim. Markmið 

stefnunnar eru skýr: að fyrirbyggja að starfsmenn slasi sig á vinnustað, koma í veg fyrir útbreiðslu 

sjúkdóma á vinnustöðum, gæta að eflingu umhverfis, öryggis og heilsu, dreifa ábyrgð starfsfólks sem 

og auka þekkingu og efla til vitundarvakningar á núll slysastefnunni (Bechtel Corporation, e.d.). Núll 

slysastefnan gengur ekki bara út á það að fækka slysum, heldur að gera alla ábyrga fyrir slysalausu 

vinnuumhverfi og eru þar æðstu stjórnendur í lykilhlutverki. Mikilvægt er að stjórnendur séu virkir og 

sýnilegir þátttakendur í stefnu fyrirtækisins og setji þannig gott fordæmi hvað varðar öryggi og 

forvarnir. Stjórnendur verða að sýna í verki að öryggi og forvarnir skipta meira máli en hagnaður og 

tímaáætlanir. Ávallt skal öryggi vera í forgangi á öllum vinnustöðum (Prosafe, 2008).  

    Skýr og auðskiljanleg markmið þurfa að vera um forvarnaráætlun fyrirtækja, sem fela í sér að fækka 

óhöppum og slysum á vinnustöðum. Forgangsverkefni flestra fyrirtækja á Íslandi eru öryggismál og 

stefna þeirra í öryggismálum er að fylgja eftir svokallaðri núll slysastefnu. Markmiðið er að koma í veg 

fyrir banaslys, alvarleg slys og draga úr líkum á að minniháttar óhöpp geti átt sér stað á vinnustað. Sú 

sýn fyrirtækja að engin slys verði á vinnustað er hluti af þeirri hugsun að öll slys megi fyrirbyggja. 

Öryggis og forvarna er gætt frá upphafi verks til verkloka (European Agency for safety and health at 

work, 2002). Öll starfsemi, búnaður og skipulag gengur út á að tryggja fullkomið öryggi og engin 

áhætta er tekin sem gæti stefnt öryggi, lífi og heilsu fólks í hættu. Aðalmarkmið stefnunnar er að fá 

starfsfólk til þess að trúa því að hægt sé að koma í veg fyrir öll slys (Vinnueftirlitið, 2013). Ávinningur 
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og niðurstöður af núll slysastefnunni eru nokkrir. Alvarleiki og tíðni slysa lækkar, það dregur úr 

framleiðslukostnaði og eykur framleiðni auk þess sem þau fyrirtæki sem hafa slíka stefnu verða 

eftirsóknarverðari vinnustaðir (Beyer og Lambert, 2013). 

2.1.3 Áhættuþættir vinnuslysa 
Áhættuþáttum vinnuslysa er skipt í þrjá flokka eftir orsökum. Þeir eru tækni og umhverfi, skipulag og 

stjórnun og einstaklingsþættir. Undir tækni og umhverfi fellur ástand búnaðar, hönnun vinnustaðarins 

sjálfs og aðbúnaður ýmiskonar. Hvað varðar skipulag og stjórnun er átt við vinnutíma, starfsþjálfun, 

samskiptavandamál sem orsakast meðal annars af tungumálaörðuleikum og fleiru. Með 

einstaklingsþáttum er átt við kyn, aldur, menntun og starfsreynslu en samkvæmt rannsóknum eru 

ungir karlmenn líklegri til að lenda í vinnuslysum en aðrir hópar (Vinnueftirlitið, 2013). Fleiri þætti mætti 

telja til er varða einstaklingstengda áhættuþætti vinnuslysa en í rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum kom fram að 7% slysa á vinnustöðum megi rekja til þreytu, en þau slys eru af það 

alvarlegum toga að þau skýra um fjórðung af heildar kostnaði slysa á vinnustöðum þar í landi. Í 

rannsóknarniðurstöðunum kom fram að um 20% þátttakenda þjáðist af svefnleysi sem hafði staðið í 

tólf mánuði eða lengur. Langvarandi svefnleysi var algengara hjá konum en körlum og algengara hjá 

fólki undir 65 ára. Kostnaður vegna þreytutengdra vinnuslysa var marktækt hærri en kostnaður vegna 

vinnuslysa af öðrum toga (Shahly, Berglund, Coulouvrat, Fitzgerald, Hajak, Roth o.fl., 2012). 

Samkvæmt íslenskum lögum skal vinnutíma hagað þannig að hver starfsmaður fái á hverjum 

sólarhring ellefu klukkustunda samfellda hvíld sem heimilt er að stytta í átta klukkustundir þegar um er 

að ræða vaktavinnu, störf í landbúnaði eða björgun verðmæta. Í hverri viku skulu starfsmenn fá minnst 

einn frídag og skal hann helst vera á sunnudegi. Æskilegt er að allir þeir sem starfa hjá sama fyrirtæki 

fái frí á þeim degi (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980).  

Þriðjungur vinnuslysa í vestrænum ríkjum sem og í mannvirkjaframkvæmdum eru föll af ýmsum 

toga. Nokkrar leiðir eru til að draga úr slíkum slysum en mikilvægt er að finna hættulegustu svæðin og 

bæta úr aðbúnaði. Nauðsynlegt er að starfsmenn taki þátt í úrbótum og komi með tillögur að þeim. 

Gott getur verið að gera einstaka starfsmenn ábyrga fyrir ákveðnum svæðum og að halda þeim þannig 

áhættulausum. Það sem helst þarf að huga að eru lýsing, að gólf séu jöfn og ekki hál, að ekki séu 

fyrirstöður sem auðvelt er að hrasa um og að sjá starfsfólki fyrir viðeigandi skóbúnaði (Health and 

safety executives, e.d.). 

2.1.4 Heilsuefling á vinnustöðum 
Sameiginlegt verkefni vinnuveitenda, starfsmanna og samfélagsins í bættri heilsu og líðan starfsfólks á 

vinnustöðum er hluti af heilsueflingu starfsmanna. Mannauður eflist við bætta heilsu og líðan og ef vel 

er staðið að heilsueflingu er hún líkleg til að skila ávinningi til starfsfólks, vinnustaðarins og 

þjóðfélagsins í heild. Minni kostnaður vegna fjarvista og veikindadaga eykur hag fyrirtækisins, 

framleiðsla eykst, starfsmannavelta minnkar og á sama tíma vex nýsköpun. Ímynd fyrirtækja er 

jákvæðari þar sem heilsuefling er til staðar. Ávinningur starfsfólks á vinnustöðum með áherslu á 

heilsueflingu er aukin vellíðan og starfsánægja. Með aukinni starfsánægju verður starfsgeta hvers og 

eins meiri og starfsævi lengist (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008).   
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Samkvæmt íslenskum lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi ber vinnuveitendum 

skylda til að gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum sem innifelur áhættumat og 

áætlun um heilsuvernd (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og aðbúnað á vinnustöðum nr. 46/1980). 

Mikilvægt er að vinnustaðir séu með heildarstefnu og langtímaáætlun um heilsueflingu og forvarnir, 

sem falla að almennri stefnu og stjórnunarháttum vinnustaðarins. Heilsuefling á vinnustöðum er hægt 

að vinna í nokkrum stigum og er hún árangursríkust ef heilsueflingin nær yfir þau öll. Stigin eru: 

heilsusamlegt og styðjandi vinnuumhverfi sem felur í sér skýrt hlutverk, þjálfun, fræðsla og stuðningur 

við starfsfólk, skoðun áhættuþátta í vinnuumhverfi og viðbrögð við þeim. Einnig er mikilvægt að taka 

tillit til þess að vinnufærni fólks er ólík og stuðla að því að starfsfólk haldist á vinnumarkaðnum og komi 

aftur til starfa eftir slys eða veikindi (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008).   

Ein algengasta orsök heilbrigðisvandamála á vinnustöðum er streita. Starfsfólk sem upplifir streitu í 

vinnu á oft erfitt með að slaka á eða einbeita sér, getur jafnvel fundið fyrir kvíða, þreytu eða 

svefntruflunum. Streita getur ýtt undir varasama hegðun og þar af leiðandi leitt til slysa. Skilgreina má 

vinnutengda streitu sem neikvæð viðbrögð, andleg jafnt sem líkamleg, sem koma fram þegar misræmi 

er milli þeirra krafna sem starfið gerir til einstaklings og þeirrar getu og hæfni sem hann býr yfir. 

Vinnustreita getur leitt til heilsufarsvandamála og jafnvel slysa (Sturla Jóhann Hreinsson, 2004). 

Langvarandi streita getur leitt til kulnunar í starfi, hjarta- og æðasjúkdóma og truflunar í ónæmiskerfi. 

Vinnustreita getur einnig haft óbein áhrif á vellíðan fólks og skert getu þess til að lifa heilbrigðu líferni, 

svo sem að bæta mataræði, hreyfa sig eða hætta að reykja. Þar sem streita er til staðar skerðast 

afsköst starfsfólks, það dregur úr vinnuframlagi, veikindafjarvistum fjölgar og þar af leiðandi eykst 

starfsmannavelta. Talið er að allt að fjórðungur fjarvista vegna veikinda, sem vara í tvær vikur eða 

meira, megi rekja til of mikils andlegs álags. Á Íslandi telja 27% einstaklinga sig lifa við of mikla streitu 

tengdri vinnu og 42% telja sig hafa of mikið að gera í vinnunni. Nauðsynlegt er að finna út hvar 

vandamálin liggja áður en hafist er handa við streitustjórnun. Mikilvægt er að finna út hverjir það eru 

sem finna fyrir streitu og hvað það er í vinnuumhverfinu sem ýtir undir ójafnvægi. Stjórnendur þurfa að 

vera vel vakandi og gera sér grein fyrir því að það er margt í vinnuumhverfinu sem getur haft áhrif á 

árangur á starfsemi vinnustaðarins. Mælikvarðar á árangur starfseminnar taka ætíð bæði til heilsu og 

velferðar starfsmanna og framleiðni fyrirtækisins. Til eru ýmsar leiðir sem stjórnendur geta lagt áherslu 

á til þess að starfsfólki líði sem best í vinnunni og komi þannig í veg fyrir streitu. Þýðingarmikið er að 

tryggja góða og vinnuvistfræðilega þætti, sjá til þess að upplýsingagjöf sé skýr, veita góða 

starfsþjálfun, að vera styðjandi í stjórnunarháttum, stuðla að heilbrigðum lífsstíl, umbuna, aðstoða og 

síðast en ekki síst að tryggja öruggt vinnuumhverfi. Einnig er mikilvægt að stjórnendur þekki vel 

einkenni og afleiðingar streitu og geti því brugðist rétt við þegar einkenni gera vart við sig 

(Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008; Anna Björg Aradóttir, 2006).   

Áfengi og vinna á ekki saman. Áfengi er róandi vímuefni og hefur sljóvgandi áhrif á notandann. Í 

skýrslu sem var unnin fyrir Evrópusambandið árið 2006 kom fram að um 5% karla og 2% kvenna sem 

neyta áfengis í löndum Evrópusambandsins sögðust hafa fundið fyrir neikvæðum áhrifum neyslu 

sinnar á starf sitt eða nám. Í könnun sem gerð var á Íslandi árið 2004 sögðust 11,3% karla og 3,2% 

kvenna hafa verið ölvuð við vinnu. Samkvæmt skýrslu sem unnin var af Institute of Alcohole Studies 

(IAS), kemur fram að áætlað sé að á heimsvísu séu 3-5 % vinnuafls háð áfengi. Neysla á áfengi á 
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vinnutíma er stranglega bönnuð og getur haft afdrifarík áhrif á framleiðni og öryggi á vinnustað þar 

sem meiri líkur eru á mistökum, slysum og röngum ákvörðunum. Einnig hafa fráhvarfseinkenni og 

timburmenn mikil áhrif á mætingu og framleiðni. Nauðsynlegt er að skýr og augljós stefna sé mótuð 

hvað varðar áfengi á vinnustöðum og hún sé mótuð í samvinnu við starfsfólk þannig að það finni fyrir 

ábyrgð og fari eftir stefnunni. Mikil og langvarandi áfengisneysla getur leitt til félags-, sálfélags- og 

heilsufarslegra vandamála (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008).  

2.1.5 Mikilvægi forvarna og vinnuverndar við stórframkvæmdir 
Við stórframkvæmdir gegna öryggi og forvarnir mikilvægu hlutverki. Hugtakið forvarnir er víðtækt og 

nær yfir mörg svið. Til eru margar tegundir forvarna en samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið 

forvörn: „Ráðstafanir til að koma í veg fyrir sjúkdóma, slys eða önnur áföll“ (Mörður Árnason, 2002: 

374).  

Þegar stórframkvæmdir eru annars vegar er gerður samningur milli Samtaka atvinnulífsins (SA) og 

aðildarsamtaka Alþýðusambands Íslands (ASÍ). Í fjórða kafla samningsins er fjallað um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi. Þar sem framkvæmdasvæði er í meira en 50 km fjarlægð frá næstu 

heilsugæslu skal vera til staðar heilbrigðisstarfsmaður og skal verktaki leggja til góða og örugga 

aðstöðu fyrir heilbrigðisþjónustu. Einnig skal bifreið með viðeigandi búnaði og hæf til sjúkraflutninga 

vera á staðnum. Á vinnusvæðum, í bílum verkstjóra og vinnuskúrum skal vera þar til gerður 

sjúkrakassi með öllum helstu sjúkragögnum til að bregðast við slysum. Önnur sjúkragögn eins og 

spelkur og sjúkrabörur skulu vera til taks á helstu vinnusvæðum. Verkstjóri ber ábyrgð á og sér um 

vörslu á sjúkrakössum, en hjúkrunarfræðingar sjá um eftirlit á þeim og tryggja að þeir innihaldi öll 

nauðsynleg sjúkragögn sem þarf til aðgerða við slys. Að þessu viðbættu skal aðalverktaki sjá um að 

nauðsynleg sjúkragögn og lyf séu til staðar á svæðinu (Samtök atvinnulífsins, 2007). Samningur þessi 

tekur mið af lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, sem hafa þann tilgang að 

tryggja öruggt starfsumhverfi í samræmi við þá þróun sem á sér stað í þjóðfélaginu. Tryggja þarf 

skilyrði innan vinnustaða til að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál í samræmi við gildandi lög og 

reglur, ráðleggingar aðila vinnumarkaðsins og fyrirmæli Vinnueftirlits ríkisins. Í lögunum segir að 

starfsmenn skulu eiga kost á heilsufarsskoðun á kostnað atvinnurekanda áður en þeir eru ráðnir til 

starfa, meðan þeir eru í starfi og eftir að þeir eru hættir störfum, þegar starfsskilyrði eru slík að 

heilsutjón geti hlotist af. Einnig er atvinnurekanda skylt að gera starfsmönnum sínum ljósar þær hættur 

sem felast í starfi þeirra er varða slys og sjúkdóma. Starfsmaður á rétt á kennslu og þjálfun til að starfa 

á þann hátt að ekki hljótist hætta af. Í sömu lögum kemur fram að starfsmenn eru gerðir ábyrgir að því 

marki að þeir skulu stuðla að því að starfsskilyrði þeirra séu fullnægjandi er varðar aðbúnað og öryggi. 

Þeir skulu nýta þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið í þeim tilgangi að koma í veg fyrir slys eða 

heilsutjón og tilkynna það til næsta yfirmanns ef öryggisreglum er ekki framfylgt (Lög um aðbúnað, 

hollustuhætti og aðbúnað á vinnustöðum nr. 46/1980).  

Mikilvæg atriði í forvörnum eru góð yfirsýn, öryggisbúnaður, vinnufélagar, heilsa starfsmanna og 

lífstíll þeirra. Í góðri yfirsýn felst að vinnustaðurinn á að vera með þeim hætti að starfsmenn sjái 

auðveldlega í kringum, sig en rannsóknir hafa sýnt að það hefur fylgni við lægri tíðni slysa. Merkingar 

og viðvaranir þurfa að vera augljósar og aðgengilegar. Með öryggisbúnaði er átt við að viðeigandi 
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hlífar og hlífðarfatnað, að neyðarrofar séu aðgengilegir og gott aðgengi að neyðarbúnaði. Vinnufélagar 

hafa áhrif, þannig að samskipti um öryggismál þurfa að vera hreinskipt. Rannsóknir hafa sýnt að þar 

sem samstarfsfólk ber hag hvers annars fyrir brjósti og vinnuandi er góður eru slys sjaldgæfari en á 

öðrum vinnustöðum. Heilsa starfsmanna og lífstíll skiptir máli þar sem rannsóknir sýna að þreyttir og 

lasburða starfsmenn eða þeir sem eru undir áhrifum lyfja eða fíkniefna eru bæði líklegri til að valda 

slysum og lenda í slysum. Vegna þessara þátta skiptir hvíldartími miklu máli. Einnig þarf að huga að 

því að starfsmenn hafi bæði líkamlega og andlega burði til að ráða við það starf sem þeim er ætlað 

(Vinnueftirlitið, 2013). 

Stefna Landsnets, dótturfyrirtækis Landsvirkjunar sem kom að byggingu tengivirkja við 

Búðarhálsvirkjun, í forvarnar og öryggismálum mælir fyrir um að stöðugt sé unnið að heilsuvernd og 

persónu- og rekstraröryggi. Markviss þjálfun og endurmenntun er í boði fyrir starfsfólk þar sem farið er 

vel yfir stefnu og markmið öryggisreglna fyrirtækisins. Fræðsla og þjálfun starfsfólks er frumforsenda 

öruggs vinnulags þar sem stefnt er að því að starfsfólk ljúki vinnudeginum á öruggan hátt. Með góðum 

og skýrum samskiptum milli starfsfólks, fylgni við lög og reglur, og gerð áhættugreiningar er hægt að 

koma í veg fyrir sársauka og tjón (Landsnet, 2013). 

2.1.6 Kostnaður vinnuslysa 
Um 4% starfsmanna á vinnumarkaði verða fyrir vinnuslysi árlega hér á landi, sem er kostnaðarsamt 

(Vinnueftirlitið, 2013). Kostnaði vegna þessara slysa má skipta í þrjá flokka: Kostnaður starfsmanna, 

kostnaður fyrirtækja og kostnaður samfélagsins í heild. Kostnaður starfsmanna felst í andlegum, 

félagslegum og líkamlegum þjáningum sem af slysinu hljótast auk þess sem fjárhagstjón getur hlotist 

af. Kostnaður fyrirtækja felst í töpuðum vinnutíma þess sem varð fyrir heilsutjóninu, hugsanlegum 

viðgerðum á búnaði og húsnæði, minni framleiðni og kostnaði við að þjálfa starfsfólk til afleysinga. Auk 

alls þessa getur ímynd fyrirtækisins beðið hnekki hafi ekki verið farið eftir öryggisreglum. 

Samfélagslegur kostnaður felst í rekstri heilbrigðiskerfisins, hærri bótagreiðslum lífeyrissjóða og 

almannatrygginga auk þess sem minni skatttekjur fást (Vinnueftirlitið, 2013; European Agency for 

safety and health at work, 2002). Nefna má sem dæmi að um fjórtán vinnuslys urðu á degi hverjum á 

Íslandi árið 2012. Kostnaður þessara slysa leggst ekki aðeins á fyrirtækin sjálf heldur einnig á 

samfélagið í heild (Heiðar Kristjánsson, 2014). Kostnaður við legu sjúklinga á gjörgæsludeildum og 

öðrum deildum spítala auk endurhæfingar sem gerist þörf á í kjölfar slysa er mikill. Auk þess kemst 

hluti þeirra sem lenda í vinnuslysum ekki út á vinnumarkaðinn aftur. Þeir lenda margir hverjir á 

örorkubótum það sem eftir er ævinnar en sá kostnaður leggst á samfélagið. 

2.1.7 Atvikaskráning 
Skráning atvika er mjög mikilvæg og öryggi eykst ef atvikaskráning er virk og rétt framkvæmd. 

Tilgangur atvikaskráningar er að afla vitneskju um hvers vegna atvik eiga sér stað svo koma megi í 

veg fyrir endurtekin slys og óhöpp. Með ítarlegum slysarannsóknum sem miða að því að finna orsök 

slysa eða óhappa læra stjórnendur fyrirtækja á þær áhættur sem eru til staðar í starfsumhverfinu og 

geta um leið gert viðeigandi ráðstarfanir til þess að draga úr þeim (Landsnet, 2013).  
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Hjá Vinnueftirlitinu eru skráð vinnutengd slys sem talin eru alvarleg og stofnunin telur ástæðu til að 

rannsaka sem og slys sem atvinnurekendum ber að tilkynna. Atvinnurekanda er skylt að tilkynna 

Vinnueftirlitinu um öll slys sem verða á starfsmönnum og leiða til þess að þeir verða óvinnufærir í að 

minnsta kosti einn dag. Slys sem líklegt er til að valda varanlegu heilsutjóni þarf að tilkynna innan 

sólarhrings (Vinnueftirlitið, e.d.). 

2.1.8 Samantekt 
Við byggingu Búðarhálsvirkjunar var í gildi hin svokallaða „núll slysastefna“, sem eins og nafnið gefur 

til kynna hefur það að markmiði að fyrirbyggja öll slys á framkvæmdasvæðinu. Markmið stefnunnar er 

að fá starfsfólk til þess að trúa því að hægt sé að koma í veg fyrir öll slys.  

Nægjanleg hvíld starfsfólks skiptir miklu máli í slysavörnum. Samkvæmt íslenskum lögum skal 

vinnutíma hagað þannig að hver starfsmaður fái á hverjum sólarhring ellefu klukkustunda samfellda 

hvíld, sem heimilt er að stytta í átta klukkustundir þegar um er að ræða vaktavinnu, störf í landbúnaði 

eða björgun verðmæta. Í hverri viku skulu starfsmenn fá að minnst kosti einn frídag. Í Bandaríkjunum 

má rekja um fjórðung kostnaðar af völdum vinnuslysa til þreyttra starfsmanna en vinnuslys tengd 

þreytu eru stærsti kostnaðarliður vinnuslysa þar í landi.   

Þegar stórframkvæmdir eru annars vegar er gerður samningur milli SA og aðildasamtaka ASÍ. 

Hann tekur mið af lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, sem hafa þann tilgang 

að tryggja öruggt starfsumhverfi í samræmi við þá þróun sem á sér stað í þjóðfélaginu og tryggja að á 

vinnustöðum sé hægt að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi lög og reglur.  

Um 4% starfsmanna á vinnumarkaði verða fyrir vinnuslysum árlega hér á landi, en sé árið 2012 

tekið sem dæmi kemur í ljós að um fjórtán vinnuslys voru skráð á degi hverjum. Kostnaður vegna 

slysa leggst ekki aðeins á fyrirtækin sjálf og einstaklingana sem í þeim lenda heldur einnig á 

samfélagið í heild svo sem með auknum kostnaði við rekstur heilbrigðiskerfisins, hærri bótagreiðslum 

lífeyrissjóða og almannatrygginga og rýrari skatttekjum. Vinnueftirlitið tekur að sér skráningu 

tilkynningaskyldra vinnuslysa en það eru þau slys sem valda því að starfsmaður er óvinnufær í einn 

dag eða lengur. 
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2.2 Hjúkrun í afskekktum samfélögum 

2.2.1 Almennt 
Hjúkrun á afskekktum stöðum er lýst sem hjúkrun sem veitt er af heilbrigðisstarfsmanni til fólks sem 

býr á strjálbýlum stöðum. Starf hjúkrunarfræðings á afskekktum stað er fjölþætt og kemur bæði inn á 

faglega og félagslega þætti. Hjúkrunarfræðingar eru ómissandi bæði í heilbrigðisþjónustu og í 

viðkomandi samfélagi. Þeir gegna þýðingarmiklu hlutverki og eru oft eini tengiliðurinn sem íbúar hafa 

við heilbrigðisþjónustu (Lauder, Reel, Farmer og Griggs, 2006; Winters og Lee, 2010).  

Hjúkrun í fámennum samfélögum þar sem langt er í almenna sjúkrahúsþjónustu hefur talsverða 

sérstöðu. Oft er um að ræða einangruð samfélög þar sem hjúkrunarfræðingar starfa einir, oft við 

frumstæðari aðstæður en á þéttbýlari svæðum og þurfa þeir að veita alla þá heilbrigðisþjónustu sem 

íbúar þarfnast. Hjúkrunarfræðingar sem starfa við slíkar aðstæður þurfa að hafa víðtæka þekkingu á 

mörgum og mismunandi sviðum þar sem sinna þarf fjölbreyttum hópi fólks og ólíkum viðfangsefnum. 

Þeir þurfa að vera sveigjanlegir og geta brugðið sér í mörg hlutverk. Nauðsynlegt er fyrir þá að geta 

tekist á við síbreytilegar aðstæður og vera fljótir að aðlagast breytingum. Á stuttum tíma gæti 

hjúkrunarfræðingur sem starfar einn á afskekktu svæði þurft að taka á móti sjúklingum úr slysi, veita 

andlegan stuðning, taka á móti barni og hjúkra deyjandi einstaklingi. Það getur bæði verið gefandi og 

skemmtilegt að vinna við þannig aðstæður, en um leið getur það valdið miklu álagi (Hunsberger, 

Baumann, Blythe og Crea, 2009; Bushy og Leipert, 2005; Bish, Kenny og Nay, 2014; Molinari og 

Monserud, 2008; Montour, Baumann, Blythe og Hunsberger, 2009; Opie, Dollard, Lenthall, 

Wakerman, Dunn, Knight o.fl., 2010). Hjúkrunarfræðingar á afskekktum svæðum geta þurft að sinna 

bráðum heilsufarsvandamálum, sjúklingum með langvinna sjúkdóma, almennri heilsueflingu og 

slysavörnum, heimaþjónustu og endurhæfingu. Í raun þurfa þeir að geta tekist á við allt sem upp getur 

komið í einu samfélagi og sem tengist heilbrigðismálum, þar sem þeir eru oft einu heilbrigðismenntuðu 

einstaklingarnir á stóru svæði (Leipert og Anderson, 2012). Þrátt fyrir kröfuna um víðtæka þekkingu og 

hugrekki til að treysta eigin dómgreind verður heilbrigðisstarfsmaður einnig að þekkja vel takmörk sín 

og geta sent frá sér sjúklinga til hæfara heilbrigðisstarfsfólks eða þangað sem möguleikar á viðeigandi 

aðstoð eru meiri, gerist þess þörf. Geri hann það ekki getur það lagt skjólstæðinga hans í hættu 

(Humphreys o.fl., 2002). Í siðareglum hjúkrunarfræðinga kemur fram að hjúkrunarfræðingur skuli 

ráðfæra sig við samstarfsfólk í þeim tilgangi að vernda hagsmuni skjólstæðinga. Hann skuli ekki taka 

að sér viðfangsefni sem eru honum ofviða (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.).  

Það að nýta tækni í þágu heilbrigðisþjónustunnar getur skipt sköpum. Með góðum tölvu- og 

fjarskiptabúnaði má nýta mismunandi þekkingu heilbrigðisstarfsfólks víða um landið og jafnvel um 

heim allan. Rannsóknir hafa sýnt að notkun fjarskiptabúnaðar í þeim tilgangi að deila þekkingu milli 

heilbrigðisstarfsmanna við meðferð sjúklinga skilar góðum árangri. Sýnt hefur veri fram á að gæði 

þjónustunnar eykst, einkum á afskekktum svæðum. Talið er að samskiptin verði hnitmiðaðri og 

ákvarðanataka hvað varðar greiningu sé skjótari (Karim, Zakaria, Zulkifley, Mustafa, Sagap og Latar, 

2013).  
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2.2.2 Hjúkrunarfræðingar með aukin starfsréttindi (Nurse practitioner) 
Í Ástralíu, Bandaríkjunum og víðar geta hjúkrunarfræðingar aukið við menntun sína og öðlast aukin 

réttindi. Þá er um að ræða hjúkrunarfræðinga, sem teljast að loknu sérnámi, hæfir til að panta 

rannsóknir, greina sjúkdóma og meðhöndla og ávísa eða gefa lyf án þess að læknir þurfi þar að koma 

að. Á afskekktum svæðum getur einstaklingur með slíka menntun verið mjög eftirsóknaverður 

(Pardey, 2004). Ì rannsókn sem birt var í Bandaríkjunum  2007 kom fram að á bráðamóttöku þar sem 

starfa hjúkrunarfræðingar með aukin starfsréttindi var styttri biðtími, sjúklingarnir voru ánægðari og 

gæði meðferðar voru sambærileg á við bráðamóttökur þar sem deildarlæknar höfuð sama hlutverk. Í 

sömu rannsókn kom fram að sjúklingar fengu meiri upplýsingar um eigið heilsufar og betri fræðslu við 

útskrift (Carter og Chochinov, 2007).  

Ekki er boðið uppá framhaldsnám í hjúkrun hér á landi sem gefur þau réttindi sem lýst er hér að 

framan. Á Íslandi er meðal annars í boði meistaranám í hjúkrunarfræði með klíníska áherslu á 

heilsugæsluhjúkrun og meistaranám með áherslu á hjúkrun sjúklinga með bráð og alvarleg veikindi 

(Háskóli Íslands, e.d.). Hugsanlegt er að blanda þessarra leiða sé það nám sem helst myndi nýtast 

íslenskum hjúkrunarfræðingum sem hyggjast starfa afskekkt eða þar sem langt er í almenna 

sjúkrahúsþjónustu. Samkvæmt skýrslunni ,,Áfangar í eflingu heilsugæslunnar”, sem aðgengileg er á 

vef Velferðarráðuneytisins, er það mat Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga að efla þurfi hlutverk 

hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu á Íslandi. Bæta megi bráða- og slysamóttökur á heilsugæslum með 

því að fela hjúkrunarfræðingum meiri ábyrgð og þurfi þá að sama skapi að hlúa að sérfræðinámi 

hjúkrunarfræðinga í heilsugæsluhjúkrun. Þörf er fyrir auknar rannsóknir á sviði heilsugæsluhjúkrunar 

svo nýta megi þá þekkingu sem skapast til að efla heilsugæsluna enn frekar. Hægt er að bæta bæði 

þjónustuna sem heilsugæslan veitir og afköst hennar með því að efla hlutverk hjúkrunarfræðinga og 

stuðla að sérhæfingu þeirra (Heilbrigðisráðuneytið, 2010).  

2.2.3 Réttur til heilbrigðisþjónustu 
Samkvæmt fyrstu grein laga um heilbrigðisþjónustu eiga allir landsmenn rétt á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem völ eru á og að fá viðeigandi þjónustu sem verndar líkamlegt, andlegt og 

félagslegt heilbrigði. Íbúar einstakra sveitarfélaga og byggðarlaga eiga rétt á að leita til þeirrar 

heilsugæslustöðvar sem þeir eiga auðveldast með að ná til hverju sinni (Lög um heilbrigðisþjónustu, 

nr. 97/1990). Heilbrigðisþjónusta sem veitt er á afskekktum stöðum þarf að uppfylla bæði lög um 

heilbrigðisþjónustu og lög um réttindi sjúklinga. Í þriðju grein laga um réttindi sjúklinga segir að þeir 

eigi ekki einungis rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á á hverjum tíma fyrir sig, heldur 

skal sú þjónusta sem veitt er af heilbrigðisstarfsmenni vera sú besta sem völ er á og þekking 

viðkomandi í samræmi við kröfur. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmaður leitist við að koma á traustu 

meðferðarsambandi og gagnkvæmri virðingu milli sín og sjúklings (Lög um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997). Á þessum lagaákvæðum má sjá að heilbrigðisstarfsfólk, sem starfar eitt og afskekkt, þarf að 

hafa víðtæka þekkingu til þess að vera í stakk búið til að veita bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu fyrir 

skjólstæðinga sína þar sem erfitt getur reynst að leita álits annars. 
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2.2.4 Samantekt 
Allir landsmenn eiga rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á og eiga að geta leitað 

þjónustunnar þar sem það hentar þeim best hverju sinni. Hjúkrunarfræðingar sem starfa einir og 

afskekkt þurfa að hafa víðtæka þekkingu á mörgum sviðum þar sem sinna þarf fjölbreyttum hópi 

skjólstæðinga með mismunandi þarfir. Mikilvægt er að viðkomandi sé fljótur að aðlagast breytingum 

og sé úrræðagóður þegar óvæntar aðstæður kom upp. Einnig er nauðsynlegt að þekkja fagleg 

takmörk og vita hvenær þörf er á að leita ráðlegginga eða senda skjólstæðing annað. Þar getur tækni 

komið að góðum notum, en góð fjarskipti auka öryggi og flýta fyrir greiningu og meðferð á afskekktum 

svæðum. Í mörgum löndum starfa hjúkrunarfræðingar með aukin starfsréttindi en þeir geta án aðkomu 

lækna pantað rannsóknir, greint heilbrigðistengd vandamál og veitt lyfjameðferð.  

Hugsanlegt er, í ljósi þess hve dreifbýlt Ísland er, að þörf sé á sérstöku viðbótarnámi til handa 

hjúkrunarfræðingum sem starfa afskekkt þar sem langt er í almenna sjúkrahúsþjónustu. Nám líkt og 

lýst var í kaflanum um hjúkrunarfræðinga með aukin starfsréttindi gæti þar komið að góðum notum. 

Ábyrgð hjúkrunarfræðinga sem starfa einir eða í fámennum hópum úti á landi á Íslandi er þegar mikil 

og því væri ekki úr vegi að auka þekkingu og víkka heimildir þeirra í samræmi við þá ábyrgð sem á 

þeim hvílir. Ef til vill mætti styrkja stöðu þeirra lagalega, ef upp koma álitamál sem kunna að rata til 

dómstóla. Hugsanlegt er að sú starfsaðstaða sem hjúkrunarfræðingum sem starfa afskekkt á Íslandi er 

boðin uppá nú sé ekki fullnægjandi þegar litið er á lagalegar forsendur. Ætla má að upp komi að þeir 

sinni verkefnum sem annars heyra ekki undir þeirra starfssvið, þar sem svo langt er í almenna 

sjúkrahúsþjónustu og þeir neyðist til að gera það sem þeir telja sjúklingi sínum fyrir bestu, í raun án 

þess að hafa til þess lagalegar heimildir. 
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2.3 Upplifun hjúkrunarfræðinga af starfi á afskekktum stöðum 

2.3.1 Starfsánægja 
Starfsumhverfi telst heilbrigt ef kröfur til starfsfólks, nýting þekkingar og frelsi til athafna er í jafnvægi 

(American Association of Critical-Care Nurses (AACN), 2005). Starfsánægja hjúkrunarfræðinga sem 

starfa einir í afskekktum samfélögum virðist byggjast að miklu leyti á þeim búnaði og fáanlega 

stuðningi sem þeir hafa, lendi þeir í erfiðum aðstæðum. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Kanada 

árin 2005-2006 upplifðu hjúkrunarfræðingar verkefni sín síður yfirþyrmandi og héldust lengur í starfi ef 

þeir upplifðu jafnvægi milli þeirra krafa sem gerðar voru til þeirra og þeirra lausna sem þeir höfðu til að 

beita og töldu sig hafa þann búnað og félagslega stuðning sem þeir þurftu til að sinna starfi sínu vel. 

Þegar hjúkrunarfræðingar upplifðu hins vegar skort á nauðsynlegum búnaði, stuðningi og leiðum til að 

takast á við erfiðar aðstæður fundu þeir sig vanmáttuga gagnvart starfi sínu (Hunsberger o.fl., 2009). Í 

rannsókn sem gerð var í Ástralíu árið 2010 kom fram að kröfur í starfi verða íþyngjandi þegar 

hjúkrunarfræðing skortir úrræði til að mæta þeim. Það hefur í för með sér andlegt álag og 

tilfinningalegt uppnám ef ekkert er að gert. Kröfur starfsins og þau úrræði sem hjúkrunarfræðingur 

hefur til þess að bregðast við þeim hafa bein áhrif á andlegt álag og tilfinningalega þætti. Álag og 

tilfinningalegir þættir hafa svo áhrif á skuldbindingu í starfi og starfsánægju. Há tíðni andlegs álags 

mældist hjá hjúkrunarfræðingum á afskekktum stöðum samanborið við stéttir eins og lögreglumenn 

eða hjálparstarfsmenn. Einnig voru hjúkrunarfræðingar á afskekktum svæðum líklegri til að upplifa sig 

tilfinningalega úrvinda en hjúkrunarfræðingar starfandi á öðrum vettvangi, en þrátt fyrir það voru þeir 

skuldbundnari starfi sínu en aðrir hjúkrunarfræðingar og einnig skuldbundnari en læknar í 

sambærilegum stöðum. Þar sem hjúkrunarfræðingar á afskekktum svæðum höfðu lýst hærri tíðni 

andlegs álags en samanburðarhópar og töldu sig frekar tilfinningalega úrvinda kemur það á óvart að 

þeir voru ánægðari í starfi en umræddir hópar (Opie, o.fl., 2010).  

Óánægja í hjúkrunarstarfi er ein helsta ástæða fyrir kulnun, verri mætingu og óæskilegri 

starfsmannaveltu, sem veldur því að þekking sem byggist upp með reyndu starfsfólki tapast. Í 

rannsókn sem gerð var í hópi hjúkrunarfræðinga, sem störfuðu afskekkt í Bandaríkjunum, kom í ljós 

að það sem helst vakti ánægju var gott samstarfsfólk, sveigjanlegur vinnutími og fjölbreytileiki 

starfsins. Það sem helst olli óánægju í sama úrtaki var að hafa litla stjórn á eigin starfsaðstæðum, 

skortur á viðurkenningu á mikilvægi starfsins, lítil tækifæri til framþróunar og skortur á hvatningu og 

hrósi frá næsta yfirmanni. Það hve mikil ábyrgð fylgir starfi hjúkrunarfræðings, sem starfar einn á 

afskekktum svæðum, var bæði nefnt sem helsti kostur og ókostur starfsins. Þegar 

hjúkrunarfræðingarnir voru spurðir hvað skipti þá mestu máli þegar kæmi að starfsvali kom í ljós að 

frítími frá vinnu, að búa í litlu samfélagi, framfærslukostnaður, aðgangur að afþreyingu og aðgengi 

maka að atvinnu skipti mestu máli. Að búa nálægt fjölskyldu og vinum skipti einnig miklu máli. Þeir 

sem áttu rætur að rekja til afskekktra staða, bjuggu nálægt fjölskyldu og vinum, voru með fjölskyldur 

og áttu maka sem hafði atvinnu á sama svæði voru líklegri til að vera ánægðir í starfi (Molinari og 

Monserud, 2008). Í ástralskri rannsókn frá árinu 2010 kemur fram að mun meiri óæskileg 

starfsmannavelta er meðal hjúkrunarfræðinga sem starfa afskekkt (57%) en annarra 

hjúkrunarfræðinga í Ástralíu (39%). Í sömu rannsókn kemur fram að eftirlit, tækifæri til 
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endurmenntunar og til að auka eigin færni hafði mest jákvæð áhrif á starfsánægju þátttakenda (Opie 

o.fl., 2010). Samkvæmt annarri rannsókn sem gerð var í Ástralíu, árið 2012, eru hjúkrunarfræðingar 

þar í landi ánægðir í starfi þrátt fyrir mikið álag (Kidd, o.fl., 2012).  

Vinnuumhverfi og stjórn á eigin starfsháttum hefur bein áhrif á líðan og atferli fólks á vinnustað. 

Fyrir hjúkrunarfræðinga er valdefling með réttum tækjabúnaði auk aðgengi að upplýsingum og 

stuðningi þýðingarmest (Bish, o.fl., 2014).  

2.3.2 Afstaða hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema til starfa á 
afskekktum svæðum 

Hjúkrunarfræðingar eru ómissandi bæði í heilbrigðisþjónustu og samfélagi á afskekktum stöðum 

(Lauder o.fl, 2006). Erfitt hefur reynst að fá hjúkrunarfræðinga til starfa á afskekktum svæðum. Í 

rannsókn sem gerð var í Kanada voru hjúkrunarfræðinemar beðnir um að fylgjast með hjúkrun í 

afskekktu samfélagi, lýsa þeim áskorunum sem hjúkrunarfræðingar tókust á við og meta hvort námið 

þeirra hefði búið þá undir hjúkrun við þær aðstæður. Í ljós kom að nemunum fannst námið, sem þeir 

höfuð stundað, ekki hafa búið þá nægjanlega vel undir slík störf þar sem hjúkrunarfræðingar starfa 

sjálfstætt. Þeir töldu að kenna þyrfti sérstaklega þess háttar hjúkrun í þeim tilgangi að efla þekkingu og 

sjálfstraust hjúkrunarfræðinga í einangruðum aðstæðum. Einhverjir nefndu einnig að gott væri að fá 

verknám undir leiðsögn hjúkrunarfræðings í afskekktu samfélagi í þeim tilgangi að skilja betur eðli 

starfsins og ábyrgðina sem því fylgir (Leipert o.fl, 2012). Í annarri rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum, voru rannsakaðir þeir þættir sem réðu því að hjúkrunarnemar höfðu áhuga á að starfa 

í afskekktum samfélögum. Í ljós kom að þeir sem höfðu búið í, eða höfðu reynslu af, fámennum og 

afskekktum samfélögum voru líklegri til að vilja starfa við slíkar aðstæður og einnig líklegri til að vera 

ánægðir í starfi til lengri tíma. Ástæðurnar sem nemarnir gáfu fyrir áhuga sínum voru mismunandi. 

Einhverjir nefndu að gefandi væri að hjúkra þeim sem búa afskekkt og fá minni þjónustu en ættu þó 

jafnan rétt á henni. Aðrir nefndu að þeir vildu gefa til baka til samfélagsins sem þeir ólust upp í. 

Persónulegri ástæður voru þægindi við að ala upp börn á afskekktum svæðum, að glæpatíðni væri lág 

og að þetta væri leið til að afla sér góðrar reynslu á starfsferlinum (Bushy o.fl., 2005; Molinari o.fl., 

2008). Í Ástralskri rannsókn á sama efni sem snéri að hjúkrunarfræðingum sem störfuðu við hjúkrun á 

afskekktum stöðum voru helstu ástæður fyrir því að þeir völdu slíka vinnu að þeim fannst þeir vera 

hluti af liðsheild, fannst gott að búa í minni samfélögum, gott samband var við samstarfsfólk og þeim 

fannst þeir tilheyra samfélaginu (Lauder o.f.l, 2006). 

2.3.3 Áskoranir 
Margar áskoranir fylgja því að starfa sem hjúkrunarfræðingur, sjálfstætt, fjarri almennri 

sjúkrahúsþjónustu. Einangrun getur verið erfið, bæði landfræðilega og félagslega en einnig faglega. 

Erfitt getur verið að sækja álit eða ráðleggingar til annarra hjúkrunarfræðinga eða annara 

heilbrigðisstétta. Oft er minni aðgangur að nútíma tækni og búnaði og endurmenntunartækifæri eru fá 

sem eykur líkur á kulnun í starfi (Kidd, Kenny og Meehan-Andrews, 2012; Bushy o.fl., 2005; Opie o.fl., 

2010). Einnig má nefna atriði eins of marga sjúklinga á ábyrgð hvers hjúkrunarfræðings, meiri líkur á 

veðurfarslegum vandkvæðum og þar af leiðandi enn frekari einangrun og minna atvinnuframboð fyrir 

maka. Ein af stærstu áskorunum sem snúa að hjúkrunarfræðingum í afskekktum samfélögum felst í 



24 

því að halda trúnað við skjólstæðinga á svæðum þar sem íbúar þekkjast vel og erfitt getur verið að 

halda faglegri fjarlægð. Einnig getur verið erfitt að eiga og viðhalda eigin einkalífi (Bushy o.fl., 2005). 

Að starfa í samfélagi þar sem fáir íbúar eru og samband á milli þeirra náið getur orðið til þess að 

einkalíf hjúkrunarfræðings hefur áhrif á álit samfélagsins á faglegri færni hans og erfitt getur verið að 

blanda ekki saman starfi og einkalífi (Bushy, 2002). Það að þekkja skjólstæðinga sína getur bæði verið 

þess valdandi að hjúkrunarfræðingur getur veitt betri hjúkrun en einnig verið streituvaldandi í erfiðum 

aðstæðum (Winters o.fl., 2010). 

Augljóst verður að teljast að vinnuálag hjúkrunarfræðinga sem starfa einir og afskekkt getur verið 

mikið. Í rannsókn sem gerð var meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga árið 2009 kom í ljós að 

ófullnægjandi mönnun jók verulega álag á hjúkrunarfræðinga, það sama má segja um aðstæður þar 

sem hjúkrunarfræðingar þurftu að sinna hlutverki sem þeir voru ekki undirbúnir fyrir, ef skortur var á 

aðstoð og stuðningi og ef lítill tími vannst til sinna eigi þörfum á vinnutíma, svo sem að nærast og 

hvílast (Sveinfríður Sigurpálsdóttir, Ragnar F. Ólafsson og Helga Bragadóttir, 2012). Allt þetta getur átt 

við um hjúkrunarfræðinga sem starfa einir í fámennum samfélögum. Þrátt fyrir þær áskoranir sem hér 

hafa verið taldar upp virðist sem það hversu fjölbreytt og krefjandi starf hjúkrunarfræðinga á 

afskekktum svæðum er hafi jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra (Hegney og McCarthy, 2000).  

2.3.4 Sjálfstraust í bráðaaðstæðum 
Í rannsókn sem gerð var meðal hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á afskekktum svæðum í Ástralíu kom 

fram að þá skorti sjálfstraust við bráðaaðstæður. Fjörutíu og sjö prósent þátttakenda mátu sig ekki 

örugga við bráðaaðstæður. Hugsanlega má rekja þetta til einangrunar, bæði faglegrar og 

landfræðilegrar, og skorts á kennslu og þjálfun í að takast á við óvænt og bráð viðfangsefni. Nokkrir 

þátttakendur lýstu hræðslu við að þurfa að hafa rétt fyrir sér í öllum tilfellum af ótta við lögsókn ef þeir 

gerðu mistök. Þess vegna treysta hjúkrunarfræðingar síður á eigin dómgreind við erfiðar aðstæður. 

Rannsóknin sýndi fram á að þörf er á aukinni kennslu og þjálfun til hjúkrunarfræðinga sem starfa einir 

á afskekktum svæðum (Kidd o.fl., 2012). Í rannsókn sem gerð var á þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

endurlífgun og áhrifum reglulegrar endurmenntunar kom í ljós að þekking á endurlífgun jókst með 

endurmenntun. Lifun eftir hjartastopp ræðst af gæðum endurlífgunar, tíma sem líður frá því að 

einstaklingur missir meðvitund þar til endurlífgun hefst og þar til rafstuð er gefið. Of mikil áhersla virðist 

lögð á bóklega kennslu miðað við verklega. Þátttakendur í rannsókninni sýndu marktækan 

þekkingarmun á prófum sem tekin voru fyrir og eftir endurlífgunarnámskeið sem gefur til kynna að 

verkleg endurmenntun í endurlífgun auki einnig fræðilega þekkingu á viðfangsefninu (Källestedt, 

Rosenbrand, Leppert, Herlitz og Enlund, 2010). Hlutfall þeirra sem lifa af hjartastopp er á bilinu tvö til 

49% eftir því í hvaða hjartsláttartakti viðkomandi var þegar hann leið útaf og eftir því hve langur tími 

leið frá því að það gerðist þar til endurlífgun hófst. Hlutfallið getur tvöfaldast, jafnvel þrefaldast, ef 

endurlífgun er beitt á réttan hátt.  Í rannsókn sem gerð var í Brasilíu kom í ljós að meirihluti 

hjúkrunarfræðinga vissi ekki hvernig átti að bregðast við hjartastoppi (yfir 70%), þekktu ekki 

hjartsláttartakta sem leiða til hjartastopps (yfir 80%) og enginn þeirra þekkti þau lyf sem notuð eru í 

endurlífgun eftir hjartastopp. Í ljós kom að meðaltíminn sem hafði liðið frá frá því þessir 

hjúkrunarfræðingar fengu síðast kennslu í endurlífgun voru átján mánuðir en mælt er með að ekki líði 
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lengri tími en hálft ár á milli námskeiða eigi starfsmaðurinn að geta nýtt þá þekkingu sem hann tileinkar 

sér. Um sjötíu prósent hjúkrunarfræðinga í umræddri rannsókn gat ekki útskýrt A, B, C nálgun í 

endurlífgun (Almeida, Araújo, Dalari og Araujo, 2011). Sænskir heilbrigðisstarfsmenn tóku þátt í 

rannsókn sem gerð var þar í landi um viðhorf þeirra til endurlífgunar og þekkingar á henni. Í ljós kom 

að eftir að hafa fengið upprifjunarkennslu í endurlífgun bættu starfsmennirnir sig marktækt í 10 af þeim 

11 þáttum sem metnir voru. Þeir töldu sig öruggari við bráðaaðstæður og tjáðu minni kvíða fyrir slíkum 

aðstæðum. Sá eini þáttur sem ekki breyttist var að 96% þátttakenda töldu sig bera skyldu til að beita 

endurlífgun ef þeir yrðu vitni að hjartastoppi.  Fyrir endurlífgunarkennslu töldu 24% sig geta notað 

sjálfvirkt hjartastuðtæki en eftir kennsluna var hlutfallið komið upp í 67%. Í heild töldu þátttakendur sig 

öruggari í beitingu endurlífgunar eftir upprifjunarkennsluna en fyrir hana (Källestedt, Berglund, Herlitz, 

Leppert og Enlund, 2012).  

Í íslenskri rannsókn á viðhorfi hjúkrunarfræðinga til þekkingar og þjálfunar í endurlífgun kom í ljós 

að einungis um 60% íslenskra hjúkrunarfræðinga töldu sig hafa næga þekkingu á endurlífgun. Þar af 

leiðir að 40% töldu þekkingu sýna ekki nægjanlega til þess að geta brugðist rétt við í að stæðum þar 

sem endurlífgunar væri þörf. Níutíu og fimm prósent töldu það þó siðferðilega skyldu sína að beita 

endurlífgun ef þess gerðist þörf. Þegar spurt var um þá kennslu sem þátttakendur höfðu hlotið kom í 

ljós að tæplega helmingur þeirra hafði ekki farið á námskeið í endurlífgun í þrjú ár eða meira og 8% 

höfðu aldrei farið á námskeið. Aðspurðir hvað þátttakendum þætti ákjósanlegur tími milli námskeiða í 

endurlífgun töldu flestir (86%) það vera 6-12 mánuðir (Hildigunnar Svavarsdóttir og Gísli Níls 

Einarsson, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að til þess að auka öryggi hjúkrunarfræðinga í endurlífgun 

þurfi að hefja kennslu sem fyrst í grunnnámi í hjúkrunarfræði og viðhalda þekkingu nema með 

reglulegum námskeiðum og þjálfun fram að útskrift. Nauðsynlegt er að kennslan byggi á 

raunverulegum dæmum og að nemar læri einnig að þekkja fyrirboða hjartastopps (Hamilton, 2005). 

2.3.5 Samantekt 
 Starfsánægja hjúkrunarfræðinga sem starfa einir í afskekktum samfélögum stjórnast að miklu leiti af 

þeim búnaði og fáanlegum stuðningi sem þeir hafa. Kröfur starfsins og þau tæki sem 

hjúkrunarfræðingur hefur til að bregðast við þeim hefur bein áhrif á upplifað andlegt álag og 

tilfinningalega þætti.  

Þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar á afskekktum stöðum lýsi miklu andlegu álagi og telji sig frekar 

tilfinningalega úrvinda miðað við hjúkrunarfræðinga á öðrum starfsvettvangi eru þeir ánægðari í starfi 

en samanburðarhópar. Það hve mikil ábyrgð fylgir starfi hjúkrunarfræðings á afskekktum svæðum 

getur því bæði verið mesti kostur og ókostur starfsins. Þeir sem bjuggu nálægt stórfjölskyldu og vinum, 

áttu fjölskyldu og áttu maka sem hafði atvinnu á sama svæði voru líklegri til að vera ánægðir í starfi.  

Margar áskoranir fylgja því að starfa sjálfstætt sem hjúkrunarfræðingur fjarri almennri 

sjúkrahúsþjónustu. Í því samhengi má nefna einangrun, erfiðleika við að fá álit annarra fagstétta eða 

annarra hjúkrunarfræðinga, minni aðgang að nútíma tækni og minni endurmenntunarmöguleika. 

Einnig má nefna atriði eins og fjölda sjúklinga á ábyrgð hvers hjúkrunarfræðings og þar með aukna 

ábyrgð. Ein af stærstu áskorunum sem snúa að hjúkrunarfræðingum í smáum samfélögum felst þó í 
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því að halda trúnað við skjólstæðinga á svæðum þar sem íbúar þekkjast vel og erfitt getur verið að 

halda faglegri fjarlægð.  

Það að vera einn í starfi, að lenda í óundirbúnum aðstæðum þar sem skortur er á stuðningi og 

aðstoð og jafnframt lítill tími til að sinna eigin þörfum eykur verulega álag á hjúkrunarfræðinga. Allt 

þetta getur átt við um hjúkrunarfræðinga sem starfa einir í fámennum samfélögum. Þrátt fyrir allt virðist 

mikil ábyrgð og fjölbreytt starf hafa jákvæð áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

afskekktum svæðum.  

Þörf er á aukinni kennslu og þjálfun fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa einir á afskekktum svæðum 

en þá skortir að eigin mati sjálfstraust við bráðaaðstæður. Hugsanlega má rekja það til einangrunar, 

bæði faglegrar og landfræðilegrar, og skorts á kennslu og þjálfun í að takast á við óvænt og bráð 

viðfangsefni. Vegna þessa treysta hjúkrunarfræðingar síður á eigin dómgreind við erfiðar aðstæður. 

Rannsóknir sýna að regluleg kennsla og upprifjun í endurlífgun, allt frá fyrstu misserum náms, skilar 

sér í öruggara heilbrigðisstarfsfólki og auknu öryggi fyrir sjúklinga. 
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3 Aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin var megindleg en unnið var með töluleg gögn sem skráð höfðu verið af 

heilbrigðisstarfsmanni í sjúkraskýli við Búðarhálsvirkjun á tímabilinu 1. júní 2011 til 16. desember 2013 

en öll afskipti af heilsutengdum þáttum voru skráð rafrænt. Rannsóknin var því afturvirk, byggð á 

fyrirliggjandi upplýsingum um fjölda koma og ástæður þeirra. Notast var við lýsandi tölfræði sem jafnan 

er notast við þegar ætlunin er að lýsa dreifingu (Laufey Tryggvadóttir, 2003) til að lýsa skiptingu 

viðfangsefna eftir komuástæðum, fjölda tilvika eftir tímabilum og algengustu ástæðu fyrir komu í 

sjúkraskýlið við Búðarhálsvirkjun. 

3.2 Aðferð, mælitæki og gagnasöfnun 
Öll afskipti af heilsutengdum þáttum voru skráð rafrænt á því tímabili sem sjúkraskýli á 

virkjunarsvæðinu var í notkun. Rannsóknargögn voru unnin upp úr skráningu þeirra sjö 

hjúkrunarfræðinga sem komu að verkefninu og voru sambærilegar upplýsingar skráðar af öllum 

aðilum. Það voru þau viðfangsefni sem um var að ræða, hvaða starfsheiti viðkomandi skjólstæðingur 

hafði og hver úrlausn vandamálsins var. 

3.3 Þátttakendur 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir sem leituðu aðstoðar í sjúkraskýli við Búðarhálsvirkjun á því 

tímabili sem það var starfrækt. Þeir voru af báðum kynjum og allir voru þeir starfsmenn við virkjunina, 

t.d. verkamenn, verkstjórar, eldhússtarfsmenn og iðnaðarmenn. 

3.4 Siðferðisleg álitamál 
Engin persónuleg auðkenni komu fram í gögnum sem notuð voru við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

3.5 Heimildaleit 
Leit að heimildum fór að mestu fram á tímabilinu frá ágúst 2013 til mars 2014 og þau gagnasöfn sem 

stuðst var mest við voru Pubmed, Ovid og Google Scholar. Þess utan var stuðst við lög og reglugerðir 

ýmiskonar, auk opinberra samninga. Einnig voru fengnar ábendingar og leiðsögn frá Önnu Björgu 

Aradóttur yfirhjúkrunarfræðingi hjá Embætti landlæknis og Gísla Níls Einarssyni hjúkrunarfræðingi og 

forvarnarfulltrúa fyrirtækja hjá Vís. 

3.6 Úrvinnsla 
Úrvinnsla fór fram í Exel forritinu. Rannsóknargögnin voru sett upp í tíðnitöflur og flokkuð eftir 

komuástæðum en þær voru flokkaðar í slys, veikindi og heilsugæslutengd viðfangsefni. Niðurstöður 

voru settar fram á lýsandi formi sem stöplarit og skífurit. 
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4 Niðurstöður 
Alls voru 1587 viðfangsefni tengd heilbrigðisþjónustu við Búðarhálsvirkjun skráð af 

heilbrigðisstarfsmönnum á svæðinu frá 1. júní 2011 til og með 16. desember 2013. Sjúkrabíll var tíu 

sinnum kallaður til og flutti sjúklinga á sjúkrahús en ekkert vinnutengt dauðsfall varð á vinnusvæðinu. 

Flest heilbrigðistengd viðfangsefni sem komu upp var hægt að leysa í sjúkraskýlinu við 

Búðarhálsvirkjun. 

Tafla 1 sýnir dreifingu viðfangsefna eftir mánuðum og árum yfir allt tímabilið og tafla 2 sýnir fjölda 

mismunandi tegunda viðfangsefna eftir árum yfir allt tímabilið þar sem blátt táknar slys, rautt táknar 

veikindi og grænt táknar heilsugæslutengd viðfangsefni.  

Tafla 1. Dreifing viðfangsefna heilbrigðisstarfsmanns í sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun eftir 
mánuðum og árum frá 1. júní 2011 til og með 16. desember 2013 

 

 
 

Tafla 2. Fjöldi mismunandi tegunda viðfangsefna eftir árum frá júní 2011 til desember 2013 
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Mynd 1 sýnir fjölda viðfangsefna eftir mánuðum öll árin. Þar sést að flestar komur voru í ágúst og 

september. 

 

Mynd 1. Skipting viðfangsefna í sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun eftir mánuðum frá júní 2011 
til desember 2013. 

 

Ef litið er á niðurstöður útfrá skiptingu viðfangsefna í slys, veikindi og heilsugæslu kemur í ljós að 52% 

(n=832) heilbrigðistengdra viðfangsefna skilgreinast sem heilsugæslutengdir þættir, svo sem fræðsla, 

ráðgjöf, endurkomur og vitjanir, mælingar á blóðþrýstingi og blóðsykri, lyfjagjafir, blóðprufur og þess 

háttar. Þrjátíu og tvö prósent (n=500) viðfangsefna heilbrigðisstarfamanns skilgreinast sem veikindi, 

svo sem flensa, kviðverkir, bakverkir og þess háttar og 16% (n=253) skilgreinast sem slys, svo sem 

skurðir, högg, fall, aðskotahlutir í auga, önnur augnslys og fleira. Þessi skipting sést á mynd 2. 

 

	  

 

Mynd 2. Skipting viðfangsefna í sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun frá júní 2011 til desember 
2013 
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Einstakar komuástæður sjást á mynd. Yfir allt tímabilið leituðu flestir aðstoðar vegna verkja ýmiskonar 

(bakverkja, höfuðverkja, kviðverkja og þess háttar) eða 22% (n=342). 

 

Mynd 3. Skipting viðfangsefna eftir komuástæðum í sjúkraskýlið við Búðarhálsvirkjun júní 2011 
til desember 2013. 

Ef skoðað er hvert ár fyrir sig þá kemur í ljós að árið 2011 voru flest tilviki í september eins og mynd 4 

sýnir. Ef miðað er við að 300 manns hafi verið við störf á framkvæmdasvæðinu á hverjum tíma má 

áætla að á bilinu 9,3 - 25,3% starfsmanna hafi leitað sér aðstoðar í sjúkraskýlinu í hverjum mánuði á 

tímabilinu 1. júní til 31. desember 2011. 

 

 

Mynd 4. Skipting fjölda viðfangsefna eftir mánuðum 2011 
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Á tímabilinu frá 1. júní 2011 til 31. desember 2011 leituðu flestir, eða 54% (n=190), aðstoðar vegna 

heilsugæslutengdra vandamála, 29% (n=105) vegna veikinda og 17% (n=59) vegna slysa. Þetta sést 

á mynd 5. Algengasta einstaka viðfangsefnið voru verkir ýmiskonar líkt og sést á mynd 6. 

 

Mynd 5. Skipting viðfangsefna í sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun frá júní 2011 til desember 
2011 

 
 

Mynd 6. Skipting viðfangsefna eftir komuástæðum í sjúkraskýlið við Búðarhálsvirkjun júní 2011 
til desember 2011 
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Árið 2012 voru flest viðfangsefni í júlí, september og nóvember og fæst í janúar, apríl og desember. 

Þetta sýnir mynd 7. Ef miðað er við að 300 manns hafi verið við störf á framkvæmdasvæðinu á 

hverjum tíma má áætla að á bilinu 12 - 24,3% starfsmanna hafi leitað sér aðstoðar í sjúkraskýlinu í 

hverjum mánuði árið 2012. 

 

Mynd 7. Skipting fjölda viðfangsefna eftir mánuðum 2012 

 

Líkt og árið á undan leituðu flestir sér aðstoðar vegna heilsugæslutengdra vandamála eða 53% 

(n=350). Þrjátíu og tvö prósent (N=208) viðfangsefna voru veikindi og 15% (n=100) slys. Skipting 

viðfangsefna fyrir 2012 sést á mynd 8. 

	  

 

Mynd 8. Skipting viðfangsefna í sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun 2012 
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Líkt og 2011 eru verkir algengasta einstaka vandamálið sem leitað er með til heilbrigðisstarfsmanns í 

sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun árið 2012 eins og mynd 9 sýnir. 

 

Mynd 9. Skipting viðfangsefna eftir komuástæðum í sjúkraskýlið við Búðarhálsvirkjun 2012 

 

Árið 2013 voru flest heilbrigðistengd viðfangsefni í ágúst og fæst í desember eins og mynd 10 sýnir. Ef 

miðað er við að 300 manns hafi verið við störf á framkvæmdasvæðinu á hverjum tíma má áætla að á 

bilinu 3,6 - 24,7% starfsmanna hafi leitað sér aðstoðar í sjúkraskýlinu í hverjum mánuði árið 2013 

 

Mynd 10. Skipting fjölda viðfangsefna eftir mánuðum 2013 
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Flestir leituðu sér aðstoðar vegna heilsugæslutengdra vandamála árið 2013 eða 51% (n=292). 

Viðfangsefni tengd veikindum voru 32% (n=187) og 17% (n=96) tengdust slysum. 

 

Mynd 11. Skipting viðfangsefna í sjúkraskýlinu við Búðarhálsvirkjun 2013 

 

Algengasta komuástæðan voru verkir líkt og árin á undan eins og sjá má á mynd 12. 

 

Mynd 12. Skipting viðfangsefna eftir komuástæðum í sjúkraskýlið við Búðarhálsvirkjun 2013 
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5 Umræður 

5.1.1 Hver var fjöldi heilbrigðistengdra viðfangsefna á 
stórframkvæmdarsvæðinu við gerð Búðarhálsvirkjunar? 

Alls voru heilbrigðistengd viðfangsefni 1587. Í heild var fjöldi viðfangsefna mestur í ágúst og 

september ár hvert. Sé litið til ársins 2011 eru flestar komur í september. Margar ástæður gætu legið 

þar að baki en hugsanlegt er að þeir starfsmenn sem hófu störf við upphaf framkvæmda hafi látið af 

störfum og snúi sér að námi eða öðru þegar fór að hausta og aðrir tekið við. Fjöldi heilbrigðistengdra 

vandamála tengist þá hugsanlega nýjum og óvönum starfsmönnum. Árið 2012 voru flest viðfangsefni í 

júlí, september og nóvember. Hugsanlegt er að sumarstarfsmenn ljúki aðlögun um mitt sumar, eða í 

júlí og því minnki eftirlit með störfum þeirra. Einnig er líklegt að nýir starfsmenn taki til starfa að hausti 

þegar sumarstarfsfólk snýr aftur til náms eða annarra starfa. Hvað skýrir útskýrir aukningu í nóvember 

er erfiðara að skýra en hugsanlegt er að þeir starfsmenn sem hófu störf í september ljúki aðlögun um 

það leiti en einnig gætu breyttar veðurfarslegar aðstæður haft áhrif, þar sem farið er að kólna og 

dimma tekur fyrr á daginn. Árið 2013 voru flest heilbrigðistengd viðfangsefni í ágúst og fæst í 

desember en líklegt er að slysum hafi fækkað svo mikið þar sem framkvæmdum lauk um miðjan þann 

mánuð. 

Áhættuþáttum vinnuslysa er skipt í þrjá flokka eftir orsakaþáttum. Einn af þeim er tækni og 

umhverfi en undir það fellur ástand búnaðar, hönnun vinnustaðarins sjálfs og aðbúnaður ýmiskonar 

(Vinnueftirlitið, 2013). Þegar fer að kólna að hausti og dagsbirtan endist skemur má ætla að 

aðbúnaður á vinnustaðnum breytist og starf á stórframkvæmdasvæði verði áhættusamara undir 

slíkum kringumstæðum.Hugsanlegt er að það skýri aukningu heilbrigðistengdra viðfangsefna þegar 

haustar.  

5.1.2 Hvert var eðli viðfangsefna heilbrigðisþjónustu á 
stórframkvæmdasvæðinu við Búðarhálsvirkjun? 

Stærsti hluti þeirra viðfangsefna sem komu til kasta hjúkrunarfræðings við Búðarhálsvirkjun voru 

heilsugæslutengd viðfangsefni og algengasta einstaka umkvörtunarefni skjólstæðinga voru verkir 

ýmiskonar. Einungis 16% þeirra viðfangsefna sem hjúkrunarfræðingur fékkst við mátti rekja til slysa.  

    Áhugavert væri að kanna hvers vegna svo margir leituðu til hjúkrunarfræðings á 

stórframkvæmdasvæðinu vegna verkja eins og raun ber vitni. Hugsanlegt er að koma mætti í veg fyrir 

hluta af þessum komum með fræðslu ýmiskonar, kennslu í réttum vinnustellingum og jafnvel aukinni 

þjónustu á virkjanasvæðinu svo sem nuddi. Á þann hátt mætti ef til vill draga úr verkjum af völdum 

vöðvabólgu og stoðkerfisvandamála. Það sama mætti hugsanlega gera með því að bjóða uppá 

aðgengi að heitum pottum svo dæmi sé tekið.  

    Hugsanlega þyrfti að gera heilsufarsskoðun á starfsfólki við stórframkvæmdasvæði, líkt og við 

Búðarhálsvirkjun, áður en þeir hefja störf svo hægt sé að veita viðeigandi fræðslu og 

heilbrigðisþjónustu. Fræðsla um lífstíl, áfengi og reykingar, starfsstellingar og fleira gæti mögulega 

dregið úr tíðni heilbrigðistengdra viðfangsefna á borð við verki. Með slíkri gagnasöfnun mætti einnig 
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varpa ljósi á það hvort algeng viðfangsefni, eins og verkir, séu tilkomnir vegna starfsaðstæðna á 

svæðinu eða hvort starfsfólk hafi átt við vandamál að stríða áður en störf hófust. 

5.1.3 Hver er sérstaða hjúkrunar á afskekktum svæðum? 
Að starfa einn á afskekktu svæði er krefjandi og krefst bæði fjölbreyttrar þekkingar og hugrekkis. 

Treysta þarf eigin dómgreind við erfiðar aðstæður. Hjúkrunarfræðingar sem starfa við slíkar  aðstæður 

þurfa að sinna fjölbreyttum hópi fólks og mismunandi viðfangsefnum. Nauðsynlegt er að geta tekist á 

við allt sem upp kemur hjá starfsfólki og vera fljótur að aðlagast breytingum. Á stuttum tíma gæti 

hjúkrunarfræðingur sem starfar einn á afskekktu svæði þurft að taka á móti sjúklingum úr slysi, veita 

andlegan stuðning, taka á móti barni og hjúkra deyjandi einstaklingi. Starf við þessar aðstæður getur 

bæði verið gefandi og valdið miklu álagi (Hunsberger, Baumann, Blythe og Crea, 2009; Bushy og 

Leipert, 2005; Bish, Kenny og Nay, 2014; Molinari og Monserud, 2008).     

Verulegar líkur er á því að hjúkrunarfræðingar sem starfa einir í afskekktum samfélögum þurfi að 

hjúkra nánum aðstandendum, vinum og kunningjum. Hugsanlegt er að rekja megi háa tíðni andlegs 

álags hjá hjúkrunarfræðingum á afskekktum svæðum og þá staðreynd að þeir segja oftar vera andlega 

úrvinda en hjúkrunarfræðingar í öðrum stöðum til þess að þeir eru að hjúkra fólki sem stendur þeim 

nærri. Af sömu ástæðu mætti ætla að þeir eigi erfitt með að treysta eigin dómgreind í bráðaaðstæðum 

þegar líf og limir þeirra nánustu liggja að veði.     

Þar sem hjúkrunarfræðingar starfa einir og þurfa að taka sjálfstæðar ákvarðanir í erfiðum 

aðstæðum mætti hugsanlega minnka álag á þá með því að nýta nútíma tækni. Með fullkomnum tölvu- 

og fjarskiptabúnaði væri hægt að auka samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks á milli landshluta og jafnvel 

á milli landa. Þannig gæti sá heilbrigðisstarfsmaður sem starfar einn og afskekkt fengið öruggar 

ráðleggingar frá þeim er hafa meiri þekkingu á þeim viðfangsefnum sem um ræðir hverju sinni. 

5.1.4 Er þörf á viðveru hjúkrunarfræðings eða annars heilbrigðisstarfsfólks á 
stórframkvæmdasvæðum þar sem langt er í almenna 
sjúkrahúsþjónustu?  

Samkvæmt lögum eiga allir landsmenn rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ eru á auk þess 

sem íbúar einstakra sveitafélaga og byggðarlaga eiga rétt á að leita sér heilbrigðisþjónustu þangað 

sem þeir eiga auðveldast með að ná til hverju sinni (Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990). Útfrá 

þessu má álykta að þörf sé á viðveru heilbrigðismanns á stórframkvæmdasvæðum þar sem langt er í 

almenna sjúkrahúsþjónustu.  

Þar sem 1587 viðfangsefni voru skráð í sjúkraskýli við Búðarhálsvirkjun á þeim 31 mánuði sem það 

var starfrækt var um að ræða tæp tvö tilfelli á dag (n= 1,74) sem þarfnaðist heilbrigðisþjónustu af 

einhverju tagi. Sjaldan var um alvarleg tilvik að ræða. Hugsanlegt er að viðvera hjúkrunarfræðings á 

almennum skrifstofutíma væri nægjanleg, en erfitt er að fullyrða um það þar sem upplýsingar um 

tímasetningar þeirra slysa og óhappa sem upp komu vantar. 

Hugsanlegt er að hjúkrunarfræðingur gæti komið að þjónustu við starfsmenn áður en þeir hefja 

störf við stórframkvæmdir líkt og við Búðarhálsvirkjun. Samkvæmt lögunum skulu starfsmenn eiga kost 

á heilsufarsskoðun á kostnað atvinnurekanda áður en þeir eru ráðnir til starfa og það sama á við eftir 
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að störfum lýkur (og á meðan á því stendur) sér í lagi þegar um er að ræða störf þar sem aukin áhætta 

er á slysum og heilsutjóni. Einnig er atvinnurekanda skylt að gera starfsmönnum sínum ljósar 

slysahættur og sjúkdóma sem geta falist í starfi þeirra.  

Hjúkrunarfræðingur gæti sinnt upplýsingasöfnun og frumskoðun þeirra sem hyggjast starfa á 

stórframkvæmdasvæði auk fræðslu um áhættur sem starfið felur í sér. Eftir að störfum lýkur gæti 

hjúkrunarfræðingur einnig sinnt skoðun og ráðleggingum sé þess þörf. Í frumskoðun gæti falist 

upplýsingasöfnun um núverandi heilsu (lífsmörk, líkamlegt ástand o.fl.), fyrri heilsufarssögu, áfengis- 

og vímuefnanotkun, þekkt ofnæmi og andlega líðan svo dæmi séu tekin. Skoðun eftir að störfum lýkur 

mætti endurmeta sömu þætti.  

Á sama tíma og almennir starfsmenn skulu bera ábyrgð á eigin heilbrigði með því að nýta sér 

umrædda heilsufarsskoðun er mikilvægt að stjórnendur séu virkir og sýni gott fordæmi með því að 

hvetja starfsmenn sína til að nýta þá þjónustu sem í boði er og efla þannig eigið heilbrigði. Þannig má 

senda þau skilaboð til starfsmanna að öryggismál séu ávalt í forgangi. 
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6 Ályktanir 
Hjúkrunarfræðingar sem starfa á afskekktum svæðum langt frá almennri sjúkrahúsþjónustu þurfa bæði 

að hafa víðtæka þekkingu og áræðni til að takast á við nýjar og oft óvæntar aðstæður. Störf þeirra eru 

þýðingarmikil og þeir eru oft eini tengiliðurinn sem íbúar afskekktra samfélaga hafa við 

heilbrigðiskerfið. Þrátt fyrir kröfuna um víðtæka þekkingu og hugrekki verður hjúkrunarfræðingur einnig 

að þekkja vel eigin takmörk og geta sent frá sér sjúklinga þangað sem hægt er að veita viðeigandi 

aðstoð, gerist þess þörf.  

   Starfsánægja hjúkrunarfræðinga sem starfa einir á afskekktum stöðum hefur töluvert verið 

rannsökuð. Niðurstöður sýna að fullnægjandi búnaður og fáanlegur stuðningur ráði talsverðu um 

starfsánægju. En einnig persónulegir þættir eins og að búa nálægt fjölskyldu og vinum, hafa rætur að 

rekja til fámennra samfélaga og að hafa möguleika á að vera með eigin fjölskyldu og maka í starfi á 

sama svæði hafa einnig mikil áhrif.  

    Margar áskoranir fylgja því að starfa sjálfstætt sem hjúkrunarfræðingur fjarri almennri 

sjúkrahúsþjónustu. Í því samhengi má nefna einangrun, efiðleika við að fá álit annarra í flóknari 

viðfangsefnum, minni aðgang að nútíma tækni og minni endurmenntunarmöguleika. Einnig má nefna 

atriði eins og marga sjúklinga á ábyrgð hvers hjúkrunarfræðings og þar með aukna ábyrgð. 

Rannsóknir sýna að þörf er á aukinni kennslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga sem starfa einir á 

afskekktum svæðum en að eigin mati skortir þá sjálfstraust í bráðaaðstæðum sem upp geta komið og 

treysta ekki eigin dómgreind. 

    Með rannsókn á heilbrigðistengdum viðfangsefnum við byggingu Búðarhálsvirkjunar hefur verið sýnt 

fram á mikilvægi heilbrigðisþjónustu við slíkar stórframkvæmdir þar sem ætla má útfrá niðurstöðum 

rannsóknarinnar að fjórðungur starfsmanna á svæðinu hafi leitað sér aðstoðar hjá 

heilbrigðisstarfsmanni í hverjum mánuði þegar flestar komur voru skráðar. Þörf er á fleiri rannsóknum 

á hlutverki og mikilvægi hjúkrunar á stórframkvæmdasvæðum þar sem langt er í almenna 

sjúkrahúsþjónustu. Safna þarf nánari upplýsingum um tildrög slysa sem verða við stórframkvæmdir, til 

að mynda tölur um notkun hlífðarbúnaðar og hvort farið sé eftir öryggisreglum í þeim tilfellum þar sem 

slys eiga sér stað. Heilsueflingu starfsmanna er hægt að fylgja eftir og rannsaka ávinning af henni 

frekar.  

    Enn er mörgum spurningum ósvarað. Nefna má að flestir þeir starfsmenn sem leituðu til 

hjúkrunarfræðings í sjúkraskýli við Búðarhálsvirkjun komu þangað vegna verkjavandamála. Safna 

hefði mátt upplýsingum um hvort um var að ræða langvinna eða bráða verki, hvort viðkomandi hafði 

sögu um verkjavandamál áður eða hvort verkir voru afleiðing starfsins sem þeir inntu af hendi við 

framkvæmdirnar við Búðarhálsvirkjun. Ákjósanlegt hefði verið að gera ítarlega heilsufarsskoðun við 

ráðningu starfsfólks og fylgja henni eftir með skoðunum á meðan á starfstímabilinu stóð og eftir að því 

lauk. Við gerð þessa verkefnis var hannað skjal sem hægt væri að nota við slíkar skoðanir (sjá 

fylgiskjal I).  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal I 

Heilsufarsmat starfsmanns við stórframkvæmdir  
TRÚNAÐARUPPLÝSINGAR 

 
Fyllist út af starfsmanni sjálfum: 
 
Nafn: ____________________________________________ 
Kennitala: ________________________________________ 
Starfsheiti: _______________________________________ 
Nánasti aðstandandi: _______________________________  
Símanúmer: _______________________ Tengsl: _____________________ 
 
Lyfjanotkun að staðaldri: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Ofnæmi: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Hefur þú fengið bólusetningu gegn stífkrampa (tetanus) _______ ártal ______ 
 
Hefur þú sögu um einhver af eftirfarandi heilsufarsvandamálum: 
 
Hjarta- og æðasjúkdóma ___ Flogaveiki___   Síþreytu___ 
Sykursýki___    Stoðkerfisvandamál___ Lungnasjúkdóm___ 
Áfengis- eða vímuefnavanda___ Misnotkun lyfja___  Lifrasjúkdóm___ 
Meltingafæravandamál___  Geðsjúkdómar___  Ónæmissjúkdóm___ 
annað ______________________________________________________ 
 
 
Fyllist út af heilbrigðisstarfsmanni: 
_____________________________________________ 
 
Dagsetning: 

      

Blóðþrýstingur: 
      

Púls (Reglulegur/Óreglulegur): 
      

Súrefnismettun: 
      

Blóðsykur: 
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