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SAMNINGUR UM TRÚNAÐ

ÚTDRÁTTUR
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að leggja mat á starfsánægju í nýsameinaðri
heilbrigðisstofnun. Stofnunin sem varð fyrir valinu er Heilbrigðisstofnun Norðurlands
(HSN) sem sameinuð var 1. október 2014. Mikið hefur verið ritað og rætt um
sameiningu í heilbrigðisþjónustu og ekki allir á einu máli. Flestar umfjallanir voru
neikvæðar og heimamenn almennt á móti sameiningum en úttektaraðilar og álitsgjafar
ríkisins fylgjandi þeim. Það sama má segja um aðrar sameiningar á ríkisstofnunum eða
flutning þeirra líkt og komið hefur fram í fjölmiðlum þá er hún almennt neikvæð.

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er farið yfir hvað starfsánægja er og af hverju hún er mæld,
hverjar eru skyldur, kröfur, lög og viðmið að góðum starfsháttum ríkisstarfsmanna. Eins
stjórnun ríkisstarfsmanna og hlutverk stjórnenda í heilbrigðisþjónustu.

Í seinni hluta ritgerðarinnar er farið yfir tölfræði og niðurstöður könnunarinnar.
Spurningakönnunin var fengin að láni frá Gallup og SFR. Gerður var samanburður við
heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni og stuðst við kannanir „Stofnun ársins“ til að
leggja mat á það hvar stofnunin stæði í samanburði við aðra heilbrigðisstofnanir.
Skoðaðar voru einnig fyrri rannsóknir.

Niðurstöðurnar leiddu óvænt í ljós að starfsánægja starfsfólks HSN er meiri en í öðrum
stofnunum þrátt fyrir að aðeins tæpt ár var frá sameiningu. Vöknuðu margar spurningar
hvað veldur þeirri niðurstöðu en vísbendingar má finna í svörum í könnuninni.

Lykilorð:

Starfsánægja,

heilbrigðisstofnun,

spurningarkönnun,

trúverðugleiki

stjórnenda, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi,
ímynd stofnunar og ánægja og stolt.

II

ABSTRACT
The subject of this B.Sc. the essay is to evaluate the job satisfaction in a new combined
healthcare, HSN. The institution that was chosen is the health institution of North
Iceland which combined on October 1. 2015. A lot has been written and discussed about
the merger of health care institution in Iceland and there are not as to matters. Most
reviews were negative and locals generally against merging but the evaluators and
expert commentator for the government in favor of them. The same can be said about
other mergers in the government institutions or their relocation as has emerged in the
media then it a generally negative.

In the first part of the essay is exceeded what job satisfaction is and why it is measured,
what are the duties, requirements, laws and standards of good practice of government.
As management of government and the role of management in health care.

In the second section the author of the essay demonstrates statistics and survey results.
Question survey was borrowed from Gallup and SFR. A comparison of health
institutions in regional Iceland and be supported by surveys "Company of the Year" to
an opinion about it where the organization stands in comparison to other health
institutions. Also looked at previous research.

The results unexpectedly show that job satisfaction of employees HSN is better than in
other institutions even though it is only less than a year of the merger. That woke up
many other questions about the causes of the conclusion of the evidence can be found
in the responses in the survey.

Keywords: Job satisfaction, healthcare, surveys, management credibility, morale,
remuneration, working conditions, job flexibility, autonomy, agency and image of
pleasure and pride.
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ÞAKKIR
Ritgerð þessi er 14 eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann
Bifröst. Vinna við verkefnið fór fram frá ágúst til loka nóvember 2015.

Háskólanám með fullri vinnu og góðri virkni í félags- og sveitarstjórnarmálum krefst
aga og ekki síst fórna á tíma. Námið veitir manni þó innri styrk, sjálfsöryggi og eykur
möguleika á öflugri verkefnum og stöðu innan fyrirtækja. Það er þó undir manni
sjálfum komið hvernig til tekst og einnig manns nánustu. Því vil ég þakka og tileinka
eiginkonu minni Anítu Pétursdóttur þessa ritgerð. Með miklum þökkum fyrir
stuðninginn og aðstoðina þegar ég hef setið löngum stundum við námið í misgóðu
skapi. Fyrir að hafa komið inn og skipulagt skemmtilegan tíma með fjölskyldunni og
tryggt það að við eigum okkar stundir saman með börnunum þremur. Hefur hún náð að
flétta saman samverustundir þrátt fyrir að ég hef tekið mikinn tíma frá henni og
fjölskyldunni til að sinna námi og félagsstörfum.

Námið á Bifröst hefur verið áhugavert og nýst mér beint í starfi en um leið hefur
starfsreynslan gefið ákveðinn grunn og veitt ákveðinn skilning á námsefninu. Þannig
hefur vera mín á Bifröst hjálpað mér sem einstaklingi að verða betri stjórnandi og barið
svolítið í brestina hjá mér sem einstaklingi, ekki veitir af því flest okkar höfum við
okkar galla. Námið hefur göfgað og gert mig að betri manni. Í námi mínu á Bifröst hef
ég kynnst mörgum áhugaverðum einstaklingum og átt góða samnemendur. Vil ég þakka
Georg Pálssyni og Óskari Jenssyni sérstaklega fyrir samstarfið og skemmtilegar stundir
í náminu.

Vinnufélagar hafa reynst mér vel og vil ég þakka það svigrúm sem ég hef fengið til að
sinna námi mínu. Framkvæmdastjórn HSN þakka ég skilninginn og heimild til að gera
úttekt á HSN og þá sérstaklega Guðmundi Magnússyni fyrir umburðarlyndið og
skilninginn við ritun þessarar ritgerðar. Fyrrum samstarfsfélaga Emil Sigurjónssyni
fyrir aðstoðina við vinnu ritgerðarinnar og góða punkta sem komu sér vel. Eins reyndist
mér samstarf við Stefán Þórarinsson, fyrrum framkvæmdastjóra HSA og Héraðslæknis
Austurlands, dýrmætt og það efni sem hann benti mér á sem og þá söguskýringu sem
ég fékk frá honum.
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Kötlu Ólafsdóttur þakka ég yfirlestur á ritgerð þessari, ráðleggingar og tímann sem hún
gaf sér í verkefnið.

Einnig vil ég þakka Gallup fyrir lánið á spurningalistanum og þá sérstaklega Tómasi
Bjarnasyni og Þórarni Eyfjörð framkvæmdarstjóra hjá SFR.

Síðast en ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Jóni Frey Jóhannssyni fyrir
kennsluna á Bifröst, sérstaklega í verkefnastjórnun sumarið 2014 og góðar
leiðbeiningar við skrif ritgerðarinnar.
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1. INNGANGUR
Verkefninu er ætlað að kanna starfsánægju í ný sameinaðri heilbrigðisstofnun þ.e.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN). Markmiðið er að leita svara við
rannsóknarspurningunni „Starfsánægja í nýsameinaðri ríkisstofnun“ og „hvernig
stendur hún í samanburði við aðrar heilbrigðisstofnanir“.

Aðdragandi að stofnun HSN var nokkuð stuttur og er markmið verkefnisins að leggja
mat á ánægju starfsfólks og samanburð við aðrar heilbrigðisstofnanir. Skoðaðir voru
áhrifaþætti starfsánægju og hvatningar yfir í hegðun í formi hollustu og tryggðar við
stofnunina. Niðurstöðurnar gáfu mikilvægan samanburð við aðrar heilbrigðisstofnanir
út frá átta þáttum sem koma fram í kaflanum um tölfræði, 6. kafla. Mismunandi
aðdragandi og ákvörðun var í kjölfar sameiningar allra stofnananna. Sameining HSA
hafði langan aðdraganda, mikið samstarf við sveitastjórnir á svæðinu og samráð við
starfsmenn (Ingibjörg Pálmadóttir, 1999 / Smári Geirsson, 2010). HVE var með annan
og styttri veg að sameiningunni en HSA, nokkra samvinnu við sveitastjórnir á svæðinu,
verkefnisstjóri var ráðinn að verkefninu og minni samvinna var við starfsmenn en hjá
HSA (Skessuhornið, 2009a/b). Við sameiningu HSN var nokkur aðdragandi en styttri
og minni samvinna en við sameiningu við hinar tvær stofnanirnar. Eitt var þó
sameiginlegt að fundað var með öllum starfsmönnum og sveitastjórnum stofnana í
aðdraganda sameiningarinnar. Minnstur var aðdragandinn hjá HSN þegar ákvörðunin
fór í ferli (Ingibjörg Pálmadóttir, 1999 / Stefán Þórarinsson, 1995 / Smári Geirsson,
2010, fjármála- og efnahagsráðuneytið 2014). Eins hafði legið í loftinu umræða um
sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi í um tveggja ára skeið. Aðdragandi
sameiningu ríkisstofnana er misjafn og aðferðarfræðin einnig þrátt fyrir ágætar
leiðbeiningar sem fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur gefið út (fjármálaráðuneytið
2008)

Megin samanburður var gerður við tvær stofnanir sem eru svipað stórar og
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN). Valin sú stofnun sem talin er elsta stofnunin út
frá stórri sameiningu heilbrigðisstofnana sem er Heilbrigðisstofnun Austurlands
(HSA). Hin stofnunin er Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) sem er nokkuð fyrir
miðju sameiningarferli heilbrigðisstofnana á vegum ríkisins.
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Einnig voru til samanburðar allar heilbrigðisstofnanir á Íslandi sem tóku þátt í
könnunum á vegum Gallup um stofnun ársins. Það var gert til að meta stöðu HSN m.v.
sambærilegar heilbrigðisstofnanir.
Stuðst er við fyrri skoðanakannanir og rannsóknir sem gerðar voru fyrir „Fyrirtæki
ársins“, ritgerðir og rannsóknir sem gerðar hafa verið og þær skoðaðar. Niðurstöður
þeirra voru notaðar til samanburðar og viðmiðunar til að varpa ljósi á stöðu könnunar
þeirra sem gerð var hjá HSN með áherslu á samanburði við tvær fyrrnefndu stofnanir.
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2. RANNSÓKNARSPURNINGIN OG AÐFERÐARFRÆÐIN
2.1. Rannsóknarspurningin og rannsóknarmarkmið.
Markmiðið var að leita svara við rannsóknarspurningunni „Starfsánægja í nýsameinaðri
ríkisstofnun“ og „hvernig stendur hún í samanburði við aðrar heilbrigðisstofnanir“.

Rannsóknarmarkmiðið var að reyna varpa ljósi á mælanlegan mismun eftir sameiningu
heilbrigðisstofnana. Þá hvort að mælanlegur munur sé á milli heilbrigðisstofnananna
og hvort að munur sé á þeim stofnunum sem sameinaðar voru áður en HSN.
Tilgangurinn var að kanna hvar HSN stendur í samanburði við aðrar stofnanir í þeim
könnunum sem gerðar hafa verið og hvort að HSN bíði lægð í starfsánægju og
mögulega niðursveifla út frá kenningum um fimm þrepa sorgarlíkan Kuble-Ross.
2.2. Aðferðafræði rannsóknar.

Gerð var megindleg rannsókn (e. quantitative) þar sem spurningalista á rafrænu formi
var dreift á alla starfsmenn HSN sem voru með skráð netfang. Fengin var að láni
Spurningalisti sem Gallup notar við mælingar á starfsánægju fyrir Stofnun ársins.
Spurningalistinn sem lagður var fyrir má ekki notast af þriðja aðila án leyfis eiganda
hans. Spurningalistinn hefur verið í mótun síðustu áratugi og hafa þar komið að félög
eins og VR, SFR, St.Rv. ásamt Gallup. Rétt er að taka fram að þessi félög taka enga
ábyrgð á notkun og túlkun höfundar á niðurstöðum könnunarinnar sem gerð var í
september sl. Sent var kynningarbréf með könnunni ásamt hlekk á hana. Könnunin var
gerð á rafrænu formi og notast var við Google Form, Docs (Google, e.d.) til að
framkvæma hana.
Stuðst var við þau viðmið sem koma fram í könnunum sem Gallup hefur þróað og notar
við vinnustaðargreiningar og tengjast könnunum á starfsánægju starfsmanna og unnið
hefur verið fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið (SFR, e.d.).

Í megindlegum rannsóknum er gögnum safnað saman úr gagnagrunnum eða
niðurstöðum rannsókna t.d. úr spurningalistum, atriðaorðaskrám og gátlistum (Wisker,
Gina, 2008, bls. 147-154). Megindlegar rannsóknir einkennast af því að finna meðaltöl
og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast innbyrðis. Stærri
úrtök með háa svörun eru trúverðugri og gefa betri ásamt markvissari mynd af t.d.
6

afstöðu hóps (Wisker, Gina, 2008, bls. 147-154). Munur er á milli megindlegra aðferða
sem tekur til stærri hóps en eigindlegra, er ekki eins ítarleg og rannsakar viðfangsefnið
eins djúpt. Eigindlegar aðferðir leyfa rannsakandanum að skoða hlutina ofan í kjölinn
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228)..
2.3. Greining gagna
Við vinnu á þessari megindlegu rannsókn (e.Qualitative research) var notaður
spurningalisti frá Gallup sem þau hafa þróað í samvinnu við félög eins og VR, SFR,
St.Rv. (SFR, e.d). Svör og uppbygging spurningalistans er á svokölluðum Likert kvarða
þar sem ákveðin staðhæfing á svörum koma fram í fimm valmöguleikum t.d. frá
„Aldrei“ til „Alltaf“ og „Mjög sammála“ til „Mjög ósammála“. Gefinn var sjötti
svarmöguleikinn en hann var „Veit ekki“, „Á ekki við“ eða „Veit ekki / Á ekki við“.
Eins var hægt að velja að sleppa því að svara.

Eins var notast við tvær bakgrunnsspurningar. Sú fyrri sem spurt var um varðar
starfsaldur í atvinnugreininni Hversu lengi hefur þú starfað við heilbrigðisþjónustu? og
sú seinni var Ertu starfsmaður Heilbrigðisstofnunar Norðurlands?. Svarmöguleikar í
fyrri spurningunni voru „Minna en tvö ár“, „Tvö til fimm ár“, „Sex til tíu ár“, „Tíu til
fimmtán ár“, „Sextán til tuttugu ár“, „Tuttugu og eitt ár eða lengur“ eða „Vil ekki
svara“.

Forritið Google Docs2 var notað við að safna saman upplýsingum á Excel format sem
var afritað og útbúinn var hreyfingalisti er nýttur var sem grunngagn í rannsókninni.
Ástæða fyrir vali á því formi var vegna uppsetningar og aðgengi að upplýsingum sem
auðvelda greiningu gagna og úrvinnslu. Svör eru ekki rekjanleg til þátttakenda og
gögnin eitt í lok vinnslu verkefnisins. Excel-listinn sem Google Docs2 bauð uppá þurfti
að vinna meira og útbúa betri hreyfingalista fyrir Pivot. Notast var við helstu föll og
uppflettingar í Excel sem finna má upplýsingar um á vef leiðbeinanda þessa verkefnis
(Jón Freyr Jóhannsson, 2009). Við greiningarvinnu voru notaðar t.d. veltitöflur (Pivottöflur), „hvað ef“ ásamt fleiri skipunum til að skýra út, greina og setja fram á
myndrænan hátt niðurstöður könnunarinnar (Jón Freyr Jóhannsson, 2009).
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2.4. Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni
Höfundur verkefnisins þekkir vel til aðstæðna hjá HSA þar sem hann starfaði sem
rekstrarstjóri, fulltrúi forstjóra og settur forstjóri í fjarveru forstjóra (2012-2013) ásamt
því að sinna um sjö mánaðar skeið stöðu fjármálastjóra í fjarveru hans. Höfundur
starfaði hjá HSA í um 10 ár. Höfundur er mannauðsstjóri HSN og hóf störf 2. janúar
2015. Eins þekkir höfundur til starfsemi HVE en hefur ekki starfað við þá stofnun. Þessi
tengsl gætu haft áhrif á mat höfundar á niðurstöðum verkefnisins vegna tengsla hans en
um leið verið ákveðinn styrkleiki þar sem höfundur býr yfir þekkingu og reynslu af
störfum innan heilbrigðisgeirans. Höfundur leitast við að gæta hlutleysis í skrifum
ritgerðarinnar.
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3. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI
Sú umfjöllun sem síðustu ár hefur verið í kringum sameiningar á ríkisstofnunum hefur
hvað mest áhrif á val á viðfangsefninu og skýrsla The Boston Consulting Group, Health
Care System reform and short term savings opportunities Iceland Health Care System
project, Iceland Health Care System project. Skýrar tillögur komu fram og góður
rökstuðningur þess að sameina heilbrigðisstofnanir á Íslandi (velferðarráðuneytið,
2011). Samkvæmt skýrslu vinnuhóps 5, sem heilbrigðisráðherra skipaði í framhaldi af
skýrslu BCG var álit hópsins að sameiningar heilbrigðisstofnana hafi almennt tekist vel,
stofnanirnar eflst og styrkt þjónustuna á svæðunum. Einnig að stofnanirnar hafið orðið
meira sjálfbjarga með eigin rekstur og þeim verkefnum sem snúa að daglegum rekstri.
Skipulag og lausn vandamála, sem sum voru smávægileg en enduðu hjá VEL, voru
leyst á heimaslóðum í stærri stofnunum. Eins er það álit vinnuhóps 5, út frá reynslu að
sameining minni stofnana í stærri verði haldið áfram með það að markmiði að ein
stofnun verði í hverju heilbrigðisumdæmi (velferðarráðuneytið, 2012, bls. 11).

Tafla 1 Heilbrigðisumdæmi og heilbrigðisstofnanir á Íslandi 2012

Ákveðið var með lögum, nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu, nánar í 5. gr. er kveðið á
um að landinu skuli skipt í sjö heilbrigðisumdæmi.
Í lögum nr. 40/2007 segir í kafla II sem fjallar um skipulag heilbrigðisþjónustu.
II. kafli, 5. gr. Heilbrigðisumdæmi.
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1. Landinu skal skipt í heilbrigðisumdæmi og skal kveðið á um skiptinguna í
reglugerð. Heilbrigðisstofnanir sem veita almenna heilbrigðisþjónustu í hverju
umdæmi skulu hafa með sér samstarf um skipulag heilbrigðisþjónustu á svæðinu.
Ráðherra getur, að höfðu samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög og Samband
íslenskra sveitarfélaga, ákveðið að sameina heilbrigðisstofnanir innan
heilbrigðisumdæmis með reglugerð.
2. Þrátt fyrir skiptingu landsins í heilbrigðisumdæmi skulu sjúklingar jafnan eiga
rétt á að leita til þeirrar heilsugæslustöðvar eða heilbrigðisstofnunar sem þeir
eiga auðveldast með að ná til hverju sinni.

Sameiningarnar á heilbrigðisstofnunum eiga að skila betri tengingu við sveitarfélög,
betri þjónustu og eigi íbúar ekki að vera varir við sameiningu. Stór stofnun á að vera
betur í stakk búin til að veita fjölbreyttari þjónustu, svo sem á sviði sérfræðilækninga
og sálfræðiþjónustu og jafnræði íbúa varðandi aðgengi að þjónustu ætti að batna
(Ingibjörg Pálmadóttir, 1999 / Stefán Þórarinsson, 1995 / fjármálaráðuneytið 2009).

Í reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 785/2007, 5. gr. kveður á um skiptingu í sjö
heilbrigðisumdæmi (heilbrigðisráðuneyti, 765/2008). Heilbrigðisráðherra gaf út
reglugerð um sameiningu heilbrigðisstofnana í umdæmunum þremur sem eftir átti að
sameina þann 9. júlí 2014 og lauk sameiningu 1. október 2014.

Mynd 1 Myndi sýnir heilbrigðisumdæmi 1. október 2014 (velferðaráðuneytið, e.d.)
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Síðasta stóra sameiningin á Íslandi var að fækka heilbrigðisumdæmum og yfirstjórnum
þeirra úr ellefu í þrjár (velferðarráðuneytið, e.d.). Mikil andstæða var heima fyrir eins
og kemur fram í hinum ýmsu blaðagreinum frá tímabilinu 2013 til 2014.
Það er helsta ástæða þess að höfundi langaði að kanna starfsánægju starfsmanna HSN
og hver hann væri í samanburði við aðrar heilbrigðisstofnanir og fyrri kannanir sem
gerðar voru á Stofnun ársins (SFR, e.d.). Eins hve ólíkur aðdragandi er að sameiningu
þeirra þrátt fyrir að gerður hafi verið vegvísir Sameining ríkisstofnana og tengdar
breytingar sem gefinn var út af fjármálaráðuneytinu í desember 2008, en þar segir:

Tilgangur þessa heftis er að taka saman vegvísi fyrir þá sem stjórna eða taka þátt
í sameiningarferli á vegum ríkisins. Í ritinu er komið inn á helstu atriði sem þarf
að huga að. Fjallað er um aðferðafræði, reglur, álitamál og vandamál. Um sum
atriðin er fjallað ítarlega en lauslega um önnur. Heftið á einnig að geta nýst við
ýmsar aðrar umfangsmiklar skipulagsbreytingar í stofnunum og þegar nýjar
ríkisstofnanir eru settar á fót. (fjármálaráðuneytið, 2006)

Svo virðist sem heftinu sé ekki fylgt vel eftir í öllum tilvikum og að pólitík,
undirbúningur, stjórnendur stofnana og áhrif starfsmanna hafi oft mikil eða afgerandi
áhrif á sameiningu fremur en gott skipulag ef marka má blaðagreinar frá tímabilum
sameiningar þá HVE 2007 til 2009 og sameiningar HSN og HSu 2013 til 2015. Allt
ofantalið getur haft neikvæð áhrif á starfsmann (fjármálaráðuneyti, 2008, bls. 22 til 26).

HSA og HVE voru valdar til samanburðar þar sem þessar stofnanir eru nágranar til
vestur og austurs, allar stofnanirnar nokkuð jafnar að stærð hvað varðar veltu og
starfsmannafjölda þó er HSN stærst. Eins er dreifingin frá sameiningu áhugaverður þar
sem HSA er fyrsta og elsta stóra sameinaða heilbrigðisstofnunin sem sameinuð var
1999 (HSA, e.d). HVE varð til við sameiningu heilbrigðisstofnana á Vesturlandi 1.
janúar 2010 (HVE, e.d.).

Lagt var mat á hvar í fimm þrepa líkani Kübler-Ross starfsmenn HSN voru. Þá hvort
reikna mætti með niðursveiflu skv. kenningum Kubler-Ross eða var niðursveiflan
komin áður en sameiningin gekk í gegn. Kannað var hvort mælanleg breyting hafi átt
sér stað og hvar stofnunin stæði í samburði við aðrar stofnanir.
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Mynd 2 Fimm þrepa sorgarlíkan Kuble-Ross.
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4. OPINBERIR STARFSMENN OG KRÖFUR TIL ÞEIRRA
4.1. Kröfur til opinberra starfsmanna.
Talsverðar kröfur eru gerðar til ríkisstarfsmanna umfram það sem gerist í
einkafyrirtækjum og getur sameining heilbrigðisstofnanna því snúin. Ýmis lög og
reglugerðir ber að hafa í huga hjá heilbrigðisstofnunum og stjórnun þeirra. Það er oft
hægt að ráða mörgum breytum í rekstri einkageirans við sameiningu fyrirtækja og
jafnvel sumra stofnanna. Þannig er hægt að hafa áhrif á t.d. verð, magn, framboð,
viðskiptamannahóp o.þ.h. en hjá heilbrigðisþjónustunni er í raun aðeins ein
meginbreyta sem hægt er að stýra en það er magn, með örfáum undantekningum.
4.2. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 1996 nr. 70 11. Júní
Um starfsmenn sem starfa á heilbrigðisstofnun, aðrir ríkisstarfsmenn, gilda „Lög um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 1996 nr. 70 11. júní“ sem þeim ber að fylgja
ásamt því að virða og hafa að leiðarljósi stjórnarskránna, starfsskyldur og trúnað síns
fagfélags ásamt því mannréttindum. Heilbrigðisstarfsmaður þarf að gæta þagmælsku
og undirrita þagnarskyldu við ráðningu sem vísar í 18. gr. laga nr. 70/1996, sem hann
þarf að gæta í starfi og að því loknu. Hann þarf að að sinna starfi sínu skv. 14. gr. laga
nr. 70/1996 (Alþingi, e.d.).

14. gr. Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt með alúð og samviskusemi í
hvívetna. Hann skal gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann
skal forðast að hafast nokkuð það að í starfi sínu eða utan þess sem er
honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða
starfsgrein er hann vinnur við.
Starfsmanni er skylt að veita þeim sem til hans leita nauðsynlega aðstoð
og leiðbeiningar, þar á meðal að benda þeim á það, ef svo ber undir, hvert
þeir skuli leita með erindi sín.

Þetta eru miklar kröfur sem gerðar eru til starfsmannsins og geta haft neikvæð áhrif á
starfsánægju og þá hvernig stjórnendur ríkisstofnana, í þessu tilviki heilbrigðisstofnana,
taka ákvarðanir t.d. í aðdraganda og eftir sameiningu. Eins er í lögunum kvaðir sem
lagðar eru á ríkisstarfsmenn sem þeim ber að hlíta og geta haft áhrif á starfsánægju þá
óánægju, hræðslu og verkkvíða. Um leið er möguleiki á að starfsskyldur og lög geti
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boðið upp á ákveðin tækifæri og festu allt eftir því hvernig stjórnendur nýta sér eða
túlka umrædd lög. Ríkisstarfsmenn verða að passa upp á að persónulegir hagsmunir
þeirra skarist ekki á við vinnuna sem oft á tíðum getur reynst erfitt í litlum samfélögum
eða þegar starfsskyldur þeirra rekast á við hagsmuni fjölskyldu, vina eða maka. Að
lokum eru heilbrigðisstarfsmenn ítrekað minntir á t.d. í fjölmiðlum í kringum ný
afstaðin verkföll að þeir vinni fyrir almenning og verði að gæta almannahagsmuna.
Ofantalið eru allt atriði sem geta haft áhrif á starfsánægju (www.stjórnendavefur.is e.d.
/ Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2006 / Eyþór Eðvarðsson, 2005).
4.3. Viðmið fyrir góða starfshætti ríkisstarfsmanna.
Fjármálaráðuneytið tók saman leiðbeiningar um viðmið fyrir góða starfshætti
ríkisstarfsmanna. Voru þessi viðmið sett fram í formi dreifbréfs, nr. 1/2006, en ákveðin
hefð hefur myndast fyrir setningu dreifibréfa um ríkisstarfsmenn og starfsskilyrði þeirra
(fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.).

Þar segir:
Með dreifbréfi þessu eru settar fram almennar leiðbeiningar um þau
viðmið sem ríkisstarfsmanni ber daglega að gæta í störfum sínum. Í því
sambandi er lögð áhersla á að ríkisstarfsmaður starfar í þjónustu ríkisins
og honum ber að haga störfum réttinda í heiðri. Hann skal ennfremur
leggja sig fram um að sinna starfi sínu af alúð, trúmennsku, heiðarleika og
ábyrgð.

Dreifibréfið sækir grundvöll sinn í skráðar og óskráðar réttarreglur um
störf og starfshætti ríkisstarfsmanna en þ. á m. eru ákvæði laga um réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisins, ákvæði stjórnsýslu- og upplýsingalaga og
ákvæði laga um fjárreiður ríkisins.

Þannig að ýmsar kvaðir eru lagðar á ríkisstarfsmanninn sem geta haft jákvæð og
neikvæð áhrif á starfsánægju hans en eru ekki að fullu leyti ákvarðaðar af stjórnanda
heldur lögum, starfsskyldum og reglugerðum.
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4.4. Stjórnun starfsmanna á heilbrigðisstofnun
Sé áfram vitnað í dreifibréf nr. 1/2006 frá fjármálaráðuneytinu (fjármála- og
efnahagsráðuneytið. e.d.) og Lög um opinbera starfsmenn nr. 70/1996 kemur fljótlega
í ljós að á herðar stjórnenda eru lagðar einnig talsverðar kvaðir og skyldur sem hann
verður að sinna. Stjórnendum og ríkisstarfsmönnum er skylt að upplýsa almenning um
starfsemi stofnunarinnar og sjá til þess að þær séu aðgengilegar.

Eins er lagt á stjórnendur að þeir upplýsi starfsmenn sína og hafi upplýsingar
aðgengilegar starfsmönnum sínum (fjármálaráðuneytið, 2006). Þá leggja frálög hvers
árs kvaðir á stjórnendur sem þurfa að fylgja þeim skv. lögum nr. 88/1997, þá sérstaklega
49. gr. (Alþingi, 1997). Ákvarðanir í framhaldi af fjárlögum og þá ákvarðanir æðstu
stjórnenda heilbrigðisstofnana geta haft mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna. Oft á
tíðum eru það ekki síst utanaðkomandi áhrif sem geta breytt starfsánægju
heilbrigðisstarfsmanna. Rannsóknir sýna að tengsl eru á milli starfsánægju og
starfshvatningar því er mikilvægt að stjórnendur heilbrigðisstofnana nýti sér að setja
fram á jákvæðan hátt upplýsingar, gagnrýni og hól (Locke, Edwin og Latham, 1990).
Mikilvægt er fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana að þekkja styrkleika og veikleika
starfsmanna, setja skýrt fram hvers er krafist ásamt því að kanna það helsta sem
starfsmönnum líkar og mislíkar (Kovach, 1987).
4.5. Hlutverk stjórnenda í heilbrigðisþjónustu.
Hlutverk stjórnenda í heilbrigðisþjónustu hefur tekið miklum breytingum seinni ár,
sérstaklega þegar horft er til stærri stofnana. Einnig hefur stjórnunarfræðin þróast hratt
og miklar kröfur hafa verið gerðar á síðustu misserum. Rekstrarumhverfi hefur breyst
mikið með innleiðingu ferla sem eiga að skila meiri hagkvæmni, skilvirkni og árangri
sem hafa skal að leiðarljósi. Ein meginforsenda þessara breytinga var, auk nýrra laga
um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, breytt starfsmannastefna ríkisins. Þar
kemur fram að stjórnendur eigi að sýna jákvætt viðhorf til starfsmanna og tileinka sér
nútímalega stjórnunarhætti (starfsmannastefna stjórnarráðsins, e.d.). Þá er lögð krafa á
stjórnendur að sinna sínum starfsmönnum vel hvað varðar leiðbeiningar, tryggja
starfsþróun þannig að starfsmaður vaxi í starfi. Stjórnendur eiga að tileinka sér
stjórnunaraðferðir sem tíðkast í einkageiranum innan þeirra marka sem áður kemur
fram í þessum kafla t.d. lagatakmörk og aðrar takmarkanir sem snúa að ráðningum og

15

uppsögnum starfsfólks þar sem þeir þættir eru nokkuð frábrugðnir því sem tíðkast í
einkageiranum (Gylfi Dalmann, 2007, bls 199-204).
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5.

FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR

5.1. Hvað er starfsánægja?
Margir fræðimenn halda því fram að áhugi á að mæla og skilgreina starfsánægju hafi
komið til vegna rannsókna sem gerðar voru árið 1935 af Robert Hoppcok (Srivastava,
2010) og rannsóknar sem kölluð er Hawthorn og fjalla um breytingar á hegðun þegar
einstaklingi er sýndur áhugi og eftirtekt, jafnan kallað Hawthorn áhrifin (e. Hawthorn
effect) (Landy og Conte, 2010, bls. 410).
Þegar talað er um starfsánægju (e. job satisfaction) er oft horft til skilgreiningar
bandaríska sálfræðingsins Edwin Locke og gildislíkans sem hann setti fram um
starfsánægju. Má segja að hún sé eins og Locke lýsir henni í sinni einföldustu mynd
(Locke, 1976).
S = ( V, - P ) x V,
Ánægja = ( óskað - fengið ) x mikilvægi
Mynd 3 Gildislíkan Edwin Locke

Hugtakið um starfsánægju er vítt og erfitt að skilgreina. Margir rannsakendur hafa
varpað fram hinum ýmsu kenningum um hvað starfsánægja sé. Locke vildi meina að
starfsmaðurinn ákveði sjálfur hvað veiti honum starfsánægju, það sem hann hefði ekki
fengið eða óskaði sér hefðu mest áhrif á starfsánægju hans (Locke, 1976). Það er
kannski fremur einföld framsetning þar sem aðrir rannsakendur vilja meina að fleiri
þættir hafi þar áhrif.
Eyþór Eðvarðsson, M.A. í vinnusálfræði frá Free University í Amsterdam og starfar nú
sem stjórnendaþjálfari og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun (Þekkingarmiðlun. (e.d.),
heldur því fram að starfsánægja sé nátengd því að vita hvað eigi að gera eða til hvers er
ætlast af starfsmanninum. Þannig er samasemmerki milli þess að upplifa mikla
starfsánægju og þess að vera með á hreinu og það sé skýrt sett fram til hvers er ætlast
af manni í starfi. Starfsmaður sem ekki er með hlutverk sitt eða framtíð í starfi á hreinu
er líklegri til að upplifa óöryggi og óvissu frekar en ánægju, metnað og stolt. Þekkt
fyrirbæri er í breytingum á vinnustöðum að starfsánægja og árangur minnkar við það
eitt að starfsfólk upplifir óöryggi og óvissu um breytingar, sem má oft rekja til skorts á
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upplýsingum. Lykill af vel heppnaðri sameiningu er að upplýsa um áætlanir, markmið
og tilgang þannig að starfsmenn hafi vitneskju um hvað standi fyrir dyrum. Það sé
undirstaðan fyrir starfsánægjuna og án hennar verði lítil ánægja eða árangur (Eyþór
Eðvarðsson, 2005). Tilfinningar og upplifun í starfi á tímum breytinga hafa áhrif á
starfsánægju og hegðun á vinnustað (Landy og Conte, 2010, bls. 404). Þannig að
nauðsynlegt er að vanda vel þegar ríkisstofnanir eru sameinaðar þar sem bein tengsl eru
á milli starfsánægju og vel heppnaðs samstarfs starfsmanna og stjórnenda, einnig vega
þungt félagsleg tengsl þeirra. Ef markmið sameiningar og sameiningaráætlun er ekki
skýr verður erfiðara að sameina stofnunina (fjármálaráðuneytið 2008, 3. kafli). Hulin
og Judge (2003) hafa skilgreint starfsánægju á þann veg að hún samanstandi af
viðbrögðum fyrst og fremst sem eru sálfræðileg og skiptast í vitsmunalega (e.
evaluative), hugræna (e. cognitive) og atferlislega (e. behavioral) hegðun starfsfólks.
Það sem forvitnilegt er og rannsóknir hafa sýnt fram á, er að með hærri lífaldri, meiri
starfsreynslu og menntun mælist meiri starfsánægja. Á það helst við í stjórnunarstörfum
og sérfræðitengdum störfum (Riggio, 2003). Eins telja fræðimenn að bein tengsl séu á
milli starfsánægju, andlegrar heilsu og lífshamingju fólks. Einnig að starfsmaðurinn
getur verið ánægður eða mjög ánægður með ákveðna hluti en á öndverðu meiði með
aðra þannig að það er viðhorf starfsmannsins til starfsins, væntingar og upplifun sem
skýrir starfsánægju (Spector 2003).
5.2. Af hverju að mæla starfsánægju?
Margar rannsóknir um starfsánægju voru framkvæmdar um miðja síðustu öld sem áttu
að fyrirbyggja að starfsmenn færu í verkfall og einnig til að rannsaka afköst og
framleiðni starfsfólks (Landy og Conte, 2010, bls. 407). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt
fram á breytingu í hegðun og viðmóti einstaklinga þegar þeim er veitt aukin athygli.
Einnig hefur komið fram að upplifun starfsmanna á vinnustað hefur meiri áhrif á
framleiðni á meðal þeirra heldur en áþreifanlegar vinnuaðstæður (Landy og Conte,
2010, bls. 406). Aðrar rannsóknir sýna fram á að séu starfsmenn ánægðir afkasti þeir
meiru en óánægðir og hluti að því að gera starfsmann ánægðan eru hvetjandi
vinnuumhverfi (Kovach, 1987). Störf með ábyrgð, ábyrgðarfull og öflug verkefni,
sanngjarna endurgjöf og þau sem hafa mikla þýðingu í hugum starfsmannsins skila
meiri framleiðni (Lawler, 1969). Skýr tengsl eru á milli starfshvatningar, góðra
upplýsinga til starfsmanna, tækifæra til að þróast í starfi og starfsánægju (Armstrong,
2011, bls. 90).
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5.3. Fyrri rannsóknir
Niðurstöður rannsóknarinnar sem var gerð í september 2015 var borin saman við
rannsóknir sem gerðar hafa verið fyrir SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu og hefur
Gallup annast gerð hennar á síðustu misserum. SFR hefur látið gera könnunina á hverju
ári frá 2006. Nýjasta könnunin sem Gallup hefur gert er „Stofnun ársins 2015“. Er
tilgangur að rannsaka starfsumhverfi í opinberum stofnunum og starfsánægju. Eiga
niðurstöður að veita möguleika á samanburði við aðrar stofnanir t.d. í sömu starfsgrein
eins og heilbrigðisþjónustu. Veita niðurstöður kannananna stjórnendum ríkisstofnana
færi á að sjá samanburð sem reynst geta dýrmætar upplýsingar til að reyna bæta og
breyta til hins betra. Þá má leiða af því líkum að þessar kannanir veiti ákveðið aðhald
sem ætti að koma starfsfólki til góðs þar sem starfsmenn geta notað niðurstöðurnar til
að meta eigin vinnustað í samanburði við aðrar stofnanir og fyrirtæki (SFR, e.d).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið er í samstarfi við SFR, VR og St.Rv. Kannanir þessar
þ.e. „Stofnun ársins“ nær til allra ríkisstarfsmanna og er því ein stærsta ef ekki stærsta
vinnustaðakönnun sem gerð er á Íslandi. Könnunin er ekki bundin við SFR og er óháð
stéttarfélögum eða aðild að þeim (SFR, e.d.). Stjórnendur ríkisstofnana fá ítarlegri
skýrslur sendar til sín og geta því með einföldum hætti séð samanburð sinna stofnanna
í sinni starfsgrein t.d. heilbrigðisþjónustu og fékk höfundur afrit af skýrslu HSN sem
gerð var fyrir stofnun ársins 2015.

Þegar rýnt var í fyrri rannsóknir kom fljótt í ljós að almennt hefur stærð stofnana áhrif
á þann veg að stærri stofnanir fengu lakari útkomu en þær minni í könnunum (SFR,
e.d.). Þegar kannanir um „Stofnun ársins“ voru skoðaðar og horft til þeirra stofnana
sem HSN var sameinað úr var mikill munur á niðurstöðum þeirra. Minnsta stofnunin
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi (HSB) kom verst út á meðan stærsta stofnunin
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga (HÞ) kom hvað best út sé horft til síðustu fimm ára
(SFR, 2011 til 2015). Þrátt fyrir að hvað mestur niðurskurður á árunum 2008 til 2011
hafi komið niður á HÞ. Starfsánægja á HÞ var mælanlega betri öll árin sem gengur gegn
því sem almennt er um ríkisstofnanir og niðurstöður sem birtar eru á vef SFR og
fjármálaráðuneytisins.
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Sæti númer í könnun SFR
Nafn stofnunar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Heilbrigðisstofnunin Fjallabygg
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilsugæslustöðin Dalvík

Ár
2011
116
63
170
166
66

2012
114
29
171

2013
93

96
160

73

112

2014
61
24
98

2015
84

Tafla 2 Sýnir í hvaða sæti stofnanir lentu í samkvæmt niðurstöðum úr könnunum SFR á árabilinu
2011 til 2015

Ómar H. Kristmundsson var ritstjóri tveggja skýrslna sem gefnar voru út 1999 og 2007
(Ómar H. Kristmundsson, 1997 / Ómar H. Kristmundsson, 2007). Gerð var viðamikil
könnun meðal ríkisstarfsmanna árið 2006 og henni ætlað að vera mælanleg könnun á
starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. Niðurstöður hennar voru kynntar í skýrslu 2007 sem
heitir „Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldarhvörf“. Í henni kemur fram að flestir
ríkisstarfsmenn væru mjög ánægðir eða ánægðir í vinnu ásamt því að hafa góðan
aðgang að yfirmönnum. Rímar það við niðurstöður í báðum könnunum sem gerðar voru
hjá HSN.
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6.

TÖLFÆRÐI

Í fyrrihluta þessa kafla, tölfræði, voru teknar fyrir helstu niðurstöður rannsóknarinnar
sem var gerð 15. til 21. september 2015. Fengin var heimild hjá framkvæmdastjórn
HSN til að senda tölvupóst með spurningalista á alla starfsmenn HSN sem voru með
skráð tölvupóstfang hjá stofnuninni. Heildarfjöldi starfsmanna HSN þann 1. september
2015 var 521 starfsmaður og fjöldi skráðra tölvupóstnetfanga var 368. Af þessu 368
sem könnunin var send til bárust 136 svör og var svarhlutfall 37% sem er sambærilegt
svarhlutfall og í könnunum SFR á tímabilinu 2006 til 2015 (SFR, e.d.). Bornar voru
saman niðurstöður úr könnuninni við sambærilegar kannanir sem gerðar hafa verið áður
fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Upplýsingar voru sóttar á vef fjármála- og
efnahagsráðuneytið ásamt vef SFR.

Gerð var megindleg rannsókn (e.Qualitative research) og var uppbygging
spurningalistans byggð á svokölluðum Likert kvarða. Svörin eru í fimm
valmöguleikum t.d. frá „Aldrei“ til „Alltaf“ og „Mjög sammála“ til „Mjög
ósammála“. Gefinn var sjötti svar möguleikinn en hann var „Veit ekki“, „Á ekki við“
eða „Veit ekki / Á ekki við“. Eins var hægt að velja að sleppa því að svara. Notast var
við stefnumiðað úrtak (e.stratified sample) þannig að um kerfisbundna dreifingu er að
ræða en ekki slembiúrtak (e.random sample) (Wisker, Gina, 2008).

Eins var notast við tvær bakgrunnsspurningar. Sú fyrri sem spurt var út í varðaði
starfsaldur í atvinnugreininni Hversu lengi hefur þú starfað við heilbrigðisþjónustu? og
sú síðari Ertu starfsmaður Heilbrigðisstofnunar Norðurlands?. Svar möguleikar í fyrri
spurningunni voru „Minna en tvö ár“, „Tvö til fimm ár“, „Sex til tíu ár“, „Tíu til
fimmtán ár“, „Sextán til tuttugu ár“, „Tuttugu og eitt ár eða lengur“ eða „Vil ekki
svara“.

Sú aðferð sem notuð var til að meta einkunn út frá spurningum þátttakenda vor gefin
stig frá 1 stigi upp í 5 stig líkt og gert er í könnunum sem september könnunin var borin
saman við, sjá hér í töflunni að Reiknuð stig í spurningakönnun:
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Reiknuð stig í spurningakönnun.
5 stig

4 stig

Mjög sammála
Alltaf
Mjög
ánægð(ur)
Mjög vel

Frekar sammála Hvorki né
Oftast
Stundum
Frekar
ánægð(ur)
Hvorki né
Hvorki vel né
Frekar vel
illa

Mun betri

Heldur betri

3 stig

Svipuð

2 stig
Frekar
ósammála
Sjaldan
Frekar
óánægð(ur)
Frekar illa
Heldur verri

1 stig

Ekki reiknuð með

Mjög ósammála Veit ekki
Aldrei
Á ekki við
Mjög
óánægð(ur)
Veit ekki
Veit ekki / Á ekki
Mjög illa
við
Veit ekki / Á ekki
Mun verri
við

Tafla 1 Tafla sem sýnir reiknuð stig

Svör við spurningum sem valin eru skv. síðasta flokki og eru „Veit ekki, Á ekki við,
Veit ekki / Á ekki við“ eða er ekki svarað eru ekki talin með í stiga útreikningi.
Því næst var svörum skipt niður í átta flokka líkt og í könnun „Stofnun ársins“ til að
leggja mat á eftir farandi þætti:

Þættir í könnuninni
Trúverðugleiki stjórnenda
Starfsandi
Launakjör
Vinnuskilyrði
Sveigjanleiki í vinnu
Sjálfstæði í starfi
Ímynd
Ánægja og stolt

Fjöldi spurninga í
hverjum þætti
10
6
3
7
6
4
3
4
43

Hlutfall í stiga
útreikningi.
19%
11%
11%
14%
11%
11%
11%
13%

Tafla 2 Þættir í könnuninni

Í seinni hluta kaflans er farið yfir niðurstöður úr þáttunum átta sem mæla trúverðugleika
stjórnenda, starfsanda, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi,
ímynd, ánægja og stolt. Voru allir átta þættirnir bornir saman við niðurstöðu út könnun
SFR og Gallup um Stofnun ársins. Í lok seinni hlutans er gerð samantek á sögulegri
þróun HSN í samanburði við aðrar stofnanir út frá könnunum SFR og Gallup um
Stofnun ársins. Samanburðar árin eru 2011 til 2015.
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6.1. Spurningar og niðurstöður.
Spurning 1. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um
samskipti við samstarfsfólk þitt?
Spurningu 1.A. svöruðu 75,7% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem er góð
niðurstaða.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
3,9

Spurningu 1.B. svöruðu 80,9% að þeir væru mjög eða frekar sammála og er ein af
spurningunum sem fær hvað flest stig. Mjög góð niðurstaða.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,0
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Spurningu 1.C. svöruðu 99,3% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Niðurstaða
þessarar spurningar er framúrskarandi góð þar sem aðeins 1% svaraði hvorki né. Allir
aðrir eru mjög eða frekar sammála spurningunni og 58% mjög sammála. Í ný
sameinaðri stofnun er því hér um lykilspurningu að ræða og góður grunnur fyrir
stjórnendur að byggja á.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,6

Í textaboxi rituðu þátttakendur í könnunni undir spurningu 1.;
i.

þessari spurningu svara ég um mína samstarfsaðila í minni deild, ekki á allri
stofnuninni því ég vinn minna með þeim.

ii.

alltaf skilgreiningaratriði hverjir eru samstarfsaðilar þe á minni deild eða á
öðrum deildum líka
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Spurning 2. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?
Stjórnun almennt – spurðar voru fimm spurningar undir þessum lið frá 2.A. til 2.E.

Spurningu 2.A. svöruðu 70,9% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Niðurstaðan er
ásættanleg í ný sameinaðri stofnun þar sem aðeins 9% eru frekar eða mjög ósammála.
Margir stjórnendur í efsta lagi eru nýir fyrir starfsmönnum eins og kemur fram í texta
frá þátttakendum könnunarinnar. Geta stjórnendur brugðist við t.d. með því að upplýsa
starfsfólk betur um stefnu og markmið HSN eins og kemur fram í textum undir þessum
lið, textabox fyrir spurningu tvö.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,8
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Spurningu 2.B. svöruðu aðeins 61,1% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Mjög
ósammála eða ósammála voru 13,3%, 7% vissi ekki þannig að fimmti hver þátttakandi
eða 19,3% var ósáttur eða vissi ekki. Hér er sóknarfæri fyrir stjórnendur HSN að bæta
upplýsingar og viðhorf fyrir starfsmönnum sínum. Í textaboxum kom fram t.d.
vi.

Stutt reynsla af stjórnendum

vii.

Get ekki svarað þessum spurningum þar sem ég hef ekki hitt neinn af

stjórnendum stofnunarinnar nema minn næsta yfirmann.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,6
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Spurningu 2.C. svöruðu 43,2% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem er þriðja
lægsta skor ásamt spurningu 2.D. Þá svöruðu 30,5% hvorki né. Miða við svörum og
niðurstöðu við spurningunni þá geta stjórnendur bætt sig og litið til svara hér að neðan.
Starfsmenn virðast ekki þekkja nægjanlega vel til æðstu stjórnenda HSN.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

97%
3,3

Spurningu 2.D. svöruðu 43,2% að þeir væru mjög eða frekar sem er þriðja lægsta skor
ásamt spurningu 2.C. Þá svöruðu 33% hvorki né. Miðað við svörum og niðurstöðu við
spurningunni þá geta stjórnendur bætt sig og litið til svara hér að neðan. Starfsmenn
virðast ekki þekkja nægjanlega vel til æðstu stjórnenda HSN.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,3
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Spurningu 2.E. svöruðu 59,3% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem er vel
viðunandi í stofnun sem er tæplega árs gömul en hér eru einnig sóknarfæri fyrir
stjórnendur að upplýsa betur um stefnu og sýn HSN. Þá svöruðu 22,2% hvorki né.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,6
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Næsti yfirmaður – spurðar voru þrjár spurningar undir þessum lið frá 2.F. til 2.E.

Spurningu 2.F. svöruðu 88,1% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Niðurstaðan
sýnir að mikið traust er til næsta yfirmanns þar sem 57% svarenda svöruðu mjög
sammála.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,4
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Spurningu 2.G. svöruðu 77,2% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem er góð
niðurstaða. Þeir sem voru mjög ósammála eða ósammála voru aðeins 7,4%.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,0

Spurningu 2.H. svöruðu 79,4% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem er mjög góð
niðurstaða. Hér eru styrkleikar stofnunarinnar að koma í ljós og eitthvað sem
stjórnendur geta byggt á og eflt enn frekar.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,2
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Í textaboxi rituðu þátttakendur í könnunni undir spurningu 2.
Almennt;
i.
A er mjög góð :)
ii.

Hver er yfirmaður á minni stofnuinnin??? Þeir eru ekki sjáanlegir??? Það er
algjör óstjórnun og ringulreið

Undir stjórnun almennt;
iii. Hefur vantað á deildir í sumar vegna veikinda og fleira,..á 2. og 3. hæð
iv.

Tími stjórnenda virðist allur fara í vinnu vegna sameingingarinnar sem ég efast
ekki um að er ærið verkefni. Á meðan situr almenn/dagleg stjórnun mæta
afgangi og allt orðið þyngra í vöfum.

v.

Vantar mikið upplýsingarflæði frá stjórnendum td þegar nýtt fólk er ráðið við
stofnun. Starfsfólk innanhúss ætti fyrst að vita af breytingum td nýtt starfsfólk
og td nýtt símanúmer vaktlæknis - fréttum þetta út í bæ. Ílla upplýst fólk er ekki
gott fyrir andlit stofnunar !

vi.

Stutt reynsla af stjórnendum

vii.

Get ekki svarað þessum spurningum þar sem ég hef ekki hitt neinn af
stjórnendum stofnunarinnar nema minn næsta yfirmann.

viii.

Mjög erfitt er að svara spurningum um stjórnun almennt. Stuttur tími er liðinn
síðan stofnunin var sameinuð og stjórnendur eru ennþá dálítið óþekkt stærð,
Það litla sem ég hef orðið var við er þó ágætt.

ix.

Hingað hafa stjórnendur komið lítið. B er sá sem mest hefur sést á stað A en
hefur ekki mikinn tíma til að hægt sé að tala við hann. Allir stjórnendur koma
allt of sjaldan á stað A.

x.

Mikill skortur á upplýsingaflæði

xi.

Maður þekkir ekki C hann hefur varla sést. Vinnur hann bara á stað B? Hefur
hann komið til staður C?

xii.

ef það er verið að tala um stjórnendur yfir allri stofnuninni þá eru þeir lítið í
kringum mig til að hægt sé að svara þessum spurningum því ef stjórnandi er
ekki meðal fólksins þá hef ég ekki hugmynd hvort hann virði mig því hann veit
ekki hvaða starf ég vinn og hvernig ég vinn innan stofnunarinnar

xiii.

Hvar eru stjórnendurnir??? Hverjir eru þeir við mína stofnun???? Hvar eru
þeir?????? Þegar einhverjir birtast frá stað C þá er okkur starfsfólkinu ekki
gefinn kostur á því að hitta neinn, það eru haldnir fundir en enginn fær að vita
neitt, ekki fáum við nein skilaboð eða vitum neitt, yfirmenn okkar segja ekkert
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xiv.

C. lið gæti ég svarað bæði, fekar sammála og mjög ósammála því það er
mismunandi eftir stjórnendum.

Undir liðnum næsti yfirmaður;
xv.
Framkv.st. Hjúkrunar
xvi.

Mjög ánægð með næsta yfirmann og hans störf.

xvii.

Næsti yfirmaður er ekki til og þó A hafi átt að leysa af sem deildarstjjóri er það
eingöngu að nafninu til. Enda á hún meira en nóg með að sinna þeim verkefnum
sem hún hefur fyrir. A stendur sig mjög vel og ég ber fullt traust til hennar og
auðvelt er að leita til hennar með allt á milli himins og jarðar. Enda finnst mér
stjórnendur oft misnota sér vilja hennar til að leysa allt sem hún er beðin um að
leysa. En næsti yfirmaður minn á að vera deildarstjóri sjúkradeildar og meðan
enginn sinnir því starfi veit ég ekki hver á að teljast næsti yfirmaður minn.

xviii.

Fín, en er ekki alla virka daga

xix.

D sést lítið á þar sem hún er alltaf að sinna stj´ronunarstörfum.

xx.

Hef tvo næstu yfirmenn svo erfitt að svara svona en mjög sammála með annan
en hvorki né með hinn

xxi.

Vantar upplýsingar frá yfirmönnum um td. hverjir hafa verið ráðnir í störf sem
hafa verið auglýst og auglýsingar hafa ekki verið sendar á starfsmenn heldur
bara birtar á heimasíður og á starfatorgi sem mér finnst slæmt

xxii.

Langbest fyrir okkar starfsmenn er að skrifa tölvupóst og vona að viðkomandi
sé ekki í fríi og vonandi opni póstinn sinn

xxiii.

Unnið er á þremur deildum, yfirmaður í stað D er ófær um að gegna stöðu sinni.
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Spurning 3. Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga um þinn vinnutíma.
Spurning þrjú er spurt út í vinnutíma og beðið að taka afstöðu til hans.

Spurningu 3.A. svöruðu 41,9% að þeir gætu það alltaf eða oftast. Mikil dreifni er í
svörunum og skiptist myndin nánast jafnt upp. Spurningar sem reiknast til niðurstöðu
voru aðeins með 86,7% svörun við spurningunni þar sem 13,3% svöruðu á ekki við.
Margar skýringar geta legið hér að baki s.s. staða mönnunar, hátt veikindahlutfall,
tímabundnir vinnutoppar og fleira sem ekki var skoðað en væri gott ef álykta ætti út frá
eða leggja ætti mat á niðurstöðurnar. Þær eru þó áhugaverðar fyrir stjórnendur til að
rýna betur í.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,0
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Spurningu 3.B. svöruðu 75,4% að þeir gætu það alltaf eða oftast. Niðurstöður gefa góða
mynd af svigrúmi sem starfsmenn stofnunar hafa til að útrétta í vinnutíma. Tæplega
25% svarenda eiga þó ekki auðvelt með að útrétta í vinnutíma.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,9

Spurningu 3.C. svöruðu 77,8% að þeir gætu það alltaf eða oftast. Niðurstöður könnunar
gefa til kynna að starfsmenn HSN hafa svigrúm til að sinna aðkallandi erindum á
vinnutíma gerist þess þörf.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,2
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Spurningu 3.D. svöruðu 83% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Það þýðir að tíundi
hver starfsmaður eigi erfitt með að samræma fjölskyldulíf með vinnunni. Niðurstaðan
er þó mjög góð fyrir stofnunina þar sem talsvert er um bindingu á vinnutíma vegna
vaktavinnu. Stofnunin gæti sett sér markmið að hlutfall þeirra sem eiga erfitt með að
samræma vinnu og fjölskyldulíf lækkaði talsvert.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,1

Spurningu 3.E. svöruðu 70,4% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Hér er tækifæri
á að skipuleggja töku orlofa betur.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,8
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Í texta boxi rituðu þátttakendur í könnunni undir spurningu 3.;
xxiv.
Hef val og rétt til að hafna ef vill.
xxv.

Ekki viðeigandi að fara í banka á vinnutíma en ætíð svigrúm til þess að fara til
læknis.

xxvi.

ekki alltaf virt vinnudagslok og kaffitímar

xxvii.

Yfirmaður lítið við þar sem hans verk eru mjög mikil og erfitt að ná af honum
tali þar sem hann sinnir ALLTOF miklu
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Spurning 4. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með þann sveigjanleika sem þú hefur í
vinnunni?
Aðeins var einn liður undir spurningu fjögur. Svar hlutfall í henni var 99%. 81%
þátttakenda eru mjög eða frekar ánægðir með sveigjanleika sem starfsmaðurinn hefur
og aðeins 2% frekar óánægður en enginn svaraði mjög óánægður. 4,4% völdu veit ekki.
Þannig mælist mikill sveigjanleiki í vinnutíma starfsmanna HSN og almenn ánægja
með hann.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,2

Ekkert var ritað í textabox fyrir spurningu fjögur.
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Spurning 5. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um
stofnunina sem þú vinnur hjá?
Spurningin er í mörgum liðum og ná spurningar frá 5.A til 5.K.

Spurningu 5.A. svöruðu 77,9% að þeir væru mjög eða frekar. Niðurstaðan er jákvæð
fyrir HSN þar sem aðeins 2,9% voru mjög eða frekar ósammála.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,0

Spurningu 5.B. svöruðu 77,9% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Stofnunin hefur
ekki kynnt sig nægjanlega vel á síðasta ári út á við t.d. með opnum fundi um
rekstrarniðurstöðu, forstjóri komið fram í viðtölum eða með greinaskrifum. Hér mætti
bæta úr og vinna betra PR starf til að bæta ímynd HSN. Eins má reikna með því að
mikil andstaða og neikvæð greinaskrif hafi áhrif á þessa niðurstöðu. Eitthvað sem
forstjóri og framkvæmdastjórn gætu haft í huga en ímyndin er þó ágæt miðað við
niðurstöður könnunar (fjármálaráðuneytið, 2008).
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Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
3,7

Spurningu 5.C. svöruðu 77,0% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Stofnunin er að
skora hátt þar sem aðeins 3,7% eru mjög eða frekar ósammála. Það eru jákvæð merki
fyrir HSN en um leið eru tækifæri að kynna stofnunina fyrir starfsmönnum,
skjólstæðingum og nærsamfélaginu.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,0
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Spurningu 5.D. svöruðu 87,5% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem er mjög góð
niðurstaða fyrir nýsameinaða.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,1

Spurningu 5.E. svöruðu 85,3% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem verður að
teljast mjög góð niðurstaða í ný sameinaðri stofnun.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,2
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Spurningu 5.F. svöruðu 44,4% að þeir væru mjög eða frekar sammála en athygli vekur
að 24% svara hvorki né. Það sem ætti að vera áhyggjuefni er að þriðji hver þátttakandi
í könnuninni segist ekki fá nægar upplýsingar eða 30,4%.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,1

Spurningu 5.G. svöruðu 80,1% að þeir væru mjög eða frekar sammála sem rímar illa
við spurning 5.F. Nema að starfsmenn viti hvert þeir eiga að leita en fá ekki svör. Svar
við 5.F. og 5.G. væri fróðlegt að skoða betur og reyna finna orsaka samhengi.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
4,0
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Spurningu 5.H. svöruðu 54,1% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Svar við
spurning 5.H. ríma við niðurstöður í könnunum SFR en er heldur í hærri kantinum þar
sem stofnunin fékk 2,76 stig í könnun SFR (SFR, 2015). Taka verður tillit til þess að
fleiri kjarasamningar voru lausir þegar könnun SFR fór fram en þegar spurningakönnun
fyrir ritgerð þessa var gerð sem getur gefið einhverja skekkju í niðurstöður. Annað sem
vakti athygli var að 20 svöruðu ekki spurningunni eða kusu að velja „veit ekki“.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

98%
3,0

Spurningu 5.I. svöruðu 61,5% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Hér mættu
stjórnendur HSN skoða niðurstöðuna og velta því fyrir sér hvort að þörf sé á að hrósa
starfsfólki meir eða með öðrum hætti en nú er gert. Hrós og jákvæð athygli stjórnenda
veitir meiri starfsánægju, Hawthorn áhrifin (e. Hawthorn effect / Landy og Conte, 2010,
bls. 410 / Eyþór Eðvarðsson, 2005 / fjármálaráðuneytið, 2008, 3. kafli).
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Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
3,5

Spurningu 5.J. svöruðu 80,7% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Góð niðurstaða
á fyrsta ári sameiningar. Eitthvað sem stjórnendur geta byggt á (Kovach, 1987).

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,0
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Spurningu 5.K. svöruðu 75,6% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Áhugaverð
niðurstaða fyrir stjórnendur sem hafa með mannaforráð og ráðningar gætu nýtt sér.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,1

Spurningu 5.L. svöruðu 78,9% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Þó að
niðurstaðan sé góð þá er ekki hægt að horfa fram hjá því að 9,8% segjast vera frekar
eða mjög ósammála spurningunni. Það er eitthvað sem skoða þyrfti betur og reyna
lækka það hlutfall (fjármálaráðuneytið, 2008).

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

98%
3,9
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Spurningu 5.M. svöruðu 87,4% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Niðurstaðan er
góð og rímar við spurningar um líðan í starfi. Tæplega 90% svarenda telja sig hafa náð
góðum tökum á sínu starfi og ætti sú upplifun að hafa meiri áhrif á framleiðni og ánægju
heldur en áþreifanlegir þættir í starfsumhverfinu (Landy og Conte, 2010, bls. 406).

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,1

Spurningu 5.N. svöruðu 87,4% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Markmið með
starfi ættu að vera skýr og því er niðurstaða úr spurningunni góð fyrir HSN. Þó er
nokkur hluti svarenda sem er ekki með nægjanlega skýr markmið eða skortir
upplýsingar en það er einmitt sá hluti sem hægt væri að ná til við að bæta starfsánægju
(Eyþór Eðvarðsson, 2005).

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,1
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Spurningu 5.O. svöruðu 82,1% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Niðurstöður
sýna gott samband og traust milli starfsmanna og næsta yfirmanns.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,0

Spurningu 5.S. svöruðu 73,3% að þeir væru mjög eða frekar sammála. Það gefur
vísbendingar um að starfsfólk sé öruggt í starfi og óttast ekki uppsagnir eða skerðingu
á starfshlutfalli. Það getur skýrt stöðu HSN í sorgarferli Ross þ.e. að stofnunin virðist
ekki hafa tekið mikla dýfu eftir sameiningu eins og eiga mátti von á.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

99%
4,1
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Í textaboxi rituðu þátttakendur í könnunni undir spurningu 5., fyrsta textabox undir
spurningu 5 án yfirfyrirsagnar;
xxviii.

E hefur staðið sig vel í koma upplýsingum á framfæri við starfsmenn en hið
sama verður ekki sagt um aðra stjórnendur. Sérstaklega finnst mér sláandi að
F skuli aldei láta í sér heyra.

Í textabox undir Ímynd;
xxix.
Fólk tjáir mér reglulega að það sé löng bið eftir að fá aðstoð ef það er veikt.
Finnst þetta skapa óöryggi.
xxx.

Alltof löng bið td eftir þjónustu hjá læknis og stundum fjölskylduráðgjöf

xxxi.

uggur í fólki með sameiningu og hvað verður.

Í textabox undir Almennt
xxxii.
Svarið með tilliti til HSN sem heild.
xxxiii.

Fólk er óöruggt eftir síðustu breytingar hvað varðar aðgang að lækisþjónustu
eftir kl. 16.00 , finnst erfitt að þjónustan færist lengra íburtu, ópersónulegt

xxxiv.

Það vantar alla stjórnun og sanngirni við starfsmenn varðandi starfið og
vaktafyrirkomulag, stjórnunin er ekki í lagi, allt í lausu lofti, svo eigum við bara
að skilja það

xxxv.

Mér finnst alltof mikið af verkefnum hjá mínum yfirmanni og er hann að sinna
ofmörgum stöðvum eins og Dvalarheimili, öldrunardeild, sjúkradeild
heilsugæslu og þrifum og allir starfsmenn þessara deilda og örugglega fleiri
leita til hennar og þar af leiðandi er hún í raun lítið við heldur fer á milli til að
reyna að sinna öllu þessu. Hún verður brunnin út áður en veturinn verður liðinn
sem ég er mjög ósátt við að horfa upp á

xxxvi.

Það er mjög breyttur vinnuandi og andrúmsloft eftir sameiningu. Verður
væntanlega betra þegar frá líður EF vel er hlúð að fólkinu.

xxxvii.

Liður I: Það er mjög mismunandi, sumir eru duglegir að hrósa en allt of margir
gera það aldrei.

Í textabox undir Starfið
xxxviii.
Ég væri stoltari ef ég vissi betur fyrir hvað stofnunin HSN stendur, fengi betri
og upplýsingar frá yfirstjórn og ég finndi að stjórn stofnunarinnar síndu það í
verki að allir eru mikilvægir
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xxxix.

Starfið mitt er mjög skemmtilegt. En að vera gert að flakka á milli þriggja deilda
(sjúkradeildar, stað K og stað D) er afar óæskilegt að mínu mati. Það dregur úr
samfellu og yfirsýn sem skilar sér í síðri hjúkrun til skjólstæðinganna. Ég veit
ekki tl þess að þetta tíðkist á nokkurri annari stofnun. T.d. er
hjúkrunarfræðingar á slysadeildinni ekki skikkaðir til að taka vaktir á Grensás.

xl.

Starfshlutfallið of lítið ti að góð tök á öllum þáttum

xli.

Er nýtekin við starfi sem er í mótun
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Spurning 6. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi þætti á
vinnustað þínum? Spurningin er í nokkrum liðum eða frá 6.A til 6.H.

Spurningu 6.A. svöruðu 43,3% að þeir væru mjög eða frekar ánægður en 31,3% þeirra
sem svöruðu voru mjög eða frekar óánægðir. Ekki er hægt að lesa úr niðurstöðum svara
á hvaða stað eða starfseiningu óánægjan er. Því er þörf á að gera aðra könnum til að fá
fram hvar óánægjan liggur.
Það kemur þó fram í texta frá svarendum:


oft slæm loftræsting á baðherbergi. Of þurrt loftið t.d á sjúkradeildinni.Vantar
æði oft góða lýsingu fyrir ofan rúm.



Gaman væri að mæla rakastig á vinnustaðnum. Ég er nokkuð viss um að loftið
á t.d. sjúkradeild og stað D er mjög þurrt.ftið t.d á sjúkradeildinni.......

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

96%
3,1
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Spurningu 6.B. svöruðu 72,9% að þeir væru mjög eða frekar ánægður.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

95%
3,8

Spurningu 6.C. svöruðu 86,2% að þeir væru mjög eða frekar ánægður. Niðurstaðan er
góð fyrir HSN en huga þarf að öryggismálum vinnustaða.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

96%
4,0
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Spurningu 6.D. svöruðu 93,1% að þeir væru mjög eða frekar ánægður með matar- og
kaffiaðstöðu. Besta niðurstaða könnunarinnar HSN.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

96%
4,4

Spurningu 6.E. svöruðu 66,2% að þeir væru mjög eða frekar ánægður. Þetta er sæmileg
niðurstaða en ljóst að hér gætu stjórnendur kannað UT-mál stofnunarinnar betur.
Ábendingar koma fram í texta en eru fáar á móti svörum. Til að fá upplýsingar um hvað
starfsfólk er helst óánægt með þyrfti að senda út könnun um UT-mál og fá upplýsingar
um hvað það sé helst sem fólk er ósátt með t.d. tól og tæki, forrit sem starfsfólk notar
SAGA, Askja, Veran, afgreiðslukerfið, 365 umhverfið, Skype, Vinnustund, Vakta- og
viðverukerfið eða ekki næg kennsla á forritin, nettengingarmál og svo mætti lengi telja.
Þannig að niðurstaða þessara spurningar er aðeins sú að starfsfólk er frekar óánægt með
tölvu- og tækjabúnað. Treystir höfundur sé ekki til að túlka niðurstöðurnar enda
spurningin of opin og órekjanleg á starfseiningar eða ákveðnar deildir og eðli
óánægjunnar.
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Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

96%
3,8

Spurningu 6.F. svöruðu 58,1% að þeir væru mjög eða frekar ánægður en um 18,6% eru
mjög eða frekar óánægðir með starfsumhverfið sitt.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

95%
3,5
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Spurningu 6.G. svöruðu 64,1% að þeir væru mjög eða frekar en aðeins 8,5% eru frekar
eða mjög óánægðir með vinnustaðarmenninguna.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

94%
3,8

Spurningu 6.H. svöruðu 34,9% að þeir væru mjög eða frekar ánægður sem er 0,7 stigi
hærra en könnun SFR fyrir 2015 (SFR, e.d.) það hærri kantinum þar sem yfirvofandi
voru verkföll hjá Sjúkraliðafélagi Íslands og SFR (Viðskiptablaðið, 20. mars 2015). Það
sem gæti haft jákvæð áhrif er að dómur féll í máli Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga
og BHM starfsmanna (Visir.is, 14. ágúst 2015)

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

93%
2,8
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Í textaboxi rituðu þátttakendur í könnunni undir spurningu 6.;
i.
Í sambandi við tölumál, finnst mér ótrúlegt að við sem vinnum í mörgum
mismunandi tölvum á stofnuninni þurfum að setja upp sömu hlutina aftur og
aftur, t.d. undirritun á tölvupósti í staðinn fyrir að það uppfærist í okkar aðgangi
sjálfkrafa. Mikill tvíverknaður.
ii.

finnst starfsandi hafa dalað frekar á undanförnum árum og hefur það líka sitt
að segja að starfsmannaráðið hefur verið mjög lélegt að vera með uppákomur

iii.

oft slæm loftræsting á baðherbergi. Of þurrt loftið t.d á sjúkradeildinni.Vantar
æði oft góða lýsingu fyrir ofan rúm.

iv.

lyftumál - slysagildra

v.

Mætti taka í gegn matseðla, einhæft gamaldags fæði.

vi.

Í mínu vinnuumhverfi sem er í andyri (móttaka á skjólstæðingum) er oft mjög
kalt. Það rignir,snjóar og blæs inn.Þrátt fyrir endalausar kvartanir hefur ekkert
verið gert til að laga þetta.

vii.

Gaman væri að mæla rakastig á vinnustaðnum. Ég er nokkuð viss um að loftið
á t.d. sjúkradeild og Hvammi er mjög þurrt.ftið t.d á sjúkradeildinni.Vantar æði
oft góða lýsingu fyrir ofan rúm.
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Spurning 7. Hversu vel eða illa telur þú að þínum vinnustað / þinni starfsstöð sé
stjórnað?

Spurningu 7. svöruðu 61,8% að þeim liði mjög eða frekar vel. Tæplega einn af hverjum
þrem svarendum í könnuninni svöruðu hvorki vel né illa og 4% völdu átti ekki við,
5,9% finnst að sinni starfsstöð sé stjórnað frekar eða mjög illa. Hátt hlutfall þeirra sem
svara hvorki vel né illa og veit ekki /á ekki við gæti skýrst af upplýsingaskorti til
starfsmanna eða vantrausti og lítilli tengingu við æðstu stjórnendur.

Svarhlutfall :
Reiknuð stig:

100%
3,8
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Spurning 8. Telur þú vinnuveitanda þinn greiði þér betri, svipuð eða verri laun en þú
gætir fengið á öðrum vinnustöðum fyrir sambærilegt starf og vinnutíma?

Spurningu 8. svöruðu 9,7% heldur betri en enginn taldi að þau væru mun betri, 50%
svarenda telur að HSN greiði svipuð laun en 27,6% telur að launin séu lakari en í
sambærilegu starfi og vinnutíma.
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Hér eru tvær spurningar til úrvinnslu á spurningakönnuninni.

Hversu lengi hefur þú starfað við heilbrigðisþjónustu?

Mynd 4 Sýnir á hvaða aldursbili þátttakendur í könnuninni voru þegar hún fór fram.

Svör við aldursdreifingu var nokkuð jöfn en fróðlegt er að sjá að þriðji hver sem svaraði
spurningakönnuninni hafði starfað við heilbrigðisþjónustu í meira en 21 ár og eins að
aðeins 3% svarenda var búinn að vinna við hana í minna en tvö ár.

Ertu starfsmaður Heilbrigðisstofnunar Norðurlands?
Allir þátttakendur sem svöruðu voru starfsmenn HSN.

Mynd 5 Sýnir að allir þátttakendur í könnuninni voru starfsmenn HSN.
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Að lokum
Þátttakendum var boðið að svara í textabox sem var nokkuð stærra en önnur box í
könnuninni og bar yfirskriftina Að lokum. Var þetta hugsað til að svarendur gætu komið
skilaboðum áleiðis, gert athugasemdir við könnunina eða ritað það sem þeim lá á hjarta.

Þetta rituðu þátttakendur í könnunni;
viii.

Ég hef unnið lengi við þessa góðu stofnunun en finnst öðruvísi að vinna eftir
sameininguna, ekki eins ánægð/ur.

ix.

Sú stofnun sem ég vinn á er góður vinnustaður og gott fólk sem stjórnar henni
enda lítil starfsmannavelt. Ég væri ekki búin að vinna hér í 25 ár ef mér líkaði
ekki vel. Er mjög stolt af þessari stofnun og þjónustunni sem hún veitir.

x.

Mér þykir vænt um mína vinnu og minn vinnustað, en margt hefur breyst frá því
að sameiningin varð, sumt gott en annað ekki til hins betra og er það oft leiðin
sem farin er sem er erfiðust. Mér finnst upplýsingaleysi vera mikið a.m.k. hvað
mína starfstöð varðar og fær maður jafnvel upplýsingar um fyrirhugaðar
breytingar frá fólki út í bæ, sem að mínu mati er algjörlega óásættanlegt. Mér
finnst mannauðurinn sem er hér illa nýttur varðandi breytingar og
skipulagningu sem gerir það að verkum að besta leiðin er ekki endilega farin
heldur fyrsta, þar sem öll sjónarhorn eru ekki skoðuð. Mín upplifun er sú að
stundum er byrjað á vitlausum enda t.d. starfsfólk ráðið áður en skipulag og
húsnæði fyrir það sé klárt sem veldur miklum breytingum og röskunum hjá öðru
starfsfólki sem veldur pirringi og óöryggi. Upplýsingaskortur er oft það mikill
að viðkvæðið, "Ég veit það ekki ég bara vinn hérna" kemur upp í hugann og
það er ekki viðkæði sem ég vil hafa gagnvart mínum vinnustað. Starfsandinn er
góður en viðkæmur þannig að allt sem gert er til að bæta eða viðhalda hann er
af hinu góða.

xi.

Ég upplifi skort á tengslum ,,toppana " við ,,fólkið" sem skapar óöryggi og og
hugsanlega vansæld. Þjónandi forusta er kostur sem vert er að gefa gaum. Takk
fyrir

xii.

miklar breytingar og það tekur tíma að slípa starfssemina. Þá er mikilvægt að
fólk sé upplýst og haft með í ráðum þar sem við á. Þar hefur orðin misbrestur á
og veldur pirringi. Upplifi meiri pýramídastjórnun en áður og oft erfitt að vita
hver gerir hvað af yfirmönnum og hvert á að leita með mism verkefni.
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xiii.

Starfslíðan farið hrakandi eftir sameiningu í HSN. Lykilorð; óvissa, rótleysi,
vonbrigði.......

xiv.

Ennþá virðist starf HSN vera svolítið í lausu lofti, en með jákvæðni er hægt að
ná langt.

xv.

ég er starfsmaður HSN en er leigð af sjálfstætt starfandi aðilum og starfsstöð
mín er dálítið útí kanti.

xvi.

Stutt síðan stofnunin var sameinuð og maður er varla búinn að mynda sér
skoðanir eða átta sig á sumu sem spurt er um.

xvii.

Takk fyrir að gera þessa könnun og vonandi verða niðurstöður hennar notaðar
til bóta.

xviii.
xix.

mjög ánægð þó launin séu lág :)
Er fyrst og fremst að finna að stjórnunarstíl yfirlæknis.Þarf að lagast til að
stofnunin geti blómstrað.

xx.

Stutt frá sameiningu þannig reynslan er ekki mikil

xxi.

Svörin taka kannski svolítið mið af fyrri yfirstjórn og ekki komin næg reynsla af
núverandi yfirstjórn.

xxii.

Tel að E sé góður forstjóri. Mér líst vel á framkvæmdastjórn nema G sem tekur
engar ákvarðanir, klárar ekkert og svarar engu. Það er betra að leita beint til
E eða B sem taka ákvarðanir og klára málin.

xxiii.

það þarf að passa það í þessari stóru stofnun að allar einingarnar fái sama
þjónunst frá Stjórnendum að það sé gott aðgengi að Stjórnendum á öllum
stöðum svo úr veðið ein mjög góða Stofnun Takk fyrir mig

xxiv.

Líður vel á vinnustaðnum og hlakka alltaf til að mæta í vinnu, ef ekki myndi ég
fara eitthvað annað. ( Fólk á ekki að hanga í vinnu sem það er búið að fá leið
á, það skemmir bæði við sjálfu sér og öðrum.) Vinnustaðurinn er hitt heimili
manns. :)

xxv.

Eins og áður kom fram er erfitt að svara spurningum um yfirmenn þar sem
flestir hjúkrunarfr. á staður C vinna á þremur deildum og hafa því þrjá
yfirmenn, einn á hverri deild (næsti yfirmaður). Hins vegar er yfirmaður
þessarra þriggja A besti yfirmaður ever og sennilega allir er vinna á starfstöð
inni á staður C sammála því.

xxvi.

það vantar samheldni og góðan anda í starfsmannahópinn og verður ekki á
meðan yfirmenn bera ekki virðingu fyrir sínu starfsfólki. Starfsfólk fær mjög
mismunandi viðmót eftir því hvaða starfi það gegnir innan stofnunarinnar
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xxvii.

Það vantar öll mennleg samskipti við stofnunina, á minni stofnun þarftu að vera
réttur maður í rétta hópnum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6.2. Starfsánægjan minnkar óverulega milli kannana.
Í samanburði milli niðurstöðu könnunar SFR fyrir Stofnun ársins 2015 og september
könnunar fyrir verkefnið kemur í ljós óverulegur munur á milli þeirra fyrir utan einn lið
en það er Sjálfstæði í starfi sem lækkar um 0,29 stig. Þar sem niðurstöður HSA í könnun
SFR vantaði síðustu tvö ár hjá ákvað höfundur að bera saman í niðurstöðum úr
spurningakönnun HSN fyrir árið 2015 við allar stofnanir á landsbyggðinni ásamt
Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins. Á listanum eru teknar fyrir sex stofnanir. Ánægja
minnkar eilítið frá fyrra ári en þá var stofnunin reiknuð í 61. sæti en frávik eru það sem
aðeins tvær stofnanir innan HSN tóku þátt, þannig að reikna má með einhverri skekkju.
Heilbrigðisstofnun

Þingeyinga

var

í

24.

sæti

meðal

allra

stofnana

en

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi var í 98 sæti (SFR, 2006 til 2015).
Niðurstaða á heildarlista. 2015

Nafn stofnunar

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Einkunn 2015
3,754
3,802
3,786
3,687
3,604
3,534
vantar

Trúverðugleiki
stjórnenda
3,82
3,84
3,69
3,69
3,53
3,46
3,64
0,18

Stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Sæti
39.
44.
56.
62.
66.
vantar

Nafn stofnunar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Einkunn 2015
3,802
3,786
3,687
3,604
3,534
vantar

Trúverðugleiki
stjórnenda
3,84
3,69
3,69
3,53
3,46
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Þegar horft er til þáttana átta sem koma fram í könnun Stofnun ársins 2015 og þeir
bornir saman við septemberkönnunina, fékkst hæsta einkunn á þættinum „Ánægja og
stolt“ (4,05) en lægsta einkunn fékkst á þættinum „Launakjör“ (2,82). Nokkuð jafna
einkunn fékkst á þáttunum „Starfsandi“ (3,98), „Ímynd stofnunar“ (3,88),
„Trúverðugleiki stjórnenda“ (3,82), „Sveigjanleiki vinnu“ (3,82), „Sjálfstæði í starfi“
(3,87) og að lokum „Vinnuskilyrði“ (3,77).
Frá könnun SFR fyrir Stofnun ársins 2015 má vart merkja mun á niðurstöðum kannana.
Skv. spurningakönnun sem gerð var fyrir verkefni þetta er niðurstaðan svipuð á milli
kannana tveggja. Liðurinn sjálfstæði í starfi lækkar mest eða um 0,29 stig. Ímynd
stofnunar fær 0,13 færri stig í könnuninni samanborið við könnun SFR. Annað eru
óverulegar breytingar (SFR, 2015).

Trúverðugleiki stjórnenda
Starfsandi
Launakjör
Vinnuskilyrði
Sveigjanleiki vinnu
Sjálfstæði í starfi
Ímynd stofnunar
Ánægja og stolt
Einkunn 2015
Svarhlutfall %

HSN í könnun SFR 2015
3,84
3,98
2,76
3,73
3,82
4,14
4,01
4,06

HSNs - Spurningakönnun
ÞH, B.Sc. september 2015
3,82
3,98
2,82
3,77
3,87
3,85
3,88
4,05

Fjölgun stiga (+) /
fækkun stiga (-)
-0,02
0,00
0,06
0,04
0,05
-0,29
-0,13
-0,01

3,802
35-49%

3,754
37%

-0,05

Tafla 3 Sýnir niðurstöðu úr könnun SFR fyrir Stofnun ársins 2015 og september könnun sem gerð
var fyrir B.Sc. verkefnið.
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6.3. Niðurstöður á þáttunum átta
Trúverðugleiki stjórnenda
Þegar rýnt er í trúverðugleika stjórnenda þá er lítil breyting á milli og er HSN að ná
flestum stigum miðað við aðrar stofnanir á landsbyggðinni og er 0,18 stigum fyrir ofan
meðaltal sé horft til könnunar fyrir verkefni þetta (SFR, 2015).

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Nafn stofnunar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
Hækkun/lækkun (+/-)

Trúverðugleiki
stjórnenda
3,82
3,84
3,69
3,69
3,53
3,46
3,64
0,18

Tafla 4 Sýnir niðurstöðu könnunar um trúverðugleika stjórnenda.

Starfsandi
Niðurstöður standa í stað og fást 3,98 stig út úr þessum lið sem kemur hvað verst úr í
samanburði við aðrar stofnarnir sbr. töflu 5. hér að neðan. Er starfsandinn 0,14 stigum
undir meðaltali hinna stofnana (SFR, 2015).

Nafn stofnunar

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
Hækkun/lækkun (+/-)

Starfsandi
3,98
3,98
4,16
4,18
4,21
4,07
4,12
-0,14

Tafla 5 Sýnir niðurstöðu könnunar um starfsanda.

63

Launakjör
Sá liður fær flest stig miðað við aðrar stofnanir en matið er byggt að spurningum um
ánægju með laun, sanngirni launa og samanburði á eigin launum og launum annarra á
sambærilegum vinnustöðum. Liðurinn er 0,37 stigum yfir meðaltali þeirra stofnana sem
HSN er borið saman við (SFR, 2015).

Nafn stofnunar

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
Hækkun/lækkun (+/-)

Launakjör
2,82
2,76
2,57
2,38
2,11
2,39
2,44
0,37

Tafla 6 Sýnir niðurstöðu könnunar um launakjör.

Vinnuskilyrði
Einkunn á vinnuskilyrðum fer úr 3,73 í 3,77 miðað við síðustu könnun SFR og gefur
sú einkunn 0,22 stigum meira en meðaltal hinna stofnanna og fær HSN hæstu einkunn
allra stofnanna í þessum lið. Matið er byggt á sex spurningum um ánægju með ýmsa
þætti í umhverfinu, t.d. lýsingu, loftræstingu, tölvu- og tækjabúnað (SFR, 2015).

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Nafn stofnunar
Vinnuskilyrði
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
3,77
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
3,73
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
3,68
Sjúkrahúsið á Akureyri
3,33
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
3,52
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
3,48
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
3,55
Hækkun/lækkun (+/-)
0,22

Tafla 7 Sýnir niðurstöðu könnunar um vinnuskilyrði.
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Sveigjanleiki vinnu
HSN fær næst hæstu einkunn í þessum flokki. Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins er
með hæstu einkunn eða 3,99 en HSN er með 3,87 í skoðanakönnuninni frá því í
september. Matið byggist t.d. á spurningum um hvort auðvelt er að fara úr vinnu til að
sinna aðkallandi erindum, ánægju með sveigjanleika og samræmingu vinnu og einkalífs
(SFR, 2015).
Skv. niðurstöðum SFR og Gallup þá er sveigjanleiki meiri meðal starfsmanna í minni
stofnunum en stærri og meiri hjá konum en körlum. Einnig eykst sveigjanleiki með
aldri, en minnkar með menntun. Þeir sem ekki hafa mannaforráð telja sveigjanleika
meiri en þeir sem eru með mannaforráð (SFR, e.d.).

Nafn stofnunar

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
Hækkun/lækkun (+/-)

Sveigjanleiki vinnu
3,87
3,82
3,8
3,69
3,99
3,74
3,81
0,06

Tafla 8 Sýnir niðurstöðu könnunar um sveigjanleika vinnu.

Sjálfstæði í starfi
Mæling á sjálfstæði í starfi fellur talsvert frá könnun SFR en þá var einkunnin 4,14 en
fellur í 3,85 eða um 0,29 stig sem er mesta lækkun í könnuninni. Eins er 3,85 sem var
einkunnin í septemberkönnuninni lægsta einkunnin því að þær stofnarnir sem HSN var
borin saman við voru allar með hærri einkunn en 4,14 (SFR, 2015). Þátturinn mælir
hversu góð tök fólki finnst því hafa á starfi sínu, yfirsýn yfir starfið og áhrif sem fólk
hefur í starfinu. Sjálfstæði í starfi vex með aldri og er einnig mestur hjá þeim sem starfað
hafa lengst hjá stofnuninni (Riggio, 2003).
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2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Nafn stofnunar
Sjálfstæði í starfi
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
3,85
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
4,14
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
4,25
Sjúkrahúsið á Akureyri
4,14
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
4,19
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
4,23
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
4,19
Hækkun/lækkun (+/-)
-0,34

Tafla 9 Sýnir niðurstöðu könnunar um sjálfstæði í starfi.

Ímynd
Mat svarenda í könnuninni er að ímyndin hefur dalað frá því í könnun SFR eða um 0,13
stig, sem þó er lítið og verður að skoðast með tilliti til skekkjumarka. Einkunnin er 3,88
en var í könnun SFR 4,01 og er stofnunin er 0,21 stigum yfir meðaltals einkunn þeirra
stofnana sem miðað er við (SFR, 2015). Hér er sóknarfæri fyrir forstjóra og stjórnendur
HSN að sækja á. HSN hefur lítið verið áberandi í fjölmiðlum og fann höfundur
verkefnis nánast ekkert efni frá HSN í fjölmiðlum eða opinberum kynningum. Það
ásamt betri upplýsingagjöf innanhúss gæti hjálpað HSN við að bæta ímynd sína
(fjármálaráðuneytið, 2008). Eins væri tilvalið að kynna merki (lógó) stofnunarinnar en
það var hvergi að finna né gildi HSN, fyrir hvað stofnunin stendur.

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Nafn stofnunar
Ímynd stofnunar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
3,88
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
4,01
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
4,03
Sjúkrahúsið á Akureyri
4
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
3,43
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
2,86
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
3,67
Hækkun/lækkun (+/-)
0,21

Tafla 10 Sýnir niðurstöðu könnunar um ímynd stofnunar.
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Ánægja og stolt
Stofnunin fær hæstu einkunn af þáttunum átta í könnuninni sem er nánast sama einkunn
og í könnun SFR. Er það 0,03 yfir meðaltali þeirra stofnana sem bornar eru saman í
könnuninni og virðist ánægja og stolt starfsmanna almennt góð með HSN (SFR, 2015).

Nafn stofnunar

2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Spurningakönnun ÞH, B.Sc.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Meðaleinkunn
Hækkun/lækkun (+/-)

Ánægja og stolt
4,05
4,06
4,11
4,07
3,83
3,99
4,01
0,03

Tafla 11 Sýnir niðurstöðu könnunar um ánægju og stolt.

6.4. Söguleg þróun í könnunum SFR hjá stofnunum sem sameinuðust undir HSN.
Hér er sett fram söguleg þróun á niðurstöðum úr könnunum SFR sem mældi
starfsánægju stofnana sem sameinaðar voru undir HSN. Heilsugæsla á Akureyri er ekki
inn í þessum samanburði þar sem hún var rekin á vegum Akureyrarbæjar og var ekki
ríkisstofnun á umræddu tímabili. Eins koma ekki allar stofnanir fram í könnunum. Í
flestum tilvikum er ástæðan að ekki var nægjanlega góð þátttaka í þeim, þ.e. undir 35%
svarhlutfall, og því voru þær stofnanir ekki teknar með (SFR, 2015).

Ekki er marktækt að skoða fyrstu árin, þ.e. frá 2006 til 2010, þar sem að fáar eða engar
heilbrigðisstofnanir voru með í könnunum SFR. Því er horft til áranna frá 2011 til 2015
(SFR, e.d.) og einkunn sett upp í töflu á bls. 68 til 70.
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Niðurstaða á heildarlista 2015 (SFR, 2015).
2015
2015
2015
2015
2015
2015

84.
92.
111.
120.
127.
vantar

Nafn stofnunar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Einkunn 2015
3,802
3,786
3,687
3,604
3,534
vantar

Stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Sæti
39.
44.
56.
62.
66.
vantar

Nafn stofnunar
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Einkunn 2015
3,802
3,786
3,687
3,604
3,534
vantar

Niðurstaða á heildarlista 2014 (SFR, 2014).
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Allar ríkisstofnanir í úrtaki SFR
24.
Heilbrigðisstofnun Þingeyringa
88.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
98.
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
120.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
139.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
142.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
vantar
Heilbrigðisstofnun Austurlands

61.
2014 24.
2014 98.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyringa
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Einkunn 2014
4,19
3,797
3,739
3,602
3,467
3,417
vantar

Einkunn 2014
3,9645
4,19
3,739
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Niðurstaða á heildarlista 2013 (SFR, 2013).
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Allar ríkisstofnanir í úrtaki SFR
29.
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
73.
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
90.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
112.
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
116.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
123.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
129.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
133.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

93.
2013 73.
2013 112.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Einkunn 2013
4,095
3,853
3,767
3,635
3,624
3,575
3,554
3,531

Einkunn 2012
3,744
3,853
3,635

Niðurstaða á heildarlista 2012 (SFR, 2012).
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Allar ríkisstofnanir í úrtaki SFR
29.
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
62.
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
96.
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
133.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
139.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
141.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
142.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
146.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
148.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
153.
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
160.
Heilsugæslustöðin Dalvík
171.
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Einkunn 2012
4,112
3,965
3,808
3,646
3,626
3,606
3,583
3,553
3,547
3,533
3,494
3,21

2012
2012
2012
2012

114.
29.
96.
160.
171.

Einkunn 2012
3,656
4,112
3,808
3,494
3,21

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilsugæslustöðin Dalvík
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
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Niðurstaða á heildarlista 2011 (SFR, 2011).
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011

Allar ríkisstofnanir í úrtaki SFR
63.
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
66.
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
102.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
112.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
135.
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
144.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
147.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
148.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
149.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
166.
Heilbrigðisstofnunin Fjallabygg
170.
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Einkunn 2011
3,923
3,912
3,757
3,695
3,561
3,54
3,511
3,497
3,492
3,255
2,919

116.
63.
66.
166.
170.

Einkunn 2011
3,502
3,923
3,912
3,255
2,919

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
Heilbrigðisstofnunin Fjallabygg
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Niðurstaða á heildarlista. 2010 (SFR, 2010).
Allar ríkisstofnanir í úrtaki SFR
2010 69.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

2010

Einkunn 2010
3,615

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Engin var á listanum yfir stofnanir

Tafla 12 sýnir einkunn sem stofnanir fengu á hverju ári á árabilinu 2011 til 2015.
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7. NIÐURSTÖÐUR
Í heild svöruðu 136 starfsmenn könnuninni af 368 starfsmönnum sem fengu könnunina
sem er 37% svörun á könnuninni í heild.

Þátttakendur í könnun
Heildar fjöldi
Heildar fjöldi svara
Heildar fjöldi svara í %

368
136
37,0%

Tafla 13 Sýnir fjölda þátttakenda og svarhlutfall.

Þegar horft er til þeirra átta þátta sem skoðaðir voru þá skorar HSN 3,75 stig skv.
könnuninni. Svarhlutfall einstakra liða var 98,4% í heild. Mest 100% svörun í
Starfsandi og Ímynd HSN en minnst í Vinnuskilyrði 95% svörun.
7.1. Starfsánægja í nýsameinaðri heilbrigðisstofnun.
Starfsánægja í HSN mældist góð og mögulega betri en reiknamætti með í nýsameinaðri
stofnun og út frá fræðunum. Margar skýringar geta verið á því og í raun efni í mun
viðameiri rannsókn en þetta B.Sc. verkefni er. Forvitnilegt væri að skoða hvort að
starfsfólk hafi verið komið lengra í aðlögunarferlinu (Sorgarferli Ross) en niðurstöður
gáfu til kynna. Skv. þeim þá bera starfsmenn traust til stofnunar, líður vel í starfi,
spurningu 5.E. svöruðu 85,3% að þeir séu ánægðir í starfi. Eins sýna mælingar að
starfsmenn bera traust til stofnunarinnar þrátt fyrir að aðeins ár sé liðið frá sameiningu.
Af svörum þátttakenda er að finna vísbendingar um sterk tengsl og traust á næsta
yfirmanni þá er sérstaklega er einn stjórnandi nefndur til sögunnar í athugasemdum.

Fram kemur í svörum þátttakenda að æðstu stjórnendur eiga talsvert í land að ná til
starfsmanna. Ýmsar skýringar geta verið á því eins og kemur fram í ritgerðinni. Þá
kemur fram hjá þátttakendum að of fáir yfirmenn eru að sinna æðstu stöðum og erfitt
að ná af þeim. Staða kjarasamninga og verkföll gætu haft áhrif á niðurstöðuna í það
minnsta hluta hennar ásamt því að stofnunin er dreifð um stórt landsvæði. Það kemur
nokkuð skýrt fram í svörum starfsmanna að þeir treysti vel sínum næsta yfirmanni og
gæti það reynst æðstu stjórnendum dýrmætt tækifæri og lykill að ná betri tengingu milli
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starfsmanna og efsta stjórnunarlagsins. Stjórnendur gæti skoða möguleika með að efla
tengsl milli efsta og næst efsta stjórnendalags innan stofnunar.

Kallað er eftir betri kynningu á stefnu HSN frá efsta stjórnendalaginu og meiri
upplýsingum. Ekki var farið ítarlega í að skoða hvernig þeim málum var háttað hjá HSN
og gæti þar legið að hluta til skýring á óánægju þátttakenda í könnuninni (Eyþór
Eðvarðsson, 2005 / Spector 2003 / fjármálaráðuneytið 2008, 3. kafli).

Almennt er stofnunin að mælast hátt í þessari könnun þrátt fyrir að í fræðunum þá ættu
starfsmenn á þessum tímapunkti að vera í niðursveiflu í sameiningarferlinu
(fjármálaráðuneytið, 2008). Forvitnilegt væri að skoða frekar hvað valdi því út frá
niðurstöðum spurningakönnunarinnar.

Tafla 14 Sýnir þróun HSN í könnunum SFR, ár og sæti.
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7.2. Hvar stendur HSN í samanburði við HSA og HVE?
Í samanburði við HVE og HSA er HSN að koma vel út. Í nýjustu könnun SFR þá er
HSN í 84 sæti m.v. allar stofnanir en HVE í því 92. sæti. Niðurstöðu vantar frá HSA.

Tafla 15 Sýnir þróun HSN, HVE og HSA í könnunum SFR, ár og sæti.

Mælanlegur munur er ekki mikill á milli HSN og HVE en HSA kemur heldur verr út
úr mælingum Gallup. Þess ber þó að geta að HSA virðist vera rétta úr kútnum til ársins
2013 og var í 123 sæti í könnunni 2013 (SFR, 2011 til 2015).
7.3. Hvar stendur HSN í samanburði við aðrar stofnanir?
Heilbrigðisstofnun Norðurlands skoraði hæst í könnun SFR sem fyrirtæki ársins og var
í 84. sæti yfir allar ríkisstofnanir sem könnunin þeirra náði til og í 24. sæti m.v. allar
ríkisstofnanir í úrtakinu sem var með 50 starfsmenn eða fleiri. Það er mjög góður
árangur m.v. að vera í upphafi sameiningarferlisins (SFR, 2015).

Ímynd fyrirtækisins kemur hvað best út í báðum rannsóknum meðal þeirra stofnana
sem bornar voru saman. Trúverðugleiki stjórnanda skoraði hæst í báðum könnunum
samanborið við hinar stofnanirnar. Svör við spurningunni um launakjör komu best út
hjá HSN samanborið við aðrar heilbrigðisstofnanir og það sama á við um vinnuskilyrði
þar fékk HSN hæstu einkunn. Báðar einkunnir, í Stofnun ársins 2015 var einkunnin
3,73 og 3,77 í septemberkönnuninni, voru hæstar meðal stofnana sem valdar voru í
samanburði. Sveigjanleiki í vinnu var með næst hæstu einkunn 3,87 í septemberkönnuninni en 3,82 í könnun SFR. Báðar einkunnir skila HSN í annað sætið meðal
stofnanna sem bornar eru saman 2015. Ímynd stofnunar fékk einkunnina 4,01 í könnun
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SFR en lækkaði í 3,88 í septemberkönnuninni. Samt er hún 0,21 stigi fyrir ofan meðaltal
sé horft til þeirra stofnana sem hún ber sig saman við en er í miðjum hópnum. Það sama
á við um ánægju og stolt fyrir stofnuninni en HSN fékk 4,06 í einkunn í könnun SFR
en 4,05 í septemberkönnuninni og er 0,03 fyrir ofan meðaltal. Það voru í raun aðeins
tveir þættir sem skoruðu lægra en hinar stofnanirnar en það var starfsandinn sem fékk
sömu einkunn í spurningakönnun sem lögð var fyrir í september og í könnun SFR eða
einkunnina 3,98 sem var lægst meðal allra stofnanna sem bornar voru saman. Síðan
sjálfstæði í starfi sem fékk einkunnina 3,85 en var með 4,14 og var í meðallagi m.v.
hinar stofnanirnar sem bornar voru saman (SFR, 2015).
7.4. Hvaða spurningar vöknuðu við gerð könnunarinnar?
Margar spurningar vöknuðu við gerð þessarar ritgerðar en verður ekki svarað í henni.
Stærsta spurningin var, voru starfsmenn á undan í breytingar- eða aðlögunarferlinu
hvað varðar óánægju, reiði, hræðslu eða starfsöryggi.

Voru þeir búnir að taka út hræðslu og óánægju þegar margar blaðagreinar voru ritaðar
og umræða var í sjónvarpi og á sveitastjórnarstiginu í aðdraganda og á liðnum árum
áður en ákvörðun um sameiningu átti sér stað?
Eða var ferlið svona grunnt að það er vart mælanlegt, ef svo hvað veldur því?

Önnur spurning sem er ekki síður mikilvæg en það snýr að atvinnuöryggi starfsmanna.
Hvað skýrir að starfsmenn upplifa sig svo örugga í starfi í miðju sameiningarferli og
litla hræðslu við breytingar?
Er það kannski traust sem þeir virðast hafa á og til næsta yfirmanns? Ef svo, voru
skilaboð næstu yfirmanna jákvæð og róandi?
Er lykillinn að velheppnuðu sameiningarferli traustið milli starfsmanna og næstu
stjórnenda?
Vissan á að næsta yfirmanni væri ekki sagt upp sem tryggði starfsmanninum sjálfum
atvinnuöryggi?

Sjá svar við spurningu 5.S. starfsöryggi mitt er gott hjá stofnunni 73,3% að þeir væru
mjög eða frekar sammála og reiknuð stig voru 4,1. Það gefur vísbendingar um að
starfsfólk sé öruggt í starfi og óttast ekki uppsagnir eða skerðingu á starfshlutfalli. Það
getur skýrt stöðu HSN í sorgarferli Ross þ.e. að stofnunin virðist ekki hafa tekið mikla
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dýfu eftir sameiningu eins og
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miðuð

við

sorgarferli

von
Sé

á

stofnunin

fimm
Ross
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virðist

stofnunin vera á uppleið í
starfsanda og því mætti spyrja
hvort að áfallið og reiðin hafi
komið út í aðdraganda?

Eins var ekki hægt að svara minni spurningum eins og með loftræstinguna, tölvu- og
tækjabúnað. Könnunin var þannig að ekki var hægt að rekja svör til starfsstöðva og því
ómögulegt að finna út hvar vandinn lá. Til þess þarf að gera aðra könnun sem tekur á
þessum málum.

Þetta eru allt spurningar sem ekki var svarað en komu upp við skrif þessarar ritgerðar
og verða að bíða stærri rannsóknar eða annarrar ritgerðar sem snýr aðeins að þessu máli
þar sem efni spurninga er það viðamikið.
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8.

UMRÆÐUR OG LOKAORÐ

Upphaflega var ætlunin að ráðast í nokkuð einfalt og samanburðarhæft verkefni þar
sem spurningin átti að vera hnitmiðuð og einföld. Svo reyndist ekki vera við vinnslu
verkefnisins sem reyndist mun tímafrekara en áætlaður tími og eins vöknuðu margar
spurningar á leiðinni sem áhugavert væri að skoða og rannsaka frekar. Sumar
spurningar voru það umfangsmiklar að þær duga í aðra ritgerð.

Ritgerðin er fjallar um starfsánægju sem mæld var hjá starfsfólki HSN u.þ.b. ári eftir
sameiningu. Mat höfundar eftir skólasetu var að stofnunin gæti verið að stefna í
niðursveiflutímabil sem gott væri að mæla og koma með ályktanir og ábendingar
hvernig lina mætti höggið af slíkri niðursveiflu út frá fræðunum. Það var ekki
niðurstaðan heldur virðist vera að starfsfólk sé búið að taka niðursveifluna á öðru
tímabili, sem ekki var kannað hvenær var.

Lítill ótti virtist vera með breytingar, starfsöryggið mikið og gott traust á næstu
yfirmönnum. Þrátt fyrir að stofnunin sé að stækka mikið við sameiningu, margir nýir
„toppar“ kynntir til leiks og fyrrum forstjórar kvatt þá virðist stofnunin halda sínu hvað
mælingar varðar á starfsánægju. Hún kemur best út af öllum heilbrigðisstofnunum á
landsbyggðinni að undanskilinni Heilbrigðisstofnun Austurland (sem ekki hefur verið
með í könnunum síðustu ár) og meðtalinni Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (SFR,
e.d).

Margt hefur verið ritað um að stærð vinnustaða hafi áhrif á afgreiðslu mála þar sem á
stærri stofnunum þarf að beita formlegri vinnubrögðum til að tryggja samræmi í
afgreiðslu mála, gæði þeirra og formlegri afgreiðslu en hjá minni stofnunum. Því er
líklegt að starfsmaður sem unnið hefur á minni stofnun upplifi að afgreiðslur mála taki
lengri tíma í stærri sameinaðri stofnun en þegar hann vann hjá minni stofnun. Þannig
að í upphafi getur það haft neikvæð áhrif á mat hans á stöðu verkefna, upplýsinga sem
hann fær og almennt samskipti þar sem forstjórinn dúkkar ekki upp á kaffistofunni og
afgreiðir málin fljótt og upplýsir óformlega það sem er að gerast á kaffistofunni. Á móti
kemur að sameinuð heilbrigðisstofnun getur nýst starfsmanninum og starfseminni betur
t.d. með sérhæfðari aðstoð stjórnenda sem getur komið á fót mannauðsviði, öflugri
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menntastefnu og tækifæri til starfsþróunar, meiri sérhæfingar og almennt öflugri
þjónustu við skjólstæðinga og starfsmanninn sjálfan (fjármálaráðuneytið, 2008).

Stórar sameinaðar stofnanir eiga að geta tekið þung högg, óvænta skerðingu eða
uppákomur betur en minni stofnanir (Ingibjörg Pálmadóttir, 1999 / fjármálaráðuneytið
2015 / Stefán Þórarinsson, 1995). Almennt mældist stofnunin í könnuninni þrátt fyrir
að skv. fræðunum ættu starfsmenn á þeim tímapunkti sem könnunin fór fram að vera í
niðursveiflu eða komnir inn á samningaferlið skv. sorgarferli Ross. Voru starfsmenn
búnir að taka út niðursveifluna og sjokkið, reiknuðu þeir með því sem koma skyldi? Má
vera að aðlögunarferlið hafi hafist hjá starfsfólki talsvert áður en ákvörðun
heilbrigðisráðherra var tekin?

Það er mjög ólíkt hvað starfsfólk kallar starfsánægju og hvað uppfyllir þeirrar óskir,
langanir og hvatir. Starfsmenn eru með ólíka reynslu og lífsgildi en samt líkar þarfir í
grunninn. Hvatning og endurgjöf til starfsmanna er þeim dýrmæt en svo virðist sem
stjórnendur HSN séu nokkuð sparsamir á hana. Eins er mikilvægt að veita starfsfólki
störf við hæfi og getu hvers einstaklings. Leyfa honum að þroskast og vaxa í starfi með
auknum verkefnum, ábyrgð og fræðslu. Öflug fræðsluáætlun fyrirtækis getur hjálpað
mikið með starfsánægju starfsmanns. Með sí- og endurmenntun getur starfsmaðurinn
orðið öflugri liðsmaður, aukið sjálfstraust og þekkingu sem kemur öllum til góða og
eykur starfsánægju og tryggir að hún haldist.

Að lokum má svo ekki gleyma að það er gott þegar gaman er í vinnunni.
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10. SKAMMSTAFANIR Í VERKEFNINU
BCG

–

The Boston Consulting Group

HSA

–

Heilbrigðisstofnun Austurlands

HSB

–

Heilbrigðisstofnun Blönduósi

HSN

–

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

HVE

–

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

HÞ

–

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga

m.a.

–

Meðal annars

m.v.

–

Miða við

UT-mál

–

Upplýsingatæknimál

VEL

–

Velferðaráðuneyti Íslands

VR

–

Verslunarmannafélag Reykjavíkur

SFR

–

Stéttarfélag í almannaþjónustu

St.Rv.

–

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

83

11. LYKILHUGTÖK
1. Starfsánægja
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12. ÍTAREFNI
12.1. Kynningabréfið sem sent var í tölvupósti
Kynningarbréf

Starfsánægja í nýsameinaðri heilbrigðisstofnun.
Hvernig stendur hún í samanburði við aðrar heilbrigðisstofnanir.
Ábyrgðarmaður: Jón Freyr Jóhannsson, aðjúnkt.
Viðskiptasvið við Háskólann á Bifröst.
Háskólinn á Bifröst, 311 Borgarnes, sími: 433 3068, netfang: jonfeyr@bifrost.is

Rannsakandi: Þórhallur Harðarson, nemi í viðskiptafræði á viðskiptasviði við
Háskólann

á

Bifröst.

Sími:

464-2323

eða

892-3091,

netfang

thorhallur.hardarson@bifrost.is

Ágæti viðtakandi

Þórhallur Harðarson vinnur nú að rannsókn í tengslum við BS ritgerð sína á
viðskiptasviði við Háskólann á Bifröst.
Tilgangur rannsóknarinnar er að gera könnun meðal allra starfsmanna HSN og er listinn
sendur á alla sem hafa skráð netfang hjá HSN með það að markmiði að mæla
starfsánægju meðal starfsmanna í nýsameinaðri heilbrigðisstofnun.

Óskað er eftir þátttöku þinni í spurningakönnuninni sem lögð er fyrir alla starfsmann
HSN eins og áður segir.

Spurningalistinn er á rafrænu formi og nægir að svara honum einu sinni. Áætlað er að
það taki 6-10 mínútur að svara könnuninni. Svörin eru ekki rekjanleg og
spurningarlistinn er ópersónugreinanlegur. Einungis ábyrgðarmaður og rannsakandi
hafa aðgang að rannsóknargögnum á meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum
verður eytt að rannsókn lokinni.
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Spurningalistinn verður aðgengilegur á slóðinni sem fylgir tölvupóstinum eða á
https://docs.google.com/forms/d/1Kqtb2NNGmDufqQNEzn2SBpvOFqLr98M12BLU
KpDJO20/viewform?usp=send_form á tímabilið 15. september 2015 til 21. september
2015

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn og þú getur sleppt því að svara
einstökum spurningum ef þú kýst svo. Hver þátttakandi er mikilvægur og niðurstöður
rannsóknarinnar verða marktækari ef þú svarar öllum spurningunum.
Rannsóknin hefur verið kynnt forstjóra og framkvæmdastjórn HSN sem gefið hefur
samþykki fyrir að því að hún verði framkvæmd og notuð sem hluti af ritgerð Þórhalls.

Spurningalistinn er fengin að láni frá Gallup og með leyfi SFR. Gallup og SFR taka
ekki ábyrgð á túlkun hans eða notkun. Óheimilt er að afrita spurningalistann og nota
nema með sérstöku leyfi frá Gallup. Spurningalistinn er sá sami og notaður í könnun
sem unnin var fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið fyrir „Fyrirtæki ársins“ og verið
þróaður af VR, SFR, St.Rv. ásamt Gallup.

Með von um góðar viðtökur.

Kveðja
________________________________________
Jón Freyr Jóhannsson, aðjúnkt.
Viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst.
Háskólinn á Bifröst, 311 Borgarnes, sími: 433 3068; netfang: jonfeyr@bifrost.is
_________________________________________
Þórhallur Harðarson, rannsakandi og nemið á viðskiptaviði Háskólans á Bifröst
Mannauðsstjóri HSN
Sími 892-3091; thorhallur.hardarson@bifrost.is
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12.2. Spurningalistinn
Spurningakönnum um starfsánægju starfsmanna HSN.
Spurningalistinn sem lagður var fyrir má ekki notast af þriðja aðila án leyfis eiganda
hans. Spurningalistinn hefur verið í mótun síðustu áratugi og hafa þar komið að félög
eins og VR, SFR, St.Rv. ásamt Gallup. Rétt er að taka fram að þessi félög taka enga
ábyrgð á notkun og túlkun höfundar á niðurstöðum könnunarinnar sem gerð var í
september sl.
Starfsmönnum var gefinn kostur á að skrifa í textabox við hverja spurningu.
ALLAR SPURNINGAR HÉR Á EFTIR EIGA VIÐ AÐALSTARF ÞITT. EF ÞÚ
ERT Í FLEIRI EN EINU STARFI SVARAÐU ÞÁ ÚT FRÁ ÞVÍ STARFI ÞAR SEM
STARFSHLUTFALL ÞITT ER HÆST.
* Required
1. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um
samskipti við samstarfsfólk þitt?
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.
A Samskipti eru opin og hispurslaus meðal samstarfsfólks míns
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
B Mér finnst starfsandinn venjulega afslappaður og óþvingaður
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o
Veit ekki
C Mér kemur vel saman við samstarfsfólk mitt
o

Mjög sammála 1

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála
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o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

NÆST KOMA SPURNINGAR UM YFIRMENN ÞÍNA. ÞESSUM
SPURNINGUM ER SKIPT Í TVENNT. ANNARS VEGAR ER SPURT
UM STJÓRNENDUR ALMENNT OG HINS VEGAR ER SPURT UM
NÆSTA YFIRMANN ÞINN, ÞANN YFIRMANN SEM ÞÚ LEITAR TIL
Í DAGLEGUM STÖRFUM ÞÍNUM.
NÆST KOMA SPURNINGAR UM YFIRMENN ÞÍNA. ÞESSUM
SPURNINGUM ER SKIPT Í TVENNT. ANNARS VEGAR ER SPURT UM
STJÓRNENDUR ALMENNT OG HINS VEGAR ER SPURT UM NÆSTA
YFIRMANN ÞINN, ÞANN YFIRMANN SEM ÞÚ LEITAR TIL Í
DAGLEGUM STÖRFUM ÞÍNUM

2. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.
Stjórnun almennt
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.
A Ég ber fullt traust til stjórnenda stofnunarinnar
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
B Stjórnendur stofnunarinnar virða starfsfólkið mikils
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o
Veit ekki
C Ég fæ stuðning og hvatningu frá stjórnendum stofnunarinnar
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né
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o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o
Veit ekki
D Stjórnendur stofnunarinnar sjá um að starfsfólk hafi möguleika til að
þroska hæfileika sína
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
E Það er skýrt til hvers stjórnendur stofnunarinnar ætlast af mér
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

Næsti yfirmaður
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.
F Ég get leitað til næsta yfirmanns míns ef ég þarf á því að halda
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

G Næsti yfirmaður minn bætir starfsaðstæður þegar þörf er á
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
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H Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

3. Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga um þinn vinnutíma.
Vinsamlegast veldu þann valmöguleika sem best lýsir afstöðu þinni. Ef atriðið
á ekki við um þig merktu við svarmöguleikann „Veit ekki / Á ekki við“. Ef þú
vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.
A Það er ætlast til þess að ég vinni yfirvinnu sé þess þörf
o

Alltaf

o

Oftast

o

Stundum

o

Sjaldan

o

Aldrei

o
Á ekki við
B Ég hef svigrúm til að útrétta í vinnutímanum þegar nauðsyn krefur
(t.d. að fara til læknis eða í banka)
o

Alltaf

o

Oftast

o

Stundum

o

Sjaldan

o

Aldrei

o
Á ekki við
C Ég get farið úr vinnu með litlum fyrirvara til að sinna aðkallandi
erindum í einkalífi mínu (t.d. veikindum barna, maka eða öðru)
o

Alltaf

o

Oftast

o

Stundum

o

Sjaldan
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o

Aldrei

o

Á ekki við

D Ég á auðvelt með að samræma vinnu og fjölskyldulíf
o

Alltaf

o

Oftast

o

Stundum

o

Sjaldan

o

Aldrei

o

Á ekki við
E Ég á auðvelt með að taka sumarfrí / önnur frí á þeim tíma sem mér
hentar
o

Alltaf

o

Oftast

o

Stundum

o

Sjaldan

o

Aldrei

o

Á ekki við

4. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með þann sveigjanleika sem þú hefur í
vinnunni?
Vinsamlegast veldu þann valmöguleika sem best lýsir afstöðu þinni. Ef atriðið
á ekki við um þig merktu við svarmöguleikann „Veit ekki / Á ekki við“.
o

Mjög ánægð(ur)

o

Frekar ánægð(ur)

o

Hvorki né

o

Frekar óánægð(ur)

o

Mjög óánægð(ur)

o

Veit ekki

5. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um
stofnunina sem þú vinnur hjá?
Vinsamlegast veldu þann valmöguleika sem best lýsir afstöðu þinni.
Ímynd
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.
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A Þegar á heildina er litið hafa viðskiptavinir jákvæða afstöðu til
stofnunarinnar
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o
Veit ekki
B Þegar stofnunin sem ég starfa hjá ber á góma er sú umræða yfirleitt
jákvæð
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
C Þegar á heildina er litið er stofnunin sem ég starfa hjá talin vera mjög
traust
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

Almennt
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.

D Á heildina litið líður mér vel í starfi mínu
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
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E Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
F Ég fæ nægar upplýsingar um það sem gerist hjá stofnuninni
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
G Ég veit hvert ég á að leita innan stofnunarinnar ef mig vantar
upplýsingar sem snúa að starfi mínu
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
H Laun starfsfólks stofnunarinnar eru ákveðin af sanngirni
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
I Á mínum vinnustað er starfsfólki hrósað þegar það stendur sig vel
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
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J Ég er stolt(ur) af stofnuninni sem ég starfa hjá
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
K Ég get mælt með vinnustaðnum sem góðum vinnustað við vini mína
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

Starfið
Ef þú vilt koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í
textaboxið.

L Mér finnst ég hafa næga yfirsýn yfir alla þá þætti sem krafist er af mér
í starfi
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
M Mér finnst ég hafa góð tök á öllum þáttum starfs míns
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
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N Markmiðin með starfi mínu eru skýr
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
O Þegar á heildina er litið hef ég mikil áhrif á hvernig starf mitt er unnið
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki
S Starfsöryggi mitt er gott hjá stofnuninni
o

Mjög sammála

o

Frekar sammála

o

Hvorki né

o

Frekar ósammála

o

Mjög ósammála

o

Veit ekki

6. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með eftirfarandi þætti á
vinnustað þínum?
Vinsamlegast veldu þann valmöguleika sem best lýsir afstöðu þinni. Ef þú vilt
koma einhverju á framfæri um þennan lið vinsamlegast skrifið í textaboxið.
A Loftræstingu
B Lýsingu
C Öryggi á vinnustað (þ.e. lítil hætta á slysum)
D Matar- og kaffiaðstöðu
E Tölvu- og tækjabúnað
F Vinnu- eða skrifstofurými
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G Vinnustaðamenningu
H Launakjör

7. Hversu vel eða illa telur þú að þínum vinnustað / þinni starfsstöð sé
stjórnað?
o

Mjög vel

o

Frekar vel

o

Hvorki vel né illa

o

Frekar illa

o

Mjög illa

o

Veit ekki / Á ekki við

8. Telur þú vinnuveitanda þinn greiði þér betri, svipuð eða verri laun en
þú gætir fengið á öðrum vinnustöðum fyrir sambærilegt starf og
vinnutíma?
o

Mun betri

o

Heldur betri

o

Svipuð

o

Heldur verri

o

Mun verri

o

Veit ekki / Á ekki við

Hversu lengi hefur þú starfað við heilbrigðisþjónustu *
o

Minna en tvö ár

o

Tvö til fimm ár

o

Sex til tíu ár

o

Tíu til fimmtán ár

o

Sextán til tuttugu ár

o

Tuttugu og eitt ár eða lengur

o

Vil ekki svara

Ertu starfsmaður Heilbrigðisstofnunar Norðurlands? *
o

Já

o

Nei

Að lokum
Eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum?
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