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Útdráttur 

Rannsóknarefni þessa verkefnis var að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga á 

Bráðamóttökunni í Fossvogi (LSH) til starfsþróunar sinnar. Stefnt er að því að innleiða 

hæfniviðmið og mat fyrir hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni haustið 2016 og fannst 

því rannsakanda áhugavert að skoða viðhorf hjúkrunarfræðinganna til þróunar sinnar í 

starfi og álit þeirra á notkun hæfniviðmiða og mats á Bráðamóttökunni. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sjö hjúkrunarfræðingar sem starfa á 

Bráðamóttökunni í Fossvogi. Aldur þeirra var á bilinu 27 til 41 árs og flokkuðust þeir í 

byrjendur í starfi og reynda hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin byggðist á eigindlegri 

aðferðarfræði og voru tekin hálfopin djúpviðtöl (e. semistructured interviews) í gegnum 

samskiptaforritið „Skype“. Farið var yfir hæfniviðmiðaskjalið sem á að innleiða á deildinni 

með viðmælendum og staðlaðar spurningar hafðar til stuðnings. Fyrirbærafræðin var 

síðan notuð við greiningu og úrvinnslu gagna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að öllum nema einum hjúkrunarfræðingi 

fannst starfsþróun sín ganga vel og voru allir mjög jákvæðir gagnvart því að þróast í starfi 

og bæta sig. Reyndir hjúkrunarfræðingar settu sér frekar markviss markmið um þróun í 

starfi heldur en byrjendur. Þeir voru sammála um að meðal annars kennsla og þjálfun á 

Bráðamóttökunni hafði jákvæð áhrif á þróun þeirra í starfi sem og að leita stuðnings og 

ráðgjafar hjá samstarfsfólki sínu. Álag, mannekla og tímaskortur höfðu neikvæð áhrif á 

starfsþróun þeirra  allra og hægði  á markvissri þróun í starfi. Óformlegur lærdómur 

gagnaðist þeim best en munur var á notkun lærdómsaðferða milli byrjenda og reyndra 

hjúkrunarfræðinga. Þeir upplifðu þó almennt skort á stuðningi, eftirfylgni og hvatningu til 

þess að þróast markvisst í starfi þó að áherslumunur hafi verið á milli hópanna tveggja. 

Þeir voru jákvæðir fyrir innleiðingu hæfniviðmiða og mats og fannst margvíslegur 

ávinningur geta skapast við notkun þess. Þar á meðal aukið utanumhald um starfsþróun 

þeirra, aukin endurgjöf og stuðningur og síðast en ekki síst árangursrík starfsþróun sem 

myndi leiða af sér aukið öryggi sjúklinga sem og bætt öryggi og starfsánægja 

hjúkrunarfræðinganna. 
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Abstract 
The research project of this paper is to analyse the perspective of nurses working in the 

emergency department of the National Hospital of Iceland towards their continuing 

professional development. Currently the emergency department is planning to 

implement competence standards and assessment next autumn and the author found 

interesting to examine the view of nurses towards their professional development and 

their opinion on the use of competence standards and assessment in the emergency 

department. Participants of the project were seven nurses working in the emergency 

department. Their ages ranged from 27 to 41 years and they were classified either as 

beginners or experienced nurses. The study was based on qualitative methodology were 

semi-structured interviews were conducted through the telecommunication program 

"Skype". During the interview the qualification criteria document, which had been 

prepared for the implementation, was reviewed and standard questions used as a 

supplement. Phenomenology was then used for the analysis and processing of the 

information. Results of the project showed that all nurses, except one, found her 

continuing professional development going well and everyone showed very positive 

attitude towards professional development and improvement. Experienced nurses were 

more focused on setting concrete goals for their development than beginners. 

All of the participants agreed that education and training in the emergency 

department had a positive impact on their development as well as seeking support and 

advice from their colleagues. Workload, shortage of people and lack of time had a 

negative impact on the development and decreased its effectiveness. Informal learning 

turned out to be most useful but differences existed between learning methods of 

beginners and experienced nurses. Participants felt however general lack of support, 

follow-up and encouragement for effective development even though there being slight 

differences between the two groups. The groups were positive for the implementation of 

competence standards and assessment and found considerable benefits could result 

from its use. Such benefits include increased supervision over their professional 

development, increased feedback and support and most importantly successful 

professional development that would lead to increased safety of the patients as well as 

improved safety and work satisfaction of the nurses. 
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1 Inngangur 

Stöðug og markviss þróun hjúkrunarfræðinga í starfi er sífellt að verða mikilvægari þar 

sem örar breytingar eru í umönnun sjúklinga og framfarir í tækni og þekkingu eru á hverju 

strái (Pool, I., Poell, R. og Ten Cate, O., 2013). Það er því nauðsynlegt að samfelld fagleg 

þróun eigi sér stað allan starfsaldurinn þar sem hjúkrunarfræðingar þurfa stöðugt að 

viðhalda, þróa og bæta starfsþróun sína (Takase, 2012). Dóra Björnsdóttir (2015) dróg 

einnig þá ályktun í meistararitgerð sinni að starfsþróun hjúkrunarfræðinga þurfi að vera 

virk allan starfsferilinn og taka þurfi mið af starfsreynslu. Á þann hátt megi hugsanlega 

draga úr brottfalli úr starfi og auka öryggi í þjónustu Bráðamóttökunnar. Þar sem 

hjúkrunarfræðistéttin er að eldast og sýnt hefur verið fram á að mismunandi aldurshópar 

hafi ólíkar þarfir, væntingar og markmið til starfsþróunar sinnar er einnig mikilvægt að 

lögð sé áhersla á ólíka starfsþróun milli aldurshópa (Pool o.fl., 2013; Lammintakanen og 

Kivinen, 2012). Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt fram á að stofnanir innan 

heilbrigðiskerfisins verði að vera virkir þátttakendur í að bæta hæfni hjúkrunarfræðinga 

og ákveðin samvinna og samstarf þurfi að ríkja milli aðila sem komi að starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga til að hún skili árangri og minnki líkur á togstreitu vegna ólíkra 

markmiða þessara aðila (Takase, 2012; Munro, 2008; Ellis og Nolan, 2005). Árangursrík 

starfsþróun er talin vera margþætt og geta haft jákvæð áhrif á þjónustu við sjúklinga, 

heilbrigðisstofnanir og hjúkrunarfræðingana sjálfa (Nolan, Owen, Curran og Venables, 

2000) og er því mikilvægt að heilbrigðisstofnanir, vinnuveitendur og hjúkrunarfræðingar 

leggi áherslu á og vinni saman að því að bæta starfsþróun hjúkrunarfræðinga markvisst. 

Markmið þessa verkefnis er að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni í 

Fossvogi til starfsþróunar sinnar og fá álit þeirra á hæfniviðmiðum og hæfnimati sem á að 

innleiða haustið 2016 á Bráðamóttökunni. Vonast er til þess að rannsóknin veiti ákveðna 

innsýn í þarfir hjúkrunarfræðinga til starfsþróunar sinnar og geri hana markvissa og 

stöðuga. 

Í mörg horn er að líta til að markviss og stöðug starfsþróun eigi sér stað. Til að byrja 

með þarf að gera þarfagreiningu þar sem upplýsingum er safnað um þarfir hverrar 

skipulagsheildar fyrir þróun starfsmanna í starfi. Útkoman úr því er síðan metin og 
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starfsþróunaráætlun skipulögð í framhaldinu (Mankin, 2009). Þetta er einnig aðferð til að 

ákvarða hvaða þekkingu starfsmaðurinn þarf að búa yfir til að geta leyst starf sitt af hendi 

á árangursríkan hátt og mætt þeim kröfum sem gerðar eru til hans. Þetta er talið vera 

mikilvægt til að kortleggja betur hvar þörf sé fyrir frekari fræðslu og þjálfun í 

skipulagsheildinni, hver þarf á fræðslu og þjálfun að halda og í hvaða formi hún þurfi að 

vera eftir því hvað á við hverju sinni (Wexley og Latham, 2002). Þessi vinna hefur þegar 

átt sér stað af hópi sérfræðinga Bráðamóttökunnar í Fossvogi og er því næsta skref prófun 

og í framhaldinu á því innleiðing á skilgreindum hæfniviðmiðum. 

Það er mikilvægt þegar komið er að innleiðingu hæfniviðmiða að prófun eigi sér stað 

og að starfsmenn sem munu notast við matið, líkt og hjúkrunarfræðingar í þessu verkefni, 

upplifi sig þannig að þeir fái að hafa eitthvað um málið að segja (Schein, 2004). Mikilvægt 

er að þróunarvinna eigi sér stað og að sterk tenging sé á milli allra sem tengjast 

hæfniviðmiðum á einhvern hátt. Það geti leitt til mikilvægra umræðna og tillagna sem geti 

leitt til betri árangurs (Wexley og Latham, 2002). Það er ósk rannsakanda að þessi ritgerð 

geti orðið hluti af því að skapa vettvang fyrir hjúkrunarfræðingana til að hafa áhrif á þróun 

hæfniviðmiðanna áður en þau eru innleidd sem muni nýtast síðar í innleiðingarferlinu og 

bæta starfsþróun þeirra. 

Rannsakandi trúir því að ef hjúkrunarfræðingar fái að segja skoðun sína og hafa áhrif á 

innihald skilgreindra hæfniviðmiða og mats geti það leitt til árangursríkari innleiðingar og 

í kjölfarið bættri starfsþróun sem myndi leiða af sér aukið öryggi fyrir bæði sjúklinga og 

hjúkrunarfræðinga. Þetta verkefni er rannsakanda hugleikið sérstaklega fyrir þær sakir að 

hann er hjúkrunarfræðingur sjálfur og vill vera stöðugt að bæta sig. Til þess þarf metnað 

og markviss markmið hjá hverjum og einum hjúkrunarfræðingi en ekki síður þarf 

vinnuumhverfið að vera hvetjandi til starfsþróunar. Það er gríðarlega mikilvægt að tekið 

sé þéttum höndum utan um framþróun hjúkrunarfræðinga af hálfu heilbrigðisstofnana 

og hjúkrunarfræðingum veitt það svigrúm, umhverfi og hjálpartæki sem eru nauðsynleg 

til að ná þeim markmiðum. Það er því einlæg von rannsakanda að þessi rannsókn varpi 

skýrara ljósi á starfsþróun hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni og viðhorfum þeirra til 

hæfniviðmiða og mats og verði einn hlekkur í keðjunni til bættrar starfsþróunar 

hjúkrunarfræðinga. 
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Til þess að ná settum markmiðum var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvert er mat hjúkrunarfræðinganna til starfsþróunar sinnar á Bráðamóttökunni? 

- Hvaða þættir hafa jákvæð og neikvæð áhrif á starfsþróun þeirra ? 
- Er munur á milli byrjenda og reyndra hjúkrunarfræðinga? 

2. Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinganna til kennslu og þjálfunar? 

- Er munur á milli byrjenda og reyndra hjúkrunarfræðinga? 

3. Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinganna til hæfnimats? 

- Er munur á milli byrjenda og reyndra hjúkrunarfræðinga 

4. Hvert er viðhorf þeirra í heildina til ávinnings af innleiðingu hæfniviðmiða? 
 

 
Í  næsta  kafla  verður  gerð  grein  fyrir  fræðilegri  umfjöllun  sem  liggur  til  grundvallar 

rannsókninni og lýst hefur verið hér fyrir ofan í grófum dráttum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Skilgreining á starfsþróun hjúkrunarfræðinga 
Eitt af mikilvægum hlutverkum hjúkrunarfræðinga er að þróa sig í starfi og er það talið 

vera eitt af undirstöðuatriðum til þess að veita örugga og árangursríka heilbrigðisþjónustu 

(Gould, Drey og Berridge, 2007). Tilgangur starfsþróunar er að efla hæfni og þekkingu 

hjúkrunarfræðinga sem getur haft jákvæð áhrif á árangur og ánægju þeirra í starfi (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007; Aiken, Clarke, Cheung, Sloane og Silber, 2003). 

Starfsþróun er virkt ferli sem hefst eftir að grunnámi líkur og þróast í gegnum allan 

starfsferilinn. Þar eru hjúkrunarfræðingar virkir þátttakendur í að læra nýja hluti sem 

styrkja þá til að viðhalda hæfni sinni og þróa áfram, bæta klíníska færni og styðja við 

markmið þeirra í starfi. Í gegnum faglega þróun uppfæra hjúkrunarfræðingar þekkingu 

sína og hæfni til að mæta þörfum skjólstæðinga sinna og heilbrigðisþjónustunnar og þróa 

sig þar með faglega og persónulega (Gould o.fl., 2007). 

Það er sífellt verið að gera auknar kröfur á gæði og öryggi í þjónstu við sjúklinga og því 

skiptir einnig máli að leggja áherslu á aukna þekkingu og þjálfun starfsmanna (McKee og 

Healy, 2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á að hæfni hjúkrunarfræðinga, þjálfun og 

menntun hefur áhrif á frammistöðu þeirra í starfi og gæði þjónustunnar (Aiken o.fl., 

2003). Starfsþróun hjúkrunarfræðinga er því talin vera lykilþáttur í að viðhalda öryggri og 

góðri heilbrigðisþjónustu (Page, 2004) og eykur líkur á starfsánægju hjúkrunarfræðinga 

og dregur úr brottfalli úr starfi (Gould o.fl., 2007). Markmið starfsþróunar er því að tryggja 

að hjúkrunarfræðingar búi yfir þeirri hæfni til að meta með gagnrýnum hætti klíníska 

færni sína og greina þarfir er varða þróun í starfi (Barriball, Whiley og Norman, 1992). 

Félag ástralska hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra skilgreinir starfsþróun sem ferli þar 

sem heilbrigðisstarfsmenn viðhalda, bæta og víkka þekkingu sína, sérfræðikunnáttu og 

hæfni og þróa persónulega og faglega eiginleika sem er krafist hverju sinni í gegnum 

starfsferilinn (NMBA, 2015). American Nurses Association (e. ANA) segir starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga byggjast á grunnmenntun og reynslu þeirra í gegnum starfsferilinn 

með það lykilmarkmið að tryggja gæði heilbrigðisþjónustunnar. Þó að hjúkrunarfræðingar 

beri ábyrgð á stöðugri faglegri þróun þá eiga heilbrigðisstofnanir og aðrar stofnanir sem 

fara    með    málefni    hjúkrunarfræðinga    einnig    að    bera    ábyrgð    á    að    veita 



14  

hjúkrunarfræðingum tækifæri á að sækja sér frekari menntunar sem styður þá í að ná 

markmiðum sínum og heilbrigðisstofnana (ANA, e.d.). 

Það getur verið vandkvæðum bundið  að skilgreina í hverju starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga felst því hún veltur meðal annars á skuldbindingu hvers og eins til að 

vera stöðugt að læra. Frá sjónarhorni heilbrigðisstarfsmannsins geta allar aðstæður þar 

sem þeir hafa aukið þekkingu sína á einhvern hátt eða annað sem hefur mótað feril þeirra 

verið skilgreint sem fagleg þróun, hvort sem það er í gegnum formlega kennslu, samskipti 

við samstarfsfólk eða reynslu utan vinnu (Munro, 2008). 

 

2.2 Starfsþróun til árangurs 
Árangursrík starfsþróun hjúkrunarfræðinga miðast við markmið þjónustunnar þar sem 

hann starfar en einnig forsendur og áhuga hvers og eins til að þróast í starfi (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007). Starfsmenn eru lykilþátturinn þegar þróa á 

hæfni innan hverrar stofnunar og þess vegna er gott skipulag gulls ígildi til þess að árangur 

náist (Gould o.fl., 2007). Það er mikilvægt að skipuleggja vel starfsþróunina til að hámarka 

árangur og áhrif hennar á starfsemina og þróun hjúkrunarfræðinga í starfi (Barriball o.fl., 

1992). Skipulag starfsþróunar þarf að fela í sér tækifæri til starfsþróunar og ekki síður 

hvatningu (McKee og Healy, 2002). Árangursrík starfsþróun er kerfisbundin, vel skipulögð 

og mætir þörfum allra aðila sem koma að starfsþróun hjúkrunarfræðinga. Nauðsynlegt er 

að kerfið sé aðgengilegt, raunhæft og byggt á samvinnu á milli allra aðila. Einnig er þörf á 

að skapa umhverfi sem er talið vera styðjandi lærdómsumhverfi til að auka áhrif 

starfsþróunar (Ellis og Nolan, 2005). Tæknin hefur því mikið að segja, starfsmennirnir 

sjálfir, skipulag stofnana og þeir efnahagslegu þættir sem styðja við þróunina (Ellis og 

Nolan, 2005; Gould o.fl., 2007). 

Það eru margir þættir sem geta því haft áhrif á árangur starfsþróunar og geta þeir 

tengst starfsmanninum sjálfum, vinnuveitanda eða ytra umhverfi. Settar hafa verið fram 

ýmsar kenningar og líkön sem eru talin geta haft jákvæð áhrif á starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga á mismunandi hátt. Til að mynda starfseinkennalíkan sem á að stuðla 

að hvatnigu i starfi, markmiðakenning sem leggur áherslu á mikilvægi markmiðasetningar, 

starfsþróunarlíkan sem leggur áherslu á hlutverk hjúkrunarfræðinga í starfsþróun sinni og 

starfsþróunarhringurinn sem setur fram þætti sem verða að vera til staðar til að hámarka 

árangur starfsþróunar o.s.frv. Þetta er einungis brot af því sem sett hefur verið fram og 
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getur haft jákvæð áhrif á starfsþróun og er í mörg horn að líta. Þessum þáttum verður 

hinsvegar gerð frekari skil í næstu undirköflum. 

 

2.2.1   Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1976) 

Hackman og Oldham (1976) settu fram starfseinkennalíkan (e. job characteristic theory) 

þar sem settir eru fram fimm kjarnaþættir sem þurfa að vera til staðar í hverju starfi til 

þess að stuðla að hvatningu fyrir starfsfólkið. Rannsóknir á viðhorfum hjúkrunarfræðinga 

hafa sýnt að hvatning í starfi sé mjög mikilvæg til að þróast markvisst í starfi og takast á 

við áskoranir til að vera í stöðugri þróun (Gould o.fl, 2007). Per-Erik Ellström leggur einnig 

áherslu á hvatningu til lærdóms og þróun á færni starfsmanna (Ellström, 2001). Því er 

hvatning í starfi mikilvæg fyrir hjúkrunarfræðinga til að þróast og áhugavert að skoða 

starfseinkennalíkan Hackman og Oldham með það fyrir augum að bæta hvatningu í starfi. 

Þessir fimm kjarnaþættir sem þeir setja fram stuðla að þremur mikilvægum sálfræðilegum 

eiginleikum hjá starfsmönnum sem leiða til hvatningar í starfi og veita þeim starfsánægju 

(Lunenburg, 2011). 

Þessir fimm kjarnaþættir eru i fyrsta lagi fjölbreytt hæfni (e. skill variety) sem vísar til 

þeirrar færni sem þarf til að sinna starfinu. Því meira sem starfsmaðurinn fær að nota 

fjölbreytta færni því meiri líkur eru á að starfið fullnægi þörfum hans. Í öðru lagi þurfa að 

vera greinanleg markmið (e. task identity). Starfsmenn sem að taka þátt í verkefninu frá 

upphafi til enda eru yfirleitt ánægðari. Í þriðja lagi er það þýðing verkefna (e. task 

significance) og hversu stoltur starfsmaðurinn getu verið af störfum sínum. Störf veita 

starfsmönnum meiri ánægju ef þeir trúa að þeir hafi áhrif og þeir skipti máli. Í fjórða lagi 

er sjálfstæði (e. autonomy) mikilvægt og lýsir þeim möguleikum sem starfsmenn geta haft 

og ákveðnu sjálfræði sem fylgir starfinu. Meira sjálfstæði leiðir til meiri starfsánægju. Til 

að mynda er það líklegra til að veita starfsmönnum ánægju ef þeir eru með í 

ákvarðanatökum. Í fimmta lagi er það endurgjöf (e. feedback) sem snýst um mikilvægi 

þess að starfsmaðurinn fái endurgjöf á frammistöðu sína. Þvi meira sem starfsmönnum 

er sagt hvernig þeir standa sig því áhugasamari verða þeir að standa sig enn betur. Með 

þessu upplifa þeir hvaða tilgang starfið þeirra hefur, að starf þeirra hafi áhrif, vinna þeirra 

skipti máli og sé vel metin. Einnig upplifa þeir ábyrgð fyrir útkomu starfa sinna og þeim 

niðurstöðun sem þeir hafa fengið. Síðasta er þekking á raunverulegum niðurstöðum af 

vinnu þeirra sem snýst um að þeir viti hversu vel þeir standa sig (Lunenburg, 2011). 
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Mynd 1: Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (Lunenburg, 2011) 

 
 
 

Þó að margir starfsmenn sækist eftir auknum áskorunum og ábyrgð samfara því að skila 

af sér góðu starfi, geta ekki allir verið á sama máli. Hackman og Oldham (1980) gerðu sér 

grein fyrir að það sækjast ekki allir starfsmenn eftir því að mælast hátt í þessum fimm 

kjarnaþáttum starfseinkennalíkansins. Því skilgreina þeir þrjá þætti sem hafa áhrif á 

hvernig starfsmenn bregðast við auðgun í starfi (e. job enrichment). 

Þekking og færni (e. knowledge and skill): Þeir starfsmenn sem upplifa að færni þeirra 
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starfið sitt og skili góðri frammistöðu. En þeir sem upplifa sig ekki fylla þessar kröfur eru 

líklegri til að finna fyrir pirring, stressi og óánægju í starfi. Þetta er sérstaklega erfitt fyrir 

þá starfsmenn sem vilja standa sig vel en gera sér grein fyrir að frammistaða þeirra er ekki 

nægjanlega góð því þá skortir ákveðna þekkingu eða færni. Þess vegna þurfa yfirmenn að 

meta varlega þá hæfni sem starfsmenn þurfa að hafa til þess að auðgast í starfi. Mögulega 

þarf að innleiða þjálfunar- og þróunarprógröm til að hjálpa þeim að ná þessum 

hæfnikröfum. 

Þörf á þróun og vexti (e. groxth need strenght): Það er sá tímapunktur þar sem 

starfsmaður þráir tækifæri til að taka sína eigin stefnu, lærdóm og ná persónulegum 

afrekum í vinnunni. Starfsmenn sem skora hátt á þessu stigi svara betur um auðgun í 

starfi, þeir upplifa meiri starfsánægju, eru mjög einbeittir, sjaldnar fjarverandi frá vinnu 

og frammistaða þeirra inniheldur meiri gæði heldur en þeirra sem skora lægra. 

Starfsánægja (e. context satisfaction): Lýsir sér í því þegar starfsmenn eru ánægðir með 

mismunandi hliðar af starfi sínu til dæmis samband sitt við yfirmenn, samstarfsmenn og 

vinnuaðstæður. Þeir sem eru ekki ánægðir með vinnuaðstæður, yfirmenn sína, laun og 

umbun eru líklegri til að vera óánægðir í starfi. Aðrir þættir geta líka haft áhrif á ánægju í 

starfi eins og stefna fyrirtækisins, stjórnun þess, öryggisatriði o.fl. 

Þessir sálfræðilegu þættir voru taldir auka innri hvatningu, þróun í starfi, starfsánægju 

og gæði í frammistöðu starfsmannsins sem talið er geta komið í veg fyrir kulnun í starfi og 

fjarveru starfsmanna (Lunenburg, 2011). 

 

2.2.2 Starfsþróunarlíkan 

Starfsþróunarlíkan Donner og Wheeler leggur áherslu á hlutverk hjúkrunarfræðinga í 

þróun sinni í starfi. Líkanið byggir á því í fyrsta lagi að hjúkrunarfræðingar skimi umhverfi 

sitt og í öðru lagi að þeir meti sjálfa sig í ljósi veruleikans. Í þriðja lagi er mikilvægt að þeir 

setji fram eigin sýn gagnvart starfinu og í fjórða lagi að þeir setji fram stefnu og áætlun 

um þróun í starfi. Í fimmta og síðasta liðnum kemur fram mikilvægi þess að þeir komi sér 

á framfæri. Hjúkrunarfræðingurinn á með þessu að skilgreina og setja fram eigin markmið 

og vera opinn fyrir nýjum tækifærum. Í framhaldinu setur hjúkrunarfræðingurinn fram 

eigin starfsþróunaráætlun og í því samhengi er mikilvægt að hann fái leiðbeiningar og 

stuðning í gegnum ferlið. Í upphafi felst stuðningurinn í hópavinnu og 

einstaklingsbundinni leiðsögn og eftir það er mikilvægt að hjúkrunarfræðingnum sé fylgt 
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eftir í einhvern tíma og fái þann stuðning sem hann þarf. Starfsþróunarlíkanið leggur 

áherslu á að starfsþróun sé einstaklingsbundið ferli og þegar áætlanir um þróun í starfi 

eru lagðar fram og þeim fylgt eftir er mikilvægt að huga að þáttum sem geta verið 

mismunandi milli hjúkrunarfræðinga. Þar skiptir máli að taka tillit til þekkingar og reynslu 

hjúkrunarfræðinga og eðli starfa þeirra og hlutverka sem geta verið mismunandi. Síðast 

en ekki síst er mikilvægt að huga að áhrifum aldurs starfsmanna á þróun þeirra í starfi 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007; Donner og Wheeler, 2001a). 

 
2.2.3 Starfsþróunarhringurinn 

Douglas T. Hall og Francine S. Hall (1976) settu fram starfsþróunarhring (e. career-growth 

cycle) sem inniheldur leiðbeiningar til að þróa starfsmenn áfram í starfi. Í fyrsta lagi er 

mikilvægt að undirstaða hvers starfs hafi að geyma krefjandi og markviss markmið. Ef 

markmiðin eru skýr og hafa að geyma áskorun þá eru meiri líkur á því að starfsmenn leggi 

meira á sig sem skili sér í bættri frammistöðu og þróun í starfi. Ef starfsmaðurinn stendur 

sig vel og fær endurgjöf á störf sín eykur það sjálfsöryggi, sjálfsmat og sjálfstæði. Þessir 

innri þættir hafa þau áhrif að einstaklingurinn tekur meira þátt í starfinu og frammistaða 

hans er líklegri til að skila góðum árangri. Lykilatriðið er að starf sé krefjandi og að þróun 

þess sé skipulögð vel til að skapa kerfisbundinn og stöðugan vöxt á hæfni. Það er að segja 

til að skila árangursríkri starfsþróun. Lykilþættir starfsþróunarhringsins eru því : 

Markmiðasetning: Einstaklingar setja sér oft ekki markviss markmið en þegar þeir gera 

það skilar það árangri. Markmiðin þurfa ekki að vera stór og mikilvægt að það sé gert í 

samvinnu við yfirmenn svo hann veiti starfsmanninum stuðning og geti metið í 

framhaldinu og veitt endurgjöf á frammistöðu hans. 

Reglulegt mat á frammistöðu og endurgjöf: Innan fyrirtækja hefur á mörgum stöðum 

verið sett fram formlegt frammistöðumat einu sinni á ári en Hall og Hall telja það sé oft 

ekki gert fyrir starfsmanninn sjálfan. Þeir leggja áherslu á mikilvægi endurgjafar til að 

starfsmenn viti hvernig þeir standa sig og hvernig þeir geti bætt sig. Þeim finnst mikilvægt 

að gefa mat á frammistöðu mjög reglulega og jafnvel meira á óformlegan hátt. Einnig 

skiptir þar máli að starfsmenn setji sér markmið því þá sé auðveldara að veita endurgjöf. 

Ráðgjöf og stuðningur frá yfirmanni: Yfirmenn hafa mikil áhrif á starfsmenn þegar 

kemur að því að byggja upp aðstæður og umhverfi fyrir árangursríka starfsþróun. 

Stuðningur, ráðgjöf og skipulagning frá hendi yfirmanna varðandi markmið starfsmanna 
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Ráðgjöf 

skiptir miklu máli og geta yfirmenn haft mun meiri áhrif á starfsmenn hvað þetta varðar 

heldur en annað starfsfólk. Yfirmaður er rétti einstaklingurinn til að örva starfsfólk til 

markmiðasetningar og veita endurgjöf á frammistöðu þeirra. 

Mikil áhersla er lögð á hlutverk yfirmanna í að veita starfsmönnum stuðning, ráðgjöf 

og endurgjöf á störf sín en það virðist þó ekki vera auðvelt hlutverk fyrir yfirmenn. 

Aðallega vegna þess að þeir geta upplifað togstreitu á milli þess að vera yfirmaður 

starfsmanna og síðan “hjálpari” og leggja höfundar starfsþróunarhringsins áherslu á að 

yfirmenn fari á sérstakt námskeið til að æfa sig í að veita frammistöðumat og hvernig þeir 

geti verið meira óformlegir hvað varðar skipulag starfsþróunar starfsmanna (Hall, T. og 

Hall, S., 1976). 

Mynd 2: Starfsþróunarhringur (Hall, T. og Hall, S., 1976) 

2.2.4 Markmiðakenning Locke og Latham (1990) 

Edwin Locke hóf að gera rannsóknir á markmiðasetningu eftir 1960 og um árið 1980 hóf 

hann samstarf með Gary Latham sem hafði einnig lagt stund á rannsóknir af þessu tagi 

(Miner, 2015). Þeir lögðu síðan fram markmiðakenninguna (e. goal setting theory) um 

1990 sem var byggð á gríðarlega mörgum rannsóknum á markmiðasetningu. Kom fram 

að markmiðasetning er undirstaða allra helstu kenninga um hvatningu í vinnu. Markmið 
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þeirra var að útskýra hegðun starfsmanna í vinnuaðstæðum. Kenningin setur fram að 

þarfir einstaklinga og markmið eru undir áhrifum af þeim gildum sem einstaklingur 

viðhefur sem ákvarðar hvað er gagnlegt eða hagstætt fyrir hvern og einn. 

Markmiðasetning hefur því áhrif á hegðun og frammistöðu starfsmanna (Locke og 

Latham, 2002). 

Kenning þeirra félaga gengur út frá að það séu tveir þættir sem ákvarði hegðun, það 

eru gildi og markmið. Markmið er það sem einstaklingurinn er að reyna að gera eða ná en 

gildin skapi ákveðna löngun til að setja fram markmið. Markmið hafa síðan áhrif á hegðun 

eða frammistöðu einstaklinga. Einstaklingar sem setja sér ákveðin, sértæk, raunhæf og 

krefjandi markmið skila betri frammistöðu heldur en þeir sem að setja sér auðveld eða 

engin markmið. Markmið hvetja til þróunar á ákveðnum aðgerðum sem gera 

einstaklingum kleift að ná ákveðnu stigi. Það að ná markmiðunum getur haft í för með sér 

ánægju, eykur á hvatninguna en það getur líka haft þau áhrif að einstaklingur verður 

pirraður og býr yfir minni hvatningu þar sem markmiðum var ekki náð. Það skiptir þó máli 

að einstaklingar skuldbindi sig markmiðunum, hafi næga færni til að takast á við 

markmiðin og fái endurgjöf í kjölfarið á frammistöðu sína (Locke og Latham, 2002). 

Endurgjöf á frammistöðu starfsmanna er mjög mikilvæg til að hjálpa einstaklingum að 

sjá hversu vel þeir standa sig en einnig til að átta sig á hvað þeir þurfi að bæta og hvernig. 

Einnig getur haft jákvæð áhrif á markmiðasetningu ef einstaklingur veit að frammistaða 

hans verður metin í tengslum við markmiðasetningu. Markmiðakenningin hefur þvi 

jákvæð áhrif á marga þætti varðandi frammistöðu og ánægju starfsmanna 

(Lunenburg2011). Það hefur þó komið fram að ef að hvatningin til þess að setja sér 

markmið er í formi peningaverðlauna þá er tilhneiging til þess að setja sér markmið sem 

er auðvelt að ná. Með markmiðakenningunni er hinsvegar auðvelt að mæla frammistöðu 

innan ákveðinna marka en þá eru miklar líkur á að aðrir þættir er varða frammistöðu 

einstaklinga séu ekki metnir þar sem það er flóknara og erfiðara að mæla þá (Locke og 

Latham, 2002; Lunenburg, 2005). 

 

2.2.5 Tveggja þátta kenning Herzberg 

Frederick Herzberg gerði rannsóknir á þáttum í vinnuumhverfi starfsmanna sem hefðu 

áhrif á starfsánægju eða óánægju. Hann setti fram niðurstöður sínar árið 1959 í bókinni 

„Motivation to work“. Kenning Herzbergs, tveggja þátta kenningin (e. motivator-hygiene 
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theory), var mikilvægur þáttur í auknum skilningi á starfsánægju starfsmanna og hvaða 

þættir hefðu þar áhrif. Hann sá að það voru mismunandi þættir sem orsökuðu 

starfsóánægju og starfsánægju hjá einstaklingum. Hann setti fram tvo þætti sem hann 

kallaði hvatningarþætti (e. satifiers motivators) og viðhaldsþætti (e. dissatisfiers hygiene 

factors). Hvatningarþættirnir geta færst á milli þess að orsaka starfsóánægju til mjög hás 

stigs starfsánægju en viðhaldsþættirnir geta farið á milli þess að valda mikilli 

starfsóánægju til engrar starfsánægju (Malik og Naeem, 2013). Í hvatningarþættinum eru 

tækifæri til persónulegs þroska, árangur, viðurkenning, sjálfræði, ábyrgð og möguleikar á 

frama. Síðan eru viðhaldsþættirnir gæði stjórnunar, stefna stofnunar, laun, starfsöryggi, 

vinnuaðstæður og tengsl við samstarfsfólk. Hann taldi að einstaklingar hefðu eðlislægar 

þarfir sem hægt er að fullnægja til dæmis með peningum en síðan eru tilfinningalegar 

þarfir sem hafa að gera með að afreka eitthvað og þroskast og hægt er að mæta þeim 

þörfum með aðgerðum eða hegðun. Viðhaldsþættirnir eru ytri þættir sem hafa áhrif á 

einstaklinginn og geta komið í veg fyrir starfsánægju. Hvatningaþættinir geta hinsvegar 

stuðlað að starfsánægju. Það er mikilvægt að yfirmenn leggi áherslu á viðhaldsþættina til 

að koma í veg fyrir starfsóánægju en einnig að huga vel að þáttum sem eru starfsmönnum 

hvatning til að viðhalda og auka starfsánægju þeirra (Malik og Naeem, 2013). Herzberg 

ályktaði að innihaldsrík og krefjandi störf væru miklu meiri hvatning fyrir starfsmenn 

heldur en til að mynda laun, þar sem þau myndu frekar útiloka starsfóánægju. Starfið 

sjálft væri lykillinn að starfsánægju en ekki launin, yfirmenn eða aðrir umhverfisþættir 

(Kreitner, 2007). 
 

  
 

  
 

Mynd 3: Tveggja þátta kenning Herzbergs (Malik og Naeem, 2013) 
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2.2.6 Samantekt 

Markmiðasetning spilar stórt hlutverk í þeim kenningum og líkönum sem talað var um hér 

að ofan og virðist vera mjög mikilvægur þáttur til að örva starfsmenn til að standa sig vel, 

ná enn lengra og er ákveðin hvatning fyrir starfsmanninn sem leiðir til starfsánægju og 

bættrar frammistöðu. Einnig kom fram mikilvægi þess að yfirmenn og starfsmenn setji í 

sameiningu markmið og þannig er líklegra  að þeim  sé  náð og auðveldara  að veita 

starfsmönnum endurgjöf. Markmiðasetning gerir starfið meira kerfisbundið og skipulagt 

sem eykur líkur á stöðugri og árangursríkri starfsþróun. 

Það kom einnig fram að hjúkrunarfræðingar hafa ákveðið hlutverk hvað varðar 

starfsþróun sína en einnig að yfirmenn geti haft mjög mikil áhrif á árangur starfsþróunar, 

starfsánægju starfsmanna og séu mikilvægir í skipulagningu og utanumhaldi. Þeir virðast 

vera þeir einstaklingar sem hafa mest áhrif á starfsmenn þegar kemur að stuðningi, 

endurgjöf, ráðgjöf og mati á frammistöðu þeirra. Þeir leika mikilvægt hlutverk í að auka 

sjálfstraust, sjálfsöryggi og sjálfmat starfsmanna sem eykur frammistöðu þeirra í starfi, 

starfsánægju og starfsþróun. Starfsþróun er einstaklingsbundið ferli og mikilvægt að gefa 

hverjum og einum starfsmanni tíma og þá aðstoð sem hann þarf til að vera í stöðugri 

þróun. 

Hjúkrunarfræðingar bera ábyrgð á starfsþróun sinni en vinnuveitendur geta lagt sitt af 

mörkum. Ábyrgð þeirra er mismunandi og í næsta kafla verður fjallað nánar um það. 

2.3 Ábyrgð heilbrigðisstofnana, vinnuveitenda og hjúkrunarfræðinga 

Heilbrigðisstofnanir   setja   fram   ákveðnar   kröfur   og   viðmið   um   þá   hæfni   sem 

hjúkrunarfræðingar eiga að öðlast meðal annars til að tryggja öryggi skjólstæðinganna. 

Þó að stofnanir sem hafa heilbrigðismál og störf hjúkrunarfræðinga undir höndum sér 

setji ákveðnar kröfur til hjúkrunarfræðinga um þróun í starfi þá er það ekki órjúfanlegur 

þáttur í starfsþróun hjúkrunarfræðinga. Grundvallaratriðið er að hjúkrunarfræðingar fái 

að koma sínum persónulegu markmiðum og þörfum á framfæri, vinnuveitendur telji fram 

sínar kröfur og það skapist ákveðin samvinna og samráð á milli þeirra. Ef hinsvegar 

myndast togstreita eða ósamræmi á milli persónulegra markmiða og markmiða 

stofnunarinnar getur það haft veruleg áhrif á starfsþróun hjúkrunarfræðinga og þeirrar 

þjónustu sem er veitt hverju sinni (Munro, 2008). Ellis og Nolan (2005) rannsökuðu til að 

mynda hvaða þættir hefðu áhrif á starfsþróun hjúkrunarfræðinga. Þar kom meðal annars 
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fram að lykilþáttur í árangursríkri starfsþróun væri samvinna á mili allra sem kæmu að 

henni þannig að það myndist ákveðin tenging á milli gæða lærdómsins og gæða í þjónustu 

og þannig væri hægt að örva stöðugan lærdóm hjúkrunarfræðinga. Heilbrigðisstofnanir 

þurfa því að einblína og leggja áherslu á samskipti sín við starfsmenn, skipulag 

starfseminnar og fleiri þætti til að ná fram stöðugum lærdómi og þróun starfsmanna í 

starfi (Moore, Green og Gallis, 2009). 

Starfsþróun er bæði hægt að skoða frá sjónarhorni vinnuveitanda og starfsmanns. 

Vinnuveitandinn ber ábyrgð á að móta ákveðna lærdómsmenningu og tækifæri til 

þróunar í starfi og þar hafa markmið stofnunarinnar áhrif (Munro, 2008). 

Hjúkrunarfræðingar bera einnig ábyrgð á sinni starfsþróun og þurfa að vera meðvitaðir 

um umhverfi sitt, áhugasvið og þá styrkleika og veikleika sem þeir búa yfir. Mikilvægt er 

að hjúkrunarfræðingar setji sér raunhæf markmið og þeir horfi til framtíðar (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007). Það er einnig mikilvægt að hver og einn 

hjúkrunarfræðingur viðhafi ákveðið sjálfsmat, setji fram markviss markmið, fái þau 

tækifæri til þjálfunar og menntunar sem hæfir hverjum og einum og að sérhæfing þeirra 

sé viðurkennd. Ígrundun og gagnrýnin hugsun starfsmannsins er einnig lykilþáttur  í 

árangursríkri starfsþróun (Gustafsson og Fagerberg, 2004). Starfsþróun er því 

nauðsynlegur hluti í starfi hjúkrunarfræðinga og er mikilvægt að heilbrigðisstofnanir og 

hjúkrunarfræðingarnir sjálfir axli ákveðna ábyrgð hvað varðar árangursríka starfsþróun 

(Donner og Wheeler, 2001a; Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007) og vinni 

saman að stöðugri þróun með öryggi sjúklinga og starfsmanna að leiðarljósi. 

 

2.4 Áhrifaþættir á starfsþróun 
Hjúkrunarfræðingum geta gefist mörg tækifæri til að þróast í starfi og getur löngun þeirra 

til að þróast í starfi verið undir áhrifum frá mörgum þáttum meðal annars þörfinni fyrir að 

þróast faglega, til að afla sér aukinnar tæknilegrar þekkingar eða færni, vegna 

persónulegra og fjárhagslegra þátta, viðurkenningu á sérfræðiþekkingu og hugsanlega 

umbun í kjölfarið á þróun í starfi (Munro, 2008). Starfsþróun er hinsvegar ekki einföld, 

umhverfi hjúkrunarfræðinga er flókið og geta margir þættir haft áhrif á hvernig 

hjúkrunarfræðingar þróast í starfi (Gould o.fl., 2007; Ellis og Nolan, 2005). Hindranir sem 

verða á vegi hjúkrunarfræðinga og vinnuveitenda við þróun og lærdóm 

hjúkrunarfræðinga er vandamál á alþjóðavísu. Margir þættir geta haft þar áhrif og eru 



24  

breytilegir milli stofnana. Það getur meðal annars verið vegna ónógs framboðs formlegrar 

kennslu, mikillar vinnuskyldu, letjandi lærdómsumhverfis, skorts á stuðningi yfirmanna og 

lítillar starfsánægju hjúkrunarfræðinga ásamt fleiri þáttum (Munro, 2008). 

Vinnuumhverfið getur haft áhrif á starfsþróun hjúkrunarfræðinga meðal annars hjá 

þeim sem vinna á næturna, eru í hlutastarfi og hjá þeim sem eru að komast á 

eftirlaunaaldur. Við þessar aðstæður getur hjúkrunarfræðingum reynst erfitt að sinna 

starfsþróun sinni. Einnig við þær aðstæður þegar stofnanir hugsa starfsþróun aðallega til 

að auka hæfni hjúkrunarfræðinga til að bæta þjónustuna en hafa ekki áhuga á að taka 

með í reikninginn þarfir hjúkrunarfræðinganna (Gould o.fl., 2007; Pool, 2015). Því geta 

hjúkrunarfræðingar fundið fyrir mikilli pressu að mæta þörfum og kröfum vinnuveitanda 

eða stofnana og leggja til hliðar sínar eigin þarfir og langanir varðandi þróun i starfi 

(Pool,2015). Einnig getur haft áhrif á starfsþróunina að hjúkrunarfræðingarnir eru með of 

mörg verkefni á sinni könnu, álag og mannekla á deildinni sem getur hindrað eða hægt 

verulega á þróun þeirra í starfi (Gould o.fl., 2007; Pool, 2015). Niðurstöður rannsóknar 

Ellis og Nolan (2005) vörpuðu einnig ljósi á mikilvægi þess að yfirmenn sýndu starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga mikinn stuðning og áhuga og hvettu þá áfram til að sinna markvisst 

starfsþróun sinni. Eftirfylgni, stuðningur og góð samskipti virtust því hafa mikið að segja 

um þróun starfsmanna í starfi. Í annarri rannsókn kemur fram að skortur á stuðningi og 

fjárhagslegir þættir hafi veruleg áhrif á starfsþróun hjúkrunarfræðinga (Lawton og 

Wimpenny, 2003). Það eru því margir þættir sem hafa bein áhrif á starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga og því að mörgu að huga þegar kemur að árangursríkri starfsþróun. 

 

2.5 Breytilegar áherslur starfsþróunar eftir aldri 
Starfsferill hjúkrunarfræðinga getur varað í allt að fjörtíu ár. Á þessum árum verður 

starfsþróunin að taka breytingum og er það ákveðin áskorun fyrir mannauðsstjóra og 

yfirmenn í heilbrigðisþjónustu að byggja upp starfsþróun sem mætir þörfum 

hjúkrunarfræðinga á mismunandi aldursskeiðum (Pool, Poell og Cate, 2013). 

Starfsþróunarlíkan Donner og Wheeler (2001a) leggur einnig áherslu á að starfsþróun 

byggist á einstaklingsbundnu ferli og taka þurfi mið að mörgum þáttum er varða 

starfsmanninn til að þróun þeirra í starfi geti orðið árangursrík. 

Stöðug þróun hjúkrunarfræðinga er því mjög mikilvæg til að halda í við hraðar 

breytingar er varða þjónustu við sjúklinga og þar sem hjúkrunarfræðingar eru að eldast 
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er enn mikilvægara að rannsóknir einblíni og leggi meiri áherslu á mismunandi þarfir yngri 

sem og eldri hjúkrunarfræðinga, þá með tilliti til starfsþróunar. Það eru vissar 

vísbendingar um að persónulegir, félagslegir og þættir sem hafa að gera með skipulag 

heilbrigðisstofnana hafi þau áhrif að eldri hjúkrunarfræðingar leggi minni áherslu á 

starfsþróun sína. Tengingin á milli aldurs og starfsþróunar hefur hinsvegar ekki verið 

rannsökuð nógu vel en það sem hefur komið í ljós sýnir mikilvægi þess að góður skilningur 

sé á þróun hjúkrunarfræðinga í starfi og áhrifum hennar eftir aldri (Pool o.fl., 2013). Eldri 

hjúkrunarfræðingar sinni oft fjölbreyttari og krefjandi verkefnum vegna aukinnar reynslu, 

færni og hærri starfsaldurs og því eru miklar líkur á því að þeir hafi einnig aðrar þarfir 

tengdar starfsþróun sinni (Pool o.fl., 2013; De Lange o.fl., 2010). 

Niðurstöður rannsóknar Pool o.fl. (2013) leiddu í ljós að munur var á milli þarfa yngri 

og eldri hjúkrunarfræðinga þegar viðhorf þeirra til starfsþróunar voru skoðuð. Kom fram 

að yngri hjúkrunarfræðingar hafa ekki á þessu stigi markviss markmið eða tilgang fyrir 

áframhaldandi þróun í starfi. Starfið er meira opið í hugum ungra hjúkrunarfræðinga, þeir 

eru að átta sig á því hvar áhuginn liggur og hvaða tækifæri séu fyrir hendi. Þeir sóttust 

einnig eftir fjölbreyttari leiðum til starfsþróunar miðað við eldri hjúkrunarfræðingana en 

þeir voru meira að einbeita sér að afmörkuðu efni. Allir voru sammála um að stofnanir 

settu fram sömu viðmið varðandi starfsþróun yngri og eldri hjúkrunarfræðinga. Aðgangur 

þeirra að námsefni eða lærdómi væri sá sami og tækifærin sem yngri og eldri 

hjúkrunarfræðingar fengju væru þau sömu. Það var álit hjúkrunarfræðinganna að kröfur 

til eldri hjúkrunarfræðinga væru ekki eins strangar og fannst þeim starfsþróunin meira 

fyrir ungu hjúkrunarfræðingana. Einnig væri viðurkennt innan stofnana að eldri 

hjúkrunarfræðingar færu ekki á námskeið eða aðra skipulagða viðburði í kringum 

starfsþróun en samt þyrftu eldri hjúkrunarfræðingar meiri tíma til að meðtaka og viðhalda 

tæknilegri þekkingu. 

Einnig kom fram að oft væri ekki talin góð fjárfesting í að eldri hjúkrunarfræðingar sinni 

starfsþróun sinni því það styttist í að þeir hætti. En þetta á ekki við rök að styðjast þar sem 

mikilvægt er að viðhalda þekkingu sinni og eldri starfsmenn haldast frekar til lengri tíma 

á sama stað en yngri. Munurinn á milli eldri og yngri hjúrkunarfræðinga og þarfa þeirra til 

starfsþróunar er ekki skýr og mörgu enn ósvarað. Það skortir fleiri rannsóknir til að alhæfa 

um þetta efni þó að þessar rannsóknir hafi aðeins skýrt muninn (Pool o.fl., 2013). 
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2.6 Viðhorf hjúkrunarfræðinga til starfsþróunar sinnar 
Mikið hefur verið rannsakað um starfsþróun hjúkrunarfræðinga frá sjónarhorni yfirmanna 

þeirra og kennara. Viðhorf hjúkrunarfræðinganna sjálfra hefur minna verið skoðað og 

Gould o.fl. (2007) höfðu áhuga á að skoða það nánar og gerðu rannsókn þar sem 451 

hjúkrunarfræðingur tók þátt. Tilgangurinn var að kanna reynslu hjúkrunarfræðinga af 

starfsþróun sinni. Þar kom í ljós að hjúkrunarfræðingum fannst starfsþróun spila stórt 

hlutverk í að efla þjónustu við skjólstæðinga sína og viðhalda öryggi sinu og sjúklinga. 

Starfsþróun hjálpaði þeim að halda sér á tánum hvað varðar nýja þekkingu og minnka 

möguleika á mistökum í starfi. Þeir töldu starfsþróun mikilvæga fyrir þá persónulega og 

faglega og hafa jákvæð áhrif í bráðar áttir. Þeir tjáðu sig líka um þörfina á að upplifa sig 

vera metinn og fá hvatningu til að takast á við áskoranir til að bæta starfsþróun sína. 

Mikilvægi þess að fá námsleyfi eða svigrúm til að læra var ótvírætt fyrir alla 

hjúkrunarfræðingana og kom fram að partur af þeim átti erfitt með að sinna starfsþróun 

sinni vegna manneklu á deildinni, skorts á námskeiðsframboði og fleira. Þeir sem voru í 

hlutastarfi, unnu um helgar eða á næturna og þeir sem voru að nálgast eftirlaunaaldur 

töluðu um að það væri erfiðara að þróast undir þeim kringumstæðum. 

Það kom fram að það væri mikilvægt að fá hvatningu og stuðning frá yfirmönnum til 

að sinna starfsþróun sinni betur og nauðsyn þess að starfsþróunaráætlun sé raunhæf, vel 

skipulögð og henni sé fylgt eftir annars myndi árangur ekki nást. Þeim fannst mikilvægt 

að fá meiri tíma til að bæta starfsþróun sína og sækja námskeið. Í því samhengi töluðu 

þeir um mikilvægi þess að yfirmaður styddi starfsþróun þeirra og leysti þá frá vinnu ef svo 

bæri undir. Sumir töluðu um að rekja mætti skort á tækifærum til þess að þeir þyrftu að 

standa frekar vaktina á deildinni heldur en að sinna starfsþróun sinni og voru það aðallega 

reyndir starfsmenn (Gould o.fl., 2007). 

Byrjendum í starfi fannst þeir þurfa fleiri tækifæri til að öðlast og betrumbæta hæfni 

sína. Hjúkrunarfræðingar sem voru eldri fannst mikilvægara að vera meðvitaðir um að 

uppfæra þekkingu sína og fylgjast með nýjungum í starfinu. Það kom einnig fram að það 

að skuldbinda sig starfsþróun myndaði togstreitu milli einkalífs og vinnu og hafði neikvæð 

áhrif á líðan þeirra og þróun í starfi. Þeim fannst einnig ómögulegt að ætlast til að 

hjúkrunarfræðingar sinni starfsþróun sinni í frítíma eða í orlofum eins og væri gert í dag. 

Sá tími væri til þess að fá frí frá starfinu og mikilvægur til að safna orku. Þeir upplifðu álag 
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í kjölfar mikillar vinnuskyldu, manneklu og hraðrar þróunar breytinga og fannst mjög erfitt 

að sinna starfsþróun sinni í frítíma (Gould o.fl., 2007). 

Hughes (2005) gerði einnig rannsókn á viðhorfum hjúkrunarfræðinga og hvaða þættir 

hefðu áhrif á starfsþróun þeirra. Hann sendi 200 hjúkrunarfræðingum spurningalista og 

tók í kjölfarið viðtal við átta einstaklinga til að fá betri skilning á viðfangsefninu. Það kom 

fram að hjúkrunarfræðingunum fannst starfsþróun þeirra geta bætt ígrundun í starfi, 

aukið rannsóknir um mikilvæg efni, aukið hvatningu í starfi á margan hátt, veitt öruggari 

þjónustu, aukið lærdóm með því að leiðbeina og hvetja aðra og að læra frá öðrum, halda 

sér við efnið, rifja upp, læra nýja hluti, halda í við tæknilega þróun og auka áskorun í starfi, 

sjálfstraust, góð samskipti o.fl. Langflestum fannst tilgangurinn með starfsþróun vera að 

bæta þjónustuna, bæta klíníska færni eða til að auka starfsþróun sína. Þeim fannst skortur 

á tækifærum til að koma fram með nýjar hugmyndir og hafði það neikvæð áhrif á þróun 

þeirra í starfi. Þeim fannst einnig gildi starfsþróunar þeirra ekki nógu vel metin. 

Í viðtölunum sem Hughes tók kom fram að hjúkrunarfræðingar voru sammála 

rannsókn Gould o.fl. (2007) varðandi togstreitu milli vinnu og einkalífs og töldu það 

hindrun til að þróast í starfi. Frítími frá vinnu til að vera með fjölskyldum sínum væri 

mikilvægur en vaktavinnan olli oft þreytu og upplifðu þeir þá minni löngun og hvatningu 

til að þróa sig í starfi. Ein sagði: „það síðasta sem ég vil gera þegar ég kem heim eftir vinnu 

er að lesa um hjúkrunarfræði“. Það kom einnig fram að sumum hjúkrunarfræðingum 

fannst erfitt að ígrunda eða notast við gagnrýna hugsun í vinnunni og ættu erfitt með að 

yfirfæra þekkingu sína yfir á klíníska færni. Þar kom einnig fram að þegar starfsþróun er 

byggð meðal annars á fyrirfram ákveðnu kerfi, þar sem þeir eigi að sækja ákveðin 

námskeið eða annað, væri það oft hindrun fyrir hjúkrunarfræðingana í starfi og hefði öfug 

áhrif á starfsþróun þeirra. Hjúkrunarfræðingarnir einblína þá frekar á að ljúka því sem fyrir 

er lagt og hafa í raun rangar hugmyndir um hvað starfsþróun sé. Í staðinn fyrir að hugsa 

starfsþróun sem stöðugt, heildrænt ferli og fylgja sínum markmiðum og þörfum um þróun 

í starfi að þá ljúka þeir ákveðnum námskeiðum sama hvort þeim finnist það gagnast sér 

eða ekki. Þeir yfirfæra ekki lærdómin yfir á klíníska starfsemi því þeir sækja námskeiðin af 

skyldurækni og vill þá oft gleymast að yfirfæra lærdóm eða þekkingu yfir á klíníska 

starfsemi. Þetta getur því hindrað eða hægt á þróun hjúkrunarfræðinga í starfi að hafa 

slíkt kerfi (Hughes, 2005). 
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Fyrir þeim skipti lærdómsumhverfið máli og tímaskortur, álag og mannekla höfðu 

neikvæð áhrif á þróun þeirra í starfi. Skipulag, góð stjórnun og stuðningur yfirmanna 

skiptir mjög miklu máli hvað varðar lærdómsumhverfið og vellíðan í starfi sem hefur áhrif 

á metnað þeirra gagnvart starfsþróun sinni. Hjúkrunarfræðingarnir voru þó jákvæðir fyrir 

að þróa sig áfram í starfi en það má leiða af niðurstöðum að það sé ekki litið nógu mikið 

á reynslu eða klínísk verkefni dag frá degi sem starfsþróun eða lærdómstækifæri (Hughes, 

2005). 

Í rannsókn Pool o.fl. (2013) kom fram að tilgangur starfsmanna til þróunar í starfi væri 

misjafn og gæti hann bæði verið að þróa sig sem verðandi stjórnanda eða að dýpka 

þekkingu sína á umönnun sjúklinga. Einnig kom fram að flestir hjúkrunarfræðingar litu á 

starfsþróun sína sem mjög breitt svið af lærdómstækifærum en þeim fannst vera aukin 

pressa á sér að þróast stöðugt. Þeim fannst einnig áhugavert að starfsþróun sem er til 

þess að þróa sig frá sjúklingnum gefi meiri laun heldur en að þróa sig í átt að sjúklingum. 

Þeim fannst neikvætt að aukin starfsþróun leiði oft til þess að hjúkrunarfræðingar hætti 

störfum og fari í stjórnunarstöðu. Einnig hefur þetta áhrif á sjálfstraust og líðan þeirra sem 

sinna sjúklingum í marga tugi ára þar sem litið er á það fólk sem staðnað að þeirra mati 

en sú væri ekki raunin. Einnig komu fram sjónarmið frá yfirmanni í þessari rannsókn að 

það sé mikilvægt að allir hjúkrunarfræðingar þróist ekki hratt og mikið í einu. Það gæti 

aukið líkur á brottfalli í starfi því ef þeir þróist of hratt þá eru meiri líkur á að þeir vilji færa 

sig um set. 

 

2.7 Árangursríkt lærdómsumhverfi 
Lærdóm er hægt að skoða frá mörgum hliðum og eru til margar skilgreiningar á lærdómi 

eftir því frá hvaða sjónarhorni er horft á viðfangsefnið (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005). Burns 

álítur nám eða lærdóm vera tiltölulega varanlega breytingu á hegðun sem getur bæði 

verið sýnileg og komið fram í viðhorfum, hugsun og tilfinningum. Hann telur að nám eða 

lærdómur geti ekki birst fyrr en nokkru eftir að lærdómur hefur átt sér stað (Dunn, 2002). 

Samkvæmt Oxford dictionary (e.d.) er talað um lærdóm sem öflun þekkingar og hæfni í 

gegnum nám, reynslu eða kennslu. Árangursríkt lærdómsumhverfi endurspeglast síðan í 

þeim möguleikum sem í boði eru fyrir starfsmenn til að læra og þeim þáttum sem hvetja 

þá til lærdóms sem síðan breytir hegðun þeirra eða hugsun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005). 
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Vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga er mismunandi hvað varðar tækifæri til lærdóms. 

Það er mismunandi skipulag á námskeiðum, lærdómsmenningu, sjálfstæði í vinnu, 

fjölbreytni verkefna, endurgjöf og stuðningi. Tækifæri til lærdóms er mikilvægt atriði í 

þróun einstaklinga i vinnu en það er mikilvægt að taka fram að einstaklingar bera líka 

ábyrgð og þurfa að skuldbinda sig lærdómnum. Starfsmenn beina spjótum sínum að 

markmiðum, áhuga og gildum þegar þeir huga að því að auka þekkingu sína og fara frekar 

þá leið sem leiðir þá til þess að ná persónulegum markmiðum sínum (Pool, 2015). 

Það er mikilvægt að þjálfunarferli endurspegli lærdómsaðferðir og þarfir starfsmanna 

sem leiða til árangurs. Yfirmenn verða að vera vakandi fyrir þáttum sem hafa neikvæð 

áhrif á lærdómferlið  og vera virkir í að skapa jákvætt lærdómsumhverfi. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að vera vakandi fyrir tækifærum til að æfa nýja þætti í 

öruggu og styðjandi umhverfi, þar sem er góð eftirfylgni og leiðbeinendur til stuðnings. 

Jákvætt lærdómsumhverfi bætir frammistöðu starfsmanna og eykur gæði þjónustunnar 

sem og þróar starfsmenn áfram í starfi (Frankel, 2009). 

 

2.7.1 Kenning Benners um þróun hæfni í starfi hjúkrunarfræðinga 

Kenningar hafa verið settar fram um þróun á hæfni hjúkrunarfræðinga og hvaða þarfir 

þeir hafi til lærdóms eftir því sem starfsreynslan verður meiri. Margir fræðimenn hafa 

aðhyllst hugmyndir Benners og hefur sú kenning verið notuð til að mynda í 

starfsþróunarkerfi Landspítalans (LSH) (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007). 

Kenning Benners byggir á kenningum Dreyfus og Dreyfus (1986) og er stuðst við þær að 

miklu leyti sem undirstöðu þekkingar um þróun hæfni í hjúkrun (Gobet og Chassy, 2008). 

Áhugavert er að skoða kenningu Benners þegar litið er til gagnlegra lærdómsaðferða fyrir 

hjúkrunarfræðinga með mismunandi starfsreynslu. 

Þróun hæfni er skipt niður í fimm flokka þar sem hjúkrunarfræðingar byrja sem nýliðar 

(e. novice), þróast síðan í reynda nýliða (e. advanced novice), hæfa (e. competence), mjög 

hæfa (e. proficient) og að lokum sérfræðinga í hjúkrun (e. expert). Hjúkrunarfræðingar 

fara frá því að vera nýliðar og þurfa miklar leiðbeiningar og skýra vinnuferla í það að vera 

sérfræðingar í hjúkrun, vera mjög sjálfstæðir, virkir í að sækja sér upplýsingar sjálfir, hafa 

mikla heildarsýn og vilja stjórna lærdómnum sjálfir. Hjúkrunarfræðingarnir öðlast því 

meira innsæi og heildræna sýn á viðfangsefni sín eftir því sem starfsreynslan verður meiri 

(Gobet og Chassy, 2008). 
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Benner lagði áherslu á mikilvægi þess að þekkja sjúklingahópinn og að vera tengdur á 

tilfinningalegan hátt við þróun á innsæi í hjúkrun. Tilfinningar nýliða einkennast oft af 

hræðslu sem hefur áhrif á vinnu þeirra en reyndari hjúkrunarfræðingar hafa að baki mikla 

reynslu og hafa gengið í gegnum mikið af tilfinningalegum viðbrögðum sem þeir geta 

byggt á og nýtt við að takast á við ýmisskonar verkefni. Þetta eykur ekki bara skynjun 

reyndra hjúkrunarfræðinga á aðstæðum heldur mótar þá í klínískri þekkingu, siðferðilegri 

hegðun og tengingu við sjúklinga og aðstandendur (Gobet og Chassy, 2008). 

Einhverjir hafa gagnrýnt kenningu Benners og segja hana of línulega og ekki sé gert ráð 

fyrir til að mynda lífsreynslu hvers og eins. En hún er þó talin skýra vel hvernig þróun 

hjúkrunarfræðinga er í starfi og gefur innsýn inn í flókið samspil hjúkrunar sem 

fræðigreinar og klínísks starfs. Einnig eru teknir inn í ýmsir tilfinningalegir þættir sem hvert 

stig hefur að geyma sem er mjög jákvætt (Gobet og Chassy, 2008). 

 

2.7.2 Tegundir lærdóms 

Ein leið fyrir hjúkrunarfræðinga og heilbrigðisstarfsfólk til að þróast persónulega og 

faglega í starfi er í gegnum formlegar menntunarleiðir (e. formal education programmes). 

Það getur verið hluti af starfsþróunaráætlun hvers og eins en þarf ekki að vera. Þetta getur 

bæði verið að hjúkrunarfræðingur ákveði að skipta um svið og sérhæfa sig á öðru sviði 

eða sækja stutt námskeið á vegum menntastofnana til að þróa sig í starfi. Lærdómur getur 

einnig verið nám á vinnustað (e. non-certificated workplace learning) sem er óskipulagt 

nám sem á sér stað á vinnustaðnum, lítil námskeið á vinnustaðnum eða æfingar til að 

bæta klíníska færni. Þetta getur verið þannig að einstaklingar eða hópar koma saman og 

læra með virkum leiðum eða á óformlegan hátt o.s.frv. Það er einnig til vinnustaðanám 

(e. work-based learning) sem er óformlegur lærdómur og þróun á faglegan og klínískan 

hátt sem á sér stað á vinnustaðnum. Með þessum lærdómi er stutt við klíníska starfsemi 

og persónulega þróun og litið svo á að tilgangurinn sé að mæta þeim kröfum sem settar 

eru á hjúkrunarfræðinga til að þróast áfram í starfi. Einnig er mikilvægt í þessu samhengi 

að hjúkrunarfræðingar stundi sjálfsmat (e. self assessment) varðandi þarfir þeirra til 

lærdóms (Pool, 2015). 

Þegar vísað er til þróunar í starfi hjúkrunarfræðinga er oft talað um formlegan lærdóm 

en það er einnig mikilvægt að læra í gegnum óskipulagða fræðslu sem er á vinnustaðnum 

sjálfum, í lærdómshópum og í gegnum vinnustaðanám. Mesti lærdómurinn er þó dreginn 
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af því sem hver og einn lærir á meðan hann er í vinnunni og er reynslan því mikilvæg þar 

sem starfsmenn takast á við krefjandi verkefni og fá leiðbeiningar og ráð frá samstarfsfólki 

(Munro, 2008). Meira hefur því verið hugað að formlegri kennslu heldur en það sem 

raunverulega fæst fram með klínískri reynslu, þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á áhrif 

óformlegs lærdóms (Munro, 2008). Ástæða þess getur verið sú að yfirmenn og 

heilbrigðisstofnanir vilji í auknum mæli fá skýrari og nákvæmari mælingar á árangri 

þjónustunnar til að geta metið með betri hætti hvað vel er gert og hvað megi bæta. Í því 

samhengi er oft meiri áhersla lögð á formlega kennslu þar sem það er auðveldara að mæla 

árangur hennar (Pool, 2015). En óformlegur lærdómur er talinn vera einn sá stærsti og 

mikilvægasti þátturinn í þjálfun starfsmanna. Tilgangurinn með óformlegum lærdómi er 

að þróa ákveðna færni sem hefur jákvæð áhrif á vinnu, sjálfstraust og líðan í starfi með 

lítið skipulögðum, áformuðum eða meðvituðum lærdómi á vinnustaðnum (Marsick og 

Watkins, 1990; Inga Jóna Jónsdóttirm, 2005). Það er þvi áhugavert að skoða rannsóknir 

sem hafa kannað viðhorf hjúkrunarfræðinga til lærdóms. 

 

2.7.3 Viðhorf hjúkrunarfræðinga til tegunda lærdóms 

Gould o.fl. (2007) gerðu rannsókn á viðhorfum hjúkrunarfræðinga til starfsþróunar sinnar 

og hvaða lærdómsaðferðir skiluðu árangri fyrir þá. Þar kom fram að þeim fannst mikilvægt 

að tækifæri væru til lærdóms og nefndu í því samhengi að formleg kennsla mæti kröfum 

um ákveðna tegund af lærdómi en er ekki endilega árangursríkust og henti ekki öllum 

hjúkrunarfræðingum. Vinnustaðanám var talið ekki síður mikilvægt samanborið við 

lærdóm í kennslustofu (e. classroom-based) og fannst þeim það henta sér betur oft að 

læra í vinnunni. Þegar starfsfólk var spurt útí viðhorf til formlegrar starfsþróunar fannst 

þeim innihaldið skipta meira máli og lagði áherslu á að lærdómur tengist vel klínískri 

starfsemi. Það kom einnig fram sú gagnrýni að hjúkrunarfræðin væri orðin of fræðileg og 

það ætti að leggja meiri áherslu á að kenna og þjálfa starfsfólk með vinnustaðanámi og 

leggja meiri áherslu á klíníska reynslu. Í því samhengi er mikilvægt að skapa hvetjandi 

lærdómsumhverfi sem efli áhrifaríkan lærdóm í venjubundinni klínískri starfsemi. 

Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókn Pool o.fl. (2013) töldu sig þróast best í gegnum 

stöðugan lærdóm, verklegar æfingar, lestur fagtímarita, læra af nemum og samstarfsfólki 

og  af  reynslunni.  Áhersla  var  lögð  á  mikilvægi  óformlegs  lærdóms  hjá  þessum 
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hjúkrunarfræðingum. Allir voru sammála um mikilvægi þess að halda sér við í starfi og 

læra nýja hluti og þeir sinntu starfsþróun sinni aðallega með því að vera að vinna. 

Frankel (2009) gerði rannsókn á 61 hjúkrunarfræðingi þar sem hann skoðaði reynslu 

þeirra af þjálfun og hvað reyndist þeim best til að ná árangri í starfi. Rannsóknin leiddi í 

ljós að hjúkrunarfræðingarnir töldu að kennsla og þjálfun sem legði áherslu á sjónræna- 

(e. visual) og líkamsskynjun (e. kinaesthetic) í stað hlustunar (e. auditory) líkt og er notað 

í fyrirlestrum væri mun árangursríkari. Það kom fram að lærdómur í litlum hópum þar 

sem leiðbeinendur nota sjónrænar og skapandi leiðir til lærdóms sé mun áhrifaríkari 

heldur en formlegur lærdómur. Þessar leiðir innihalda til dæmis ýmisskonar æfingar með 

eftirliti, leiðbeinendur, vandamálamiðaðan lærdóm (e. problem based learning) og 

gagnreyndar aðferðir (e. evidence-based learning). 

Í samantekt Pool (2015) kom fram að hjúkrunarfræðingar meta samskipti við 

samstarfsfólk sitt meira þegar kemur að lærdómi heldur en formlega kennslu. Þó að 

starfsfólk dragi lærdóm af formlegri kennslu þá er ekki þar með sagt að það hafi áhrif á 

frammistöðu þeirra því þar eru líka aðrir þættir sem hafa áhrif eins og gagnsemi þess í 

vinnunni, umbun og andrúmsloft á vinnustaðnum. 

Inga Jóna Jónsdóttir (2007) gerði forkönnun á starfsmönnum hjúkrunarheimilis þar 

sem spurt var meðal annars út í viðhorf þeirra til lærdóms. Þar kom fram að gagnlegasta 

aðferðin til að læra var að fylgjast með og spyrja samstarfsfólkið sitt. Óformlegur 

lærdómur var mikið notaður hjá þeim „allir viðmælendur lögðu áherslu á að samskiptin 

væru mikilvægust og það að fá leyfi til að prófa og læra af reynslunni þegar þeir skoðuðu 

hug sinn um lærdóm í sambandi við vinnuna.“ Þeir sögðust hafa farið á mörg námskeið 

en það sem hafi gagnast þeim var að prófa af eigin raun í vinnunni. 

Daley (1999) gerði áhugaverða rannsókn á lærdómsaðferðum hjúkrunarfræðinga þar 

sem hún byggði á stigum Benners (1984). Þar kom fram að nýliðar í starfi notuðust meira 

við formlegar og skipulagðar leiðir til lærdóms, sóttu formleg námskeið samkvæmt stefnu 

stofnunar um starfsþróun, lásu fagtímarit o.fl. Lærdómur nýliða byggði því mikið á 

formlegum leiðum, var undir öðrum kominn, byggðist á fyrirfram ákveðnu kerfi og 

áhyggjur, mistök, og mikilvægi þess að vera metinn einkenndi þeirra ferli. Þeir lýstu því 

hvernig þeir vörðu miklum tíma í að leita að upplýsingum og leiðbeiningum. Nýliðar 

upplifðu oft að þeir væru útkeyrðir og mjög hræddir og óttaslegnir við að gera mistök. 
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Þeir vildu meiri leiðbeiningar og mat á aðgerðum sínum og hegðun. Nýliðar voru mikið að 

spyrja reyndari hjúkrunarfræðinga, fletta upp og sækja námskeið en aðallega ef að þeim 

var sagt að gera það og vildu fá skýrar leiðbeiningar hvað þeir eigi að læra og hvaða 

námskeið þeir eigi að sækja. 

Reyndir hjúkrunarfræðingar notuðust hinsvegar meira við óformlegar leiðir til að læra 

með því að spyrja samstarfsfólk og byggðu þekkingu sína mikið á fyrri reynslu. Þeir lásu 

sig til sjálfir með mörgum leiðum og breyttu aðferðum sínum eða hegðun samkvæmt því. 

Þeir voru sjálfstæðari og leituðu að leiðum til að komast til móts við þarfir sjúklinga sinna 

og auka þekkingu sína eftir því sem þörf var á. Vegna persónulegrar og faglegrar reynslu 

áttu þeir auðveldara með að sjá heildarmyndina. Þeir gáfu lítið fyrir formlega kennslu og 

sögðu að klíníkin skipti máli. Þeir vildu frekar lesa sjálfir, tala við samstarfsfólk sitt og lesa 

rannsóknir. Þeir vissu meira hvað þeir voru með á hreinu og hvað þeir þurftu að vita og 

þurftu ekki leiðbeiningar við. Þeir fundu til ábyrgðar að afla sér þekkingar á nýjungum og 

viðhalda þekkingu sinni til að leiðbeina yngri og  svo lærðu þeir líka á því að deila 

upplýsingunum (Daley, 1999). 

Rannsókn Pool o.fl. (2013) staðfesti í raun niðurstöður Daley (1999) þar sem reyndir 

hjúkrunarfræðingar leggja meiri áherslu á reynslu, óformlegar aðferðir og sjálfstæði sitt 

til að læra. Þar kom enn skýrara í ljós hvað reyndum hjúkrunarfræðingum finnst formlegur 

lærdómur ekki gagnlegur nema í mjög litlum mæli og reynslan mjög dýrmæt. Það sem 

kom einnig fram varðandi viðhorf hjúkrunarfræðinganna var að eftir námskeið eða annað 

formlegt nám sé engin eftirfylgni til að tryggja að starfsmenn nýti þekkinguna og yfirfæri 

hana yfir á klíníska starfsemi. Þeim fannst því aðaláherslan á formlegan lærdóm yfir allt 

annað og voru ekki sammála því að það væri endilega það rétta. Í þessu samhengi leiddi 

rannsókn Ellis og Nolan (2005) í ljós að of mikið af námskeiðum af fræðilegum toga hafi 

neikvæð áhrif á klíníska færni og hefðu oft ekki eins mikið að segja og óformlegt 

vinnustaðanám. Einnig leið sumum hjúkrunarfræðingum þannig að ef þeir færu ekki á 

námskeið á vegum starfsþróunar stofnunarinnar, vegna þess að þeim fannst það ekki 

henta sér, þá upplifðu þeir eins og þeir væru ekki að standa sig. Þeir uplifðu að starfsþróun 

sín væri ekki jafnvel metin þrátt fyrir að sækja sér námskeið og aðra viðburði sem þeim 

fannst nýtast sér en voru ekki eins vel metnir. 



34  

Aðalatriðið er því að tilgangur lærdóms milli aldurshópa er mismunandi eftir aldri og 

þarfir fyrir lærdóm eru einnig misjafnar milli nýliða og reyndra hjúkrunarfræðinga. 

Reyndir hjúkrunarfræðingar eru þröngsýnni er varðar starfsþróun sína, sérhæfa sig meira 

á minna svæði, læra betur með því að vera í vinnunni og eru því aðallega að halda sér við 

í starfi með óformlegum lærdómi. Yngri hjúkrunarfræðingar horfa á starfsþróunina með 

víðara sjónarhorni, eru meira fyrirbyggjandi og í eðli sýnu metnaðarsamir og einbeittir í 

að þróast og bæta vinnu sína (Pool o.fl., 2013). 

En afhverju er þessi munur á milli aldurshópa? Það að eldast leiðir til meiri þekkingar 

og reynslu. Það gæti minnkað þörfina fyrir að taka þátt í ákveðnum skipulögðum 

formlegum lærdómi og þeir hafi aðrar þarfir varðandi lærdóm. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að eldri hjúkrunarfræðingar hafi meiri þörf á að læra í gegnum samstarfsfólk sitt, en 

yngri hjúkrnarfræðingar vilji læra frekar í gegnum formlegar æfingar og lærdóm (Pool og 

fl., 2013). Lammintakanen og Kivinen (2012) gerðu einnig rannsókn þar sem kom fram að 

eldri hjúkrunarfræðingar tóku minni þátt í formlegri starfsþróun en yngri en það gæti líka 

verið vegna skorts á tækifærum til lærdóms og æfinga og minni hvatningar frá 

yfirmönnum til eldri hjúkrunarfræðinga varðandi starfsþróun þeirra (De Lange o.fl., 2010). 

 
2.7.4 Þættir sem hafa áhrif á lærdómsferlið 

Hjúkrunarfræðingar eru fjölbreyttur hópur og getur því verið ólíkt hvað hefur áhrif á 

lærdóm þeirra. Það getur verið tilfinningastig hjúkrunarfræðinga, mismunandi hvatning 

til lærdóms, persónuleiki, fyrri þekking og reynsla, viðhorf til hlutverka þeirra og 

vitrænnar getu (Frankel, 2009). 

Per-Erik Ellström bendir á sex mikilvæga áhrifaþætti í tengslum við vinnutengdan 

lærdóm. Í fyrsta lagi talar hann um þátttöku starfsmanna í að setja sér markmið og í 

skipulagningu starfsins sem hefur mikið að segja fyrir hvatningu til lærdóms og þróunar á 

færni starfsmannsins. Í öðru lagi skiptir máli að störfin bjóði upp á möguleika á lærdómi 

og í þriðja lagi er mikilvægt að aðgengi að upplýsingum um starfsemina, vinnuferla og 

aðstæður sé gott. Í fjórða lagi nefnir Ellström sjálfstæði starfsfólks og að það fái svigrúm 

til að taka ákvarðanir og koma með og þróa eigin hugmyndir varðandi starfsemina. Hann 

telur það mikilvægt atriði í sambandi við að læra og þróast í vinnunni. Það er einnig 

mikilvægt fyrir lærdómsáhugann að starfsmenn fái endurgjöf og stuðning og mikilvægt sé 

að ræða og ígrunda reynslu þeirra og árangur í starfi. Að lokum telur hann menningu 
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innan fyrirtækisins og vinnumóralinn hafa mikið að segja til að hvetja og styðja við 

lærdómsáhuga starfsmanna og skiptir þar máli gildi, viðhorf og stuðningur yfirmanna 

(Inga Jóna Jónsdóttir, 2005; Ellström, 2001). 

Niðurstaða rannsóknar Dale (1999) um áhrif á lærdómsferli byrjenda og sérfræðinga 

var sú að byrjendum fannst styðja lærdómsferli sitt að hafa til taks leiðbeinanda til að 

aðstoða sig, hafa handbækur við höndina og að sækja námskeið eða ráðstefnur. Það sem 

hindraði byrjendur í starfi var tímaskortur, mannekla og ónægt framboð af námskeiðum 

um þjónustuna sjálfa. Sérfræðingum fannst tækifæri til óformlegs lærdóms styðja þá eins 

og að eiga samræður við samstarfsmenn. Það sem hindraði þá var uppbygging og skipulag 

stofnunarinnar og aðgengilegar upplýsingar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lærdómsumhverfið getur bæði verið hvetjandi og 

hindrandi á jákvæða reynslu af lærdómi fyrir hjúkrunarfræðinga. Stuðningur og leiðsögn 

skiptir þá miklu máli en það getur verið vandkvæðum bundið í því umhverfi sem 

hjúkrunarfræðingar vinna við í dag. Nýliðar til að mynda verja fyrstu skrefunum í starfi 

mest megnis án leiðsagnar reyndari hjúkrunarfræðings sem hefur áhrif á lærdóm þeirra. 

Umhverfið býður oft ekki upp á það og eru leiðbeinendur taldir ólíklegir til að mæta 

þörfum hjúkrunarfræðinga og til að hafa áhrif á lærdóm þeirra vegna tímaskorts og 

mikillar vinnu hjá þeim sjálfum (Frankel, 2009). Einnig leiddi rannsókn Coffey (2004) í ljós 

að 62% af hjúkrunarfræðingum voru ekki áhugasamir um að verða leiðbeinendur eða vera 

á einhvern hátt tengdir þjálfun og kennslu vegna tímaskorts, mikillar vinnu og þeir töldu 

sig ekki hæfa til að kenna. Vinnuumhverfið getur því verið mikil hindrun við innleiðingu 

kennslu og þjálfunar (Frankel, 2004). 

Að lokum sögðu Santos og Stuart (2003) að þó að flest markmið þjálfunarleiða séu að 

bæta frammistöðu starfsmanna sé oft lögð lítil áhersla á að meta árangur eða áhrif 

þjálfunar (Frankel, 2009). Í næsta kafla verður skoðað betur mat á starfsþróun sem 

mögulega getur haft jákvæð áhrif á mat á lærdómsaðferðum og árangri þeirra. 

 

2.8 Mat á starfsþróun 
Á alþjóðavísu er í auknum mæli verið að leggja áherslu á að byggja upp sterkan og 

hæfileikaríkan hóp hjúkrunarfræðinga til að mæta þeim áskorunum sem 

heilbrigðisþjónustan hefur upp á að bjóða (Halcomb, Stephens, Bryce, Foley og Ashley, 

2016). Hér að ofan hefur verið talað fyrir mikilvægi starfsþróunar og þær kröfur sem 
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vinnuveitendur og hjúkrunarfræðingar sjálfir gera til þróunar í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir 

og Helga Bragadóttir, 2007; Munro, 2008; Donner og Wheeler, 2001a). En hinsvegar 

skýtur það skökku við að lítil áhersla hefur verið lögð á að meta og skoða nánar hæfni 

hjúkrunarfræðinganna og hvernig þeir eru raunverulega að standa sig. En hvernig er hægt 

að styðja betur við starfsþróun hjúkrunarfræðinga og viðhalda hæfni þeirra yfir 

starfsferilinn? 

 

2.8.1 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið (e. competence standards) eru talin setja ákveðinn ramma utan um þá hæfni 

sem krafist er hverju sinni og auka líkur á markvissri og stöðugri þróun hjúkrunarfræðinga 

í starfi (Chiarella, Thoms, Lau og Mcinnes, 2008). Hæfniviðmið setja fram ákveðnar kröfur 

um þá grunnhæfni sem þarf að vera til staðar til að veita sjúklingum góða 

heilbrigðisþjónustu. Hæfniviðmið gera hjúkrunarfræðingum auðveldara fyrir að halda 

utan um starfsþróun sína. Í öðru lagi gegna hæfniviðmið því hlutverki að vera ákveðin 

tenging á milli allra heilbrigðisstarfsmanna þar sem hlutverk hjúkrunafræðinga er skýrt og 

í þriðja lagi er hægt að nota hæfniviðmið til að meta frammistöðu starfsmanna 

sérstaklega eftir að þeir koma úr leyfum eða til að endurmeta reglulega hæfni þeirra með 

tilliti til þarfa (Halcomb o.fl., 2016). Rannsókn Chiarella o.fl. (2008) leiddi einnig í ljós að 

hæfniviðmið voru talin gagnleg meðal annars við menntun og þjálfun hjúkrunarfræðinga, 

við þjálfun nýliða, til að bæta starfsþróun og ekki síst fyrir stjórnendur við mat á 

starfsþróun, gerð starfslýsinga og við frammistöðumat. 

Árið 1990 settu „Australian Nursing and Midwifery Council“ (ANMC) fyrst fram 

hæfniviðmið fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa verið í stöðugri þróun síðan. Mikið vatn 

hefur runnið til sjávar síðan þá og eru þeir mun lengra komnir, varðandi þróun 

hæfniviðmiða fyrir hjúkrunarfræðinga, ljósmæður og sérfræðinga í hjúkrun, en flest 

önnur lönd. Í Ástralíu hefur því mikill metnaður verið lagður í að hanna hæfniviðmið fyrir 

meðal annars hjúkrunarfræðinga og mikil þróunarvinna átt sér stað hvað varðar alla þá 

þætti sem þurfa að vera til staðar, allt frá hönnun hæfniviðmiða til notkunar þeirra 

(Chiarella o.fl., 2008). Í Ástralíu flokka þeir hjúkrunarfræðinga í þrjú þrep og skilgreina 

hæfniviðmiðin eftir því. Flestir hjúkrunarfræðingar þar í landi telja hæfniviðmiðin jákvæða 

þróun sem gefur þeim bæði faglega staðla til að fara eftir í starfi og gerir þeim kleift að 

greina áhugasvið þeirra innan hjúkrunar. Rannsókn sem gerð var meðal annars á 65 
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hjúkrunarfræðingum sýndi að þeir töldu hæfniviðmið mikilvæg fyrir þróun þeirra í starfi 

og sögðu þetta alveg einstakt fyrir hjúkrun sem starfsgrein (Wells, 2003; Chiarella o.fl., 

2008). 

Það eru hinsvegar ákveðnar vísbendingar um að almennt sé lítið um áætlanir og 

skipulagningu í kringum starfsþróun hjúkrunarfræðinga (Halcomb o.fl., 2016). Halcomb 

o.fl. (2016) tóku saman fræðilega samantekt á hvernig hæfniviðmiðum væri háttað í 

mismunandi löndum. Kom fram að mismunur væri á milli landa hvernig þessu væri háttað 

þar sem meðal annars hlutverk, menntun og hæfni hjúkrunarfræðinga væri mismunandi 

eftir löndum. En það vakti athygli þeirra að ekki var fengið fram í þessum rannsóknum 

hvernig hæfniviðmiðin voru þróuð og komu fram takmarkaðar upplýsingar um það 

hvernig hæfniviðmiðin voru notuð. Einnig voru vísbendingar um að hæfniviðmiðin væru 

ekki byggð á ströngum fræðilegum rannsóknum áður en þau voru innleidd. Einnig kom 

fram að það væru ekki vísbendingar um að hæfniviðmiðin hefðu verið metin á nokkurn 

hátt í klínískum aðstæðum. Það væri mikilvægt að þróun hæfniviðmiða væri byggð á 

mikilli rannsóknarvinnu og að þau væru raunhæf í klínísku umhverfi. Þeim fannst því þörf 

á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni. 

Þar sem hjúkrunarstarfið er gríðarlega fjölbreytt og innihald þess getur verið 

mismunandi eftir því á hvaða sviði hjúkrunarfræðingurinn vinnur er mikilvægt að 

hæfniviðmiðin séu nægjanlega fjölbreytt og opin til þess að gera hjúkrunarfræðingum 

kleift að sýna hæfileika sína á mismunandi hátt. Einnig er mikilvægt að hæfniviðmiðin séu 

ekki listi yfir ákveðin verkefni eða markmið sem þurfi að ná því forðast eigi að gera 

hjúkrunarstarfið að verkefnamiðuðu starfi. Í framtíðinni þurfi því að huga að því að þróa 

hæfniviðmið sem setja fram opin viðmið um hæfni og þekkingu í víðara samhengi til þess 

að leggja áherslu á fjölbreytt störf hjúkrunarfræðinga þó þau megi vissulega ekki vera of 

opin (Halcomb o.fl., 2016). Hæfniviðmiðin eru því stutt á veg komin í þróun og ekki mörg 

lönd sem notast við hæfniviðmið og mat við starfsþróun hjúkrunarfræðinga. Mikil þörf 

virðist vera á ákveðnu kerfi sem heldur utan um starfsþróun hjúkrunarfræðinga og styður 

þá og styrkir til frekari þróunar í starfi. Áhugavert verður að sjá hvort hæfniviðmiðin muni 

í framtíðinni komast til móts við þessar þarfir hjúkrunarfræðinga og vinnuveitenda þeirra. 
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2.8.2 Ísland 

Líkt og fram hefur komið hafa hæfniviðmið verið sett fram í örfáum löndum og til að 

mynda er ekki notast við slíkt hér á landi. Ákveðið hefur verið að innleiða skilgreind 

hæfniviðmið fyrir hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttöku Landspítalans en þau viðmið hafa 

verið þróuð af hjúkrunarfræðingum Bráðamóttökunnar undir stjórn Fagráðs í 

bráðahjúkrun frá haustinu 2013. 

Frá árinu 1998 hefur svokallað framgangskerfi verið í notkun til að ákvarða laun 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Árið 2005 var framgangskerfið endurskoðað og kom þá í ljós 

að hlutverk kerfisins og starfsþróunar eru að mörgu leyti lík. Endurbætur voru gerðar á 

framgangskerfinu með það að markmiði að nota það sem starfsþróunaraðferð fyrir 

hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007). 

Byggt var á hugmyndafræði Benners (1984) um þróun hæfni hjúkrunarfræðinga í starfi 

og ákveðnir þættir teknir fyrir og þróun þeirra í starfi metin eftir þeim (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007). Helga Bragadóttir og Lilja Stefánsdóttir (2005) 

lýsa framgangskerfinu og starfsþróun hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum á eftirfarandi 

hátt: 

Starfsþróun tengist framgangskerfum þannig að ekkert framgangskerfi er án 
starfsþróunar, en starfsþróun getur náð út fyrir klínískt framgangskerfi. 
Hvernig tengslin eru svo í hverju tilviki fyrir sig er útfærsluatriði á hverri 
stofnun og ræðst helst af tilganginum með hvoru um sig. Starfsþróun er ferli 
en framgangskerfi er matstæki til að meta stöðu mála og máta inn í ákveðið 
form eða stigun sem eru starfslýsingar hjúkrunarfræðinga. 

 
Megintilgangur með starfsþróunarkerfinu á Landspítalanum í dag er því starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga, mat á mannafla og launasetning (Helga Bragadóttir og Lilja 

Stefánsdóttir, 2005). Engar rannsóknir fundust á viðhorfum eða mati á starfsþróunarkerfi 

Landspítalans eins og það er í dag. Möguleiki er þó á að þessi rannsókn varpi einhverju 

ljósi á viðhorf nokkurra hjúkrunarfæðinga á Bráðamóttökunni í Fossvogi til kerfisins í 

núverandi mynd. 

 

2.8.3 Hæfnimat 

Til þess að hægt sé að tryggja öryggi og gæði þjónustu við sjúklinga er mikilvægt að hægt 

sé að leggja mat á hæfni og er gildi þess ótvírætt (Cowan, Norman og Coopamah, 2005; 

Watson, Stimpson, Topping og Porock, 2002). Hæfnimat er beint framhald af 

hæfniviðmiðum og er mikilvægt tæki fyrir stjórnendur til að átta sig á hvaða þekkingu þeir 
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eru með og hvað þurfi að bæta en einnig þjónar það þeim tilgangi að auka faglega þróun 

í starfi. Markviss markmiðasetning og mælingar á frammistöðu getur einnig verið 

starfsmönnum hvatning til að leggja sig fram og gera enn betur. Með markvissu mati getur 

ávinningurinn einnig verið betri ákvarðanataka og betri stjórn á því sem við þekkjum og 

höfum upplýsingar um. Með góðri þarfagreiningu og markmiðasetningu aukast 

möguleikar á yfirfærslu náms sem breytir og bætir frammistöðu (Mankin, 2009). 

Það er mjög mikilvægt að hæfnimatið sé áreiðanlegt og réttmætt. Viðmiðin sem sett 

eru fram tryggja ekki öruggt mat en geta veitt stuðning við matið. Mismunandi matsaðilar 

hafa sinn skilning og túlkun á viðmiðunum. Einnig geta viðmiðin verið sett fram með of 

miklum upplýsingum sem getur minnkað frammistöðu þátttakandans í matinu. Það er 

mikilvægt að skapa aðstæður þar sem þátttakandinn í matinu getur sýnt þekkingu sína og 

honum og leiðbeinanda hans sé gefinn nægur tími til að fara yfir hæfniviðmiðin og auka 

þekkingu sína (Ulfvarson og Oxelmark, 2011). 

Í yfirliti Chiarella o.fl. (2008) um hvernig þróun hæfniviðmiða fyrir hjúkrunarfræðinga 

og ljósmæður hefur gengið í Ástralíu, kemur fram að ákveðin vandamál séu þó til staðar. 

Þættir eins og erfiðleikar við að greina hæfni, meta áhrif þeirra á starfið og starfsþróunina 

og vöntun á meiri næmni á menningarmismun og erfiðleikar við að endurspegla 

margbreytileika starfsins hafa komið upp. Watson o.fl. (2002) birtu einnig mat á 

kerfisbundinni endurskoðun á hæfnimati hjúkrunarfræðinga og töldu að skilgreiningin á 

hæfni væri óskýr, mat á hæfni væri óskipulagt og að sjaldan væri greint frá réttmæti og 

áreiðanleika mælitækjanna. En gríðarlega erfitt getur reynst að meta hæfni og er ekki enn 

komin kerfisbundin nálgun á hvernig meta skuli alla hæfniþætti sem hjúkrunarfræðingar 

búa yfir. 

Það er því að mörgu að hyggja þegar hæfniviðmið og mat eru innleidd og er greinilegt 

að frekari þróun er nauðsynleg bæði á þróun hæfniviðmiða og framsetningu þeirra, 

matsferlinu sjálfu og fleiri þáttum til þess að starfsþróun hjúkrunarfræðinga verði sem 

árangursríkust. Mörgu er enn ósvarað og er ljóst að umhverfi og starf hjúkrunarfræðinga 

er flókið og margbreytilegt og þurfa hæfniviðmiðin og matið að ná til allra þessara þátta 

sem getur reynst mikil áskorun. Tilgangurinn með starfsþróun hjúkrunarfræðinga og 

innleiðingu hæfniviðmiða er meðal annars að gera starfsþróunina markvissari og ná betur 

utan um þá þætti innan þróunar hjúkrunarfræðinga til að auka öryggi þeirra í starfi og um 
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leið tryggja öryggi sjúklinga. Vonandi mun framtíðin leiða til breytinga sem er 

hjúkrunarfræðingum og starfsþróun þeirra í hag. 

3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar sem meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að fá fram reynslu og viðhorf hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttöku 

Landspítala til starfsþróunar sinnar, lá beinast við að nota eigindlega aðferðafræði. Frekari 

rökstuðningi á vali og lýsingu á aðferðafræðinni verða gerð góð skil í þessum kafla. Einnig 

verður þátttakendum rannsóknarinnar lýst og farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Að 

lokum verður greining á gögnum skoðuð og litið yfir takmarkanir rannsóknarinnar. 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 
Í þessari rannsókn var farið eftir eigindlegri rannsókaraðferð (e. qualitative research) til 

að ná þeim markmiðum sem rannsókninni voru sett. Notast var við hálfopin djúpviðtöl (e. 

semi structured interview, in depht) við gagnaöflun og fyrirbærafræðin (e. 

phenomenalogy) höfð að leiðarljósi við greiningu og úrvinnslu gagna. 

Eigindleg aðferðafræði er túlkandi og byggir á því sem raunverulega er verið að lýsa 

eða sýna og tekst á við margbreytileika mannsins. Aðferðafræðin byggir á að veruleikinn 

sé félagslega skapaður og er notast við lýsandi rannsóknargögn. Rannsakendur í 

eigindlegri aðferðafræði leggja alla áherslu á mannlega reynslu og er söfnun gagna og 

greining huglæg, framkvæmd aðferðarinnar er sveigjanleg og getur þróast áfram á meðan 

á rannsókninni stendur (Polit og Beck, 2008). Eigindleg aðferðafræði er oftast samansafn 

af mismunandi aðferðum við gagnaöflun og leitast fyrst og fremst eftir að skilja hlutina á 

heildrænan hátt (Merriam, 2009). Rannsakandi dregur fram reynslu þátttakanda og 

leggur áherslu á stöðugt heildrænt ferli þar sem einstaklingur fær að segja frá sinni reynslu 

með sínum eigin orðum. Eigindleg aðferðafræðin gerir því tilraun til að fanga allar hliðar 

viðfangsefnisins, innan þeirra marka sem þátttakandi setur (Polit og Beck, 2008). 

Rannsóknir í eigindlegri aðferðafræði byggja því kenningar sinar á veruleikanum, fást við 

ferli og eiginleika og eiga auðveldara með að skoða þróun og breytingar en megindlegar 

rannsóknir (Merriam, 2009). Rannsakandinn þarf að vera tileinkaður rannsókninni yfir 
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langan tíma, hann er mælitækið og stöðugt þarf að vera að greina gögn til að móta 

áframhaldandi aðferðir og ákveða hvenær gagnavinnslu er lokið. Einnig þarf rannsakandi 

að vera vakandi fyrir þeim áhrifum sem hann getur haft á þátttakendur og reyna að setja 

til hliðar eigin hugmyndir um viðfangsefnið, skoðanir, trú og aðra þætti sem geta haft 

áhrif á greiningu og niðurstöðu rannsóknarinnar (Björn Þorsteinsson, 2008; Polit og Beck, 

2008). Eigindlegar rannsóknir beita því aðleiðslu (e. inductive) þar sem einblínt er á 

skoðun á raunveruleikanum og af þeirri skoðun er svo byggð kenning (Cooper og 

Schindler, 2011). 

Notkun á faglegri (e. rigorous) eigindlegri rannsóknaraðferð hefur einnig farið ört 

vaxandi í heilbrigðisþjónustu og í rannsóknum á stefnu heilbrigiðismála. Það má segja að 

eigindleg aðferðafræði hafi verið kynnt heilbrigðiskerfinu árið 1998 og notkun á 

aðferðafræðinni farið ört vaxandi á sviði heilbrigðisvísinda síðan þá (Shortell, 1999). Þessi 

aðferð er ekki síst mikilvæg þar sem þróun heilbrigðisþjónustunnar er hröð og breytingar 

því örar innan kerfisins. Mikið hefur áunnist í þeim efnum og má það þakka meðal annars 

notkun á eigindlegri aðferðarfræði sem og blönduðum aðferðum (Sofaer, 2002). Notkun 

á eigindlegri aðferðafræði í hjúkrunartengdum rannsóknum er einnig talin sérstaklega 

gagnleg þegar þróa á rannsókn þar sem gögnum er safnað um upplifun, viðhorf,  reynslu 

eða viðbrögð við ákveðnum áætlunum, þjónustu eða öðru því tengdu (Sofaer, 2002). Því 

var eigindleg aðferðafræði mjög hentug til að taka á öllum þeim þáttum sem 

rannsóknarspurningarnar settu fram. 

Við gerð eigindlegra rannsókna er hægt að nálgast viðfangsefnið á mismunandi hátt. 

Við þessa rannsókn var ákveðið að notast við fyrirbærafræðilega nálgun og verður þeirri 

aðferð gerð frekari skil í næsta kafla. 

 

3.2 Fyrirbærafræði 
Fyrirbærafræðin var þróuð af Husserl um aldamótin 1900 og á rætur sínar að rekja til 

heimspekilegra hefða og snertir lifandi reynslu mannsins (Polit og Beck, 2008). Nálgunin 

á að kanna og skilja reynslu fólks af daglegu lífi sínu (Polit og Beck, 2008) og hefur verið 

talin mjög nytsamleg þegar rannsaka á reynslu hjúkrunarfræðinga (Sofaer, 2002). 

Aðferðin snertir því reynslu fólks, hugarheim og hvaða þýðingu það hefur. Rannsakandi 

sem notast við fyrirbærafræði spyr meðal annars : „hver er kjarni þessa fyrirbæris með 

tilliti til reynslu þess? “ Eða „ hver er merking fyrirbærisins til þeirra sem upplifa það?“. 
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Rannsakandinn skoðar huglæg fyrirbæri og trúir að mikilvægur sannleikur um 

raunveruleikann liggi í reynslu fólks. Einnig er talið að reynsla fólks gefi ákveðinn skilning 

á viðhorfi hverrar manneskju um ákveðið fyrirbæri. Því er markmið fyrirbærafræðinnar 

að skilja að fullu lifandi reynslu mannsins og viðhorf til þess sem tilefnið er um (Polit og 

Beck, 2008). Husserl taldi mikilvægt að láta aðferðina ráðast af viðfangsefninu og lýsa 

hlutunum eins og þeir koma fyrir. Áhersla er á að lýsa raunheiminum eins og hann birtist 

fyrirbærinu (Björn Þorsteinsson, 2008). 

Eins og sjá má er lykilatriði fyrirbærafræðilegra rannsókna að reyna að kafa djúpt ofan 

í reynslu fyrirbærisins til að fá svör við spurningum rannsakanda. Við gagnaöflun slíkra 

rannsókna er hægt að notast við mismunandi aðferðir en í þessari rannsókn var notast 

við hálfstöðluð, djúpviðtöl og verður fjallað betur um eiginleika viðtalsformsins og ástæðu 

á vali í næsta kafla. 

 

3.3 Hálfstöðluð – opin viðtöl 
Þær eigindlegu aðferðir sem hafa verið mest notaðar til að mæla gæði og aðra þætti 

tengda heilbrigðisþjónustu eru fókushópar (e. focus groups) og viðtöl (e. cognitive 

interviews) (Sofaer, 2002). Í þessari rannsókn var notast við viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð en þau spila stórt hlutverk í rannsóknum í heilbrigðisvísindum. 

Helga Jónsdóttir (2003) sagði einnig: „Viðtöl fela í sér að aflað sé rannsóknargagna með 

beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda“ og það sé einnig áhrifaríkt að notast 

við viðtöl þegar rannsaka á viðhorf, þekkingu, skynjun, væntingar og gildismat. 

Í fyrirbærafræði er aðallega notast við djúpviðtöl (e. in-depth conversation) og yfirleitt 

ekki tekin fleiri en tíu viðtöl (Polit og Beck, 2008). Í rannsóknum fyrirbærafræðinnar er 

litið á þátttakendur sem samstarfsaðila og eru þeir kallaðir meðrannsakendur (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Oft er sagt að mikilvægustu upplýsingarnar liggi í smáaletrinu. Það 

eru þessar upplýsingar sem við fáum best með því að taka djúpviðtöl. Í djúpum viðtölum 

leitast rannsakandi við að skyggnast inn í hugarheim meðrannsakanda til þess að fá fram 

reynslu þeirra og skilning á hinum ýmsu viðfangsefnum. Þetta getur þvi verið góð aðferð 

til að fá fram hugmyndir, álit eða hugleiðingar til að betrumbæta ákveðna þætti í 

þjónustu, áætlanir eða það sem rannsóknarefnið tekst á við (Sofaer, 2002). Samtalið felst 

ekki bara í því að afla upplýsinga heldur þarf rannsakandi að gera allt sem hann getur til 

að setja sig í spor meðrannsakanda með því að eiga gott samtal og skynja og greina 
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mikilvæga umhverfisþætti sem gætu haft áhrif á greiningu gagna o.s.frv (Polit og Beck, 

2008). 

Viðtöl geta verið lokuð (e. structured) þar sem notast er við staðlaðan spurningalista 

með lokuðum spurningum. Opin viðtöl (e. unstructured) eiga sér stað þegar ekki er notast 

við spurningalista og samtalinu leyft að flæða og þátttakandi fær að ráða ferðinni 

(Whiting, 2008). Hálfopin viðtöl (e. semi structured interview) er þriðja aðferðin og sú sem 

þótti henta best fyrir þessa rannsókn. Í slíkum viðtölum undirbýr rannsakandi sig með 

ákveðnum spurningum sem hann vill fá svör við sem eykur á sjálfsöryggi hans í viðtalinu 

(Whiting, 2008). Einnig er hlutverk hans að hvetja til að talað sé frjálslega um málefnið 

sem um ræðir með eigin orðum. Þessi tækni tryggir að rannsakandi fær svör við 

spurningum sínum en viðtalsformið er með þeim hætti að þátttakendum gefst tækifæri á 

að tala frjálslega um efnið og segja frá því með eigin orðum sem skapar ákveðið frelsi og 

aukið flæði í viðtalinu (Polit og Beck, 2008; Mankin, 2009). 

Á meðan á viðtölum stendur og eftir að þeim er lokið er mikilvægt að stöðug greining 

og túlkun á gögnum fari fram til að fá fram niðurstöður rannsóknarinnar. Farið verður yfir 

greiningu gagna síðar en í næstu tveimur köflum verður viðmælendum rannsóknarinnar 

lýst sem og framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

3.4 Viðmælendur 
Við val á viðmælendum var notast við hentugleikaúrtak en þá velur rannsakandi 

þátttakendur með það fyrir augum að það sé auðvelt að ná til þeirra. Markmið þess er 

ekki að alhæfa um þýðið heldur skiptir þar máli lítill tími og kostnaður (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Markmið hentugleikaúrtaks er því að setja fram ályktun um tengsl 

milli breytna (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Samkvæmt Polit og Beck 

(2008) er þessi úrtaksaðferð mest notuð í eigindlegum rannsóknum. 

Meðrannsakendur voru sjö talsins, þar af sex konur og einn karlmaður. Þau fengu 

önnur nöfn til aðgreiningar og til að tryggja fyllsta trúnað. Meðrannsakendur voru á 

aldursbilinu 27 til 41 árs og spannaði starfsreynsla þeirra frá átta mánuðum til sex ára á 

Bráðamóttökunni. Þau hafa það sameiginlegt að vinna öll sem hjúkrunarfræðingar á 

Bráðamóttökunni í Fossvogi (LSH) og hafa ekki framhaldsmenntun i hjúkrun. Fjórir af 

meðrannsakendunum sem voru á bilinu 27 til 28 ára tilheyrðu byrjendum í starfi og fylgdu 

hæfniviðmiðum fyrir hjúkrunarfræðinga sem eru byrjendur á Bráðamóttökunni en hinir 
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fjórir voru á aldursbilinu 28 til 41 árs og flokkuðust sem reyndir hjúkrunarfræðingar og 

fylgdu hæfniviðmiðum fyrir þroskaða hjúkrunarfræðinga. 

Þeir einstaklingar sem fóru eftir viðmiðum fyrir byrjendur í starfi voru einstaklingar 

sem höfðu innan við eins og hálfs árs reynslu á deildinni. Þá skipti ekki máli ef að 

einstaklingur hefði unnið á öðrum stað á undan. Þeir meðrannsakendur sem fóru eftir 

hæfniviðmiðum fyrir þroskaða hjúkrunarfræðinga voru þá einstaklingar sem höfðu meira 

en eins og hálfs árs reynslu, gátu haft mikla starfsreynslu á deildinni en höfðu ekki 

framhaldsmenntun í hjúkrun. 

Tafla 1 Viðmælendur 

Byrjendur í starfi  Reyndir 

Aldur 
[ár] 

Starfsreynsla 
[mán.] 

Aldur 
[ár] 

Starfsreynsla 
[ár] 

Hildur 27 20 Aríel 28 2,5 

Sunna 28 8 Anna 41 4 

Þórdís 28 20 Ilmur 32 6 

Jóna 34 3 

3.5 Framkvæmd viðtala 
Byrjað var á því að fá samþykki siðanefndar stjórnsýslurannsókna LSH og var beiðnin 

samþykkt þann 2. febrúar 2016, sjá í viðauka (3). Eftir val á viðmælendum var haft 

samband við viðkomandi í gegnum samskiptaforritið Fésbók (e. Facebook) og óskað eftir 

þátttöku. Þeim var sent kynningarbréf og afrit af upplýstu samþykki sem fylgdi með og er 

einnig að sjá í viðauka (2). Í því kom fram tilgangur, markmið og framkvæmd 

rannsóknarinnar sem og að fyllsta trúnaðar væri gætt og að viðtalið væri hljóðritað en að 

gögnin væru meðhöndluð sem viðkvæm persónugögn. Skilaboðin voru send á þrettán 

hjúkrunarfræðinga, tíu hjúkrunarfræðingar gáfu kost á sér, einn svaraði ekki og tveir 

afþökkuðu boðið. Einn hjúkrunarfræðingur hafði samþykkt boð um þátttöku en varð að 

hætta við af persónulegum ástæðum. Tekin voru því níu viðtöl en einungis sjö þeirra voru 

notuð þar sem vandamál kom upp með upptökubúnað í tveimur þeirra. 

Þegar hjúkrunarfræðingar höfðu ákveðið að taka þátt bað rannsakandi þá að finna dag 

sem hentaði þeim fyrir viðtalið.  Síðan fengu þeir hæfniviðmiðaskjalið í tölvupósti og auk 
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þess leiðbeiningar um hvernig þeir ættu að undirbúa sig fyrir viðtalið. Mikilvægt var að 

meðrannsakendur læsu hæfniviðmiðaskjalið áður en viðtalið fór fram. Bæði til að byrja 

mynda sér skoðun áður en viðtalið fór fram í ró og næði og líka vegna þess að tíminn í 

viðtalinu var naumur og því mikilvægt að vera undirbúinn. 

Það er að mörgu að hyggja þegar taka á viðtal. Mikilvægt er að rannsakandi æfi 

tæknileg atriði áður en viðtalið hefst til að vera sem best undirbúinn (Whiting, 2008) og 

tók rannsakandi eitt viðtal í desembermánuði 2015 þegar þróun spurningalistans fór fram 

og æfði tæknileg atriði. Einnig er mikilvægt að hafa í huga þegar taka á viðtal við 

samstarfsaðila að þeir geta verið mjög viljugir að taka þátt en ýmis flækjustig geti komið 

upp í viðtalinu sjálfu vegna tengsla þeirra. Einnig geta svör þátttakanda verið hagstæðari 

ef rannsakandinn er líkur þáttakendum eins og þegar samstarfsaðilar tala saman 

(Whiting, 2008). Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að undirbúa sig vel með því að 

spyrja opinna spurninga, vera hlutlaus, tala af varkárni og var meðvitaður um að tengslin 

gætu að einhverju leyti haft áhrif á hegðun eða svör beggja aðila. Þar sem rannsakandi 

býr erlendis gat viðtalið einungis farið fram á „Skype“ en rannsakandi lagði áherslu á við 

meðrannsakendur að þeir væru í hljóðlátu og rólegu umhverfi og væru ekki í tímaþröng. 

Mikilvægt er að viðtalið sé tekið upp á þann máta að það trufli sem minnst og til að hægt 

sé að greina það eftir á (Whiting, 2008). Í þessu viðtali var notað forrit sem tekur upp 

viðtöl í gegnum forritið skype. Það olli því engum truflunum og meðrannsakandi var látinn 

vita að viðtalið yrði tekið upp en varð ekki var við það. Rannsakandi upplifði ekki minni 

tengingu við viðmælendur þrátt fyrir að viðtalið hafi verið tekið með þessum hætti. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 3. febrúar til 6. apríl og tók ferlið lengri tíma en var 

áætlað þar sem tæknilegir erfiðleikar settu strik í reikninginn. Lengd viðtalanna var allt frá 

50 mínútum til 90 mínútna og voru þau flest í lengra lagi. Við framkvæmd viðtalanna var 

farið yfir með byrjendum hæfniviðmiðaskjalið sem tilheyrði byrjendum í starfi og gert slíkt 

hið sama með reyndum og fylgt eftir skjali fyrir þroskaða hjúkrunarfræðinga og má sjá 

skjölin í viðauka (4,5). Einnig var notast við fyrirfram gerðan spurningarlista með tíu 

spurningum sem má sjá í viðauka (1). Það skipti miklu máli að leyfa meðrannsakendum 

að ráða ferðinni upp að vissu marki til að fá gott flæði í viðtalið og var því oft farið aðeins 

út fyrir spurningarlistann. Í upphafi viðtals var byrjað á hefðbundu spjalli og er sagt að það 

skili sér í að koma flæðinu af stað, auka öryggi í samskiptum og róa andrúmsloftið sem 
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getur oft verið byggt á óöryggi og kvíða hjá báðum aðilum (Whiting, 2008). Í framhaldi af 

því voru spurðar nokkrar hnitmiðaðar spurningar sem síðan þróuðust í meira samtal um 

viðfangsefnið. Á þessu stigi viðtalsins þróast það meira í átt að djúpum samskiptum og 

mikilvægt að halda áfram að spyrja djúpra, opinna og nákvæmra spurninga þar sem sumir 

eru ekki vanir að tjá tilfinningar sína eða hugleiðingar (Whiting, 2008). Þar sem viðtölin 

voru öll við samstarfsaðila þarf að huga enn betur að orðalagi og einnig að þetta getur 

verið viðkvæmt viðfangsefni sem getur skaðað tengslin ef ekki er farið varlega (Whiting, 

2008). Því var rannsakandi með það mjög ofarlega í huga að hann þyrfti að vera eins 

hlutlaus og hægt var, huga vel að því hvernig hann spurði og svaraði viðmælanda og vera 

nærgætinn. Yfirleitt þegar um 20-30 mínútur voru liðnar af samtalinu fann rannsakandi 

að meðrannsakendum var farið að líða áberandi vel í samtalinu og tjáðu sig meira af fyrra 

bragði og köfuðu dýpra í viðfangsefnið. Það er á þessu tímabili samkvæmt Whiting (2008) 

sem viðtalið verður meira persónulegra, dýpra og gagnaöflun nákvæmari. Í flestum 

viðtalanna var því stigi náð að meðrannsakandi fer að kenna rannsakanda eða leiðbeina 

varðandi viðfangsefnið og var rannsakandi ánægður með hvað þeir höfðu margt gott fram 

að færa. Þessu stigi samkvæmt Whiting (2008) er ekki alltaf náð þar sem hálfopin og 

djúpviðtöl geta verið tímafrek. Rannsakandi lauk alltaf viðtalinu með því að þakka kærlega 

fyrir þátttökuna, ítrekaði mikilvægi þess að þeir hefðu tekið þátt og að þeirra framlag 

myndi nýtast vel. Líkt og Whiting (2008) setur fram er mikilvægt í lok viðtals að aðilar skilji 

sáttir og séu tilbúnir að ljúka viðtalinu og að framlag meðrannaskanda sé tíundað. 

Eftir viðtölin voru öll viðtöli afrituð orð fyrir orð og einnig ritað það sem rannsakandi 

skynjaði eða hugsaði meðan á viðtalinu stóð. Í næsta kafla verður gerð grein fyrir hvað 

tók við eftir að afrituninni lauk. 

3.6 Greining gagna 
Ein af niðurstöðum fyrirbærafræðilegra rannsókna er greining á þeim gögnum sem komið 

hafa fram í rannsóknarferlinu. Þá er stuðst við grundvallarhugmyndir fyrirbærafræðinnar 

og fylgt ákveðnum skrefum sem verður lýst nánar hér á eftir (Sadala og Adorno, 2001). 

Þegar upplýsingum er safnað, þær greindar og túlkaðar, reynir rannsakandi að halda frá 

þeirri þekkingu og viðhorfum sem hann hefur varðandi fyrirbærið og viðfangsefnið. En 

þegar niðurstöður hafa verið settar fram verður rannsakandi eins og þátttakandi þar sem 

hann túlkar hvaða merkingu þeir setja í þær upplýsingar sem komið hafa fram eftir 
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greiningu gagna. Rannsakandi lokar því túlkunarhringnum þar sem hann tengir saman 

sína þekkingu, viðhorf og þær niðurstöður sem settar hafa verið fram eftir greiningu og 

túlkun gagna (Sadala og Adorno, 2001). Hér á eftir kemur fram nánari lýsing á þessum 

skrefum sem fyrirbærafræðin byggir á. 

Fyrsta skrefið kallast lýsing (e. description): Allar rannsóknaraðferðir hafa lýsingu 

á gögnum sem ákveðið skref sem grundvöll í greiningu gagna. En fyrirbærafræðin hefur 

sérstaka eiginleika hvað það varðar. Í þessu skrefi er markmiðið að spegla og segja frá 

þeirri meðvituðu reynslu sem meðrannsakandinn hefur tjáð sig um (Sadala og Adorno, 

2001). 

Annað skrefið kallast samþætting (e. reduction): þá er lýsing á innihaldi gagnanna 

skoðuð með gagnrýnni hugsun og á sér stað á þrenna vegu. Fyrst með því að skoða gögnin 

í upprunalegu formi og rannsakandi setur í sviga setningar til að greina þá reynslu án þess 

að leyfa persónulegum eða fræðilegum hugmyndum að trufla sig. Í öðru lagi er safnað 

saman viðhorfum sem koma fram í lýsingunni þar sem meðrannsakandi og innihaldið er 

miðpunktur lýsingarinnar. Þetta skref inniheldur að upplýsingarnar eru bútaðar niður og 

flokkaðar í ákveðin þemu, þar sem rannsakandi greinir þýðingarmikil málefni með því að 

lesa afritunina og setur niður í þemu. í þriðja lagi reynir rannsakandi að einblína á hvaðan 

innihaldið í raun kemur. Hann reynir að fara í kjarnann og skilja hvað þessar upplýsingar 

sem komið hafa fram þýða. Hvaða merkingu hafa þær (Sadala og Adorno, 2001). 

Þriðja skrefið kallast túlkun (e. interpretation): Túlkun er síðasta skrefið í greiningu 

gagna og á sér stað þegar rannsakandi hefur farið í gegnum fyrri skrefin sem talin hafa 

verið hér að ofan. Þá setur rannsakandi fram þætti sem eru sjáanlegir í lýsingunni og þá 

ósjáanlegu sem rannsakandi hefur skynjað. Í þessu skrefi lærir rannsakandi um fyrirbærið 

með því að skilja að fullu allar hliðar á því hverju er raunverulega verið að lýsa, þætti sem 

geta verið mismunandi, sumir eru sjáanlegir aðrir ekki en það fer eftir sjónarhorni 

rannsakandans. Í þessu skrefi er leitast við að skilja að fullu fyrirbærið og kafa djúpt frekar 

en að horfa einungis á yfirborðið. Sjónarhorn og viðhorf rannsakandans hefur áhrif, 

hvernig hann sér og túlkar hlutina. Lokaniðurstaðan er “túlkunarhringurinn” eða merking 

á þeirri reynslu eða upplifun sem fyrirbærið hefur (Sadala og Adorno, 2001). 
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3.7 Réttmæti og takmarkanir rannsóknar 
Við val á þátttakendum í rannsóknina hefði valskekkja getað átt sér stað vegna þess að 

ómögulegt er að vera viss um að úrtakið sé fullkomlega dæmigert fyrir þýðið. Þar sem 

aflað var gagna frá sjö hjúkrunarfræðingum á mismunandi stigum starfsþróunar tel ég að 

niðurstöður rannsóknarinnar séu réttmætari heldur en ef um færri hjúkrunarfræðinga 

væri að ræða með einsleitari reynslu. Þar sem rannsakandi þekkti vel til allra starfsmanna 

Bráðamóttökunnar í Fossvogi gat hann valið meðrannsakendur með fjölbreytta reynslu 

og mismunandi sjónarmið á viðfangsefninu þannig að úrtakið var ekki einsleitt. En 

vissulega hefði verið betri kostur að fá fleiri meðrannsakendur og mögulega eldri og 

fjölbreyttari hóp einstaklinga bæði sem byrjendur í starfi og reyndari. 

Réttmæti á fyrirbærafræðilegri rannsókn felst m.a. í því að rannsakendur telji sig hafa 

skilið efni viðtalanna rétt og komið því rétt frá sér (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þegar 

rannsakandi hafði lesið viðtölin nokkrum sinnum yfir taldi hann sig hafa góða heildarmynd 

af efninu og að niðurstöðurnar gæfu til kynna hve almennt viðhorf hjúkrunarfræðinganna 

væri til hæfniviðmiðanna og sérstakra þátta innan þeirra. En þar sem rannsakandi var einn 

um öflun gagna, hafði eigin reynslu af viðfangsefninu og tók viðtölin öll sjálfur er ekki hægt 

að útiloka að það hafi haft áhrif á réttmæti rannsóknarinnar að einhverju leyti. 

Rannsakandi var samstarfsaðili meðrannsakenda sem getur bæði verið kostur og galli. 

Tilfinningin var sú að meðrannsakendur voru mjög meðvitaðir um sitt hlutverk i 

rannsókninni og mikilvægi þess að horfa með gagnrýnum augum á viðfangsefnið. Einnig 

lagði rannsakandi mikla áherslu í byrjun viðtalsins að rannsakandi hafði ekki persónulegra 

hagsmuna að gæta varðandi skjalið sem um ræðir, hann hafi ekki komið að vinnu skjalsins 

og fyllsta trúnaðar yrði gætt. Rannsakandi var mjög meðvitaður um sína stöðu en hefði 

getað verið hlutlausari á sumum tímapunktum. Þó er heildarniðurstaðan einróma og því 

hefur það ekki komið að sök. Rannsakandi telur þó mikilvægara að rannsakandi þekkti vel 

til aðstæðna þar sem kafa þurfti djúpt í viðfangsefnið sem þarfnaðist mikils skilnings 

rannsakanda og gerði honum kleift að spyrja ítarlegri spurninga sem krafðist mikillar 

þekkingar á starfseminni. Einnig var mikilvægt að rannsakandi talaði sama „tungumál“ og 

meðrannsakendur sem skapaði ákveðinn skilning og aukið flæði í viðtalinu. Einnig skipti 

það máli við greiningu og túlkun gagna að rannsakandi þekkti vel til aðstæðna. 
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Eflaust hefði verið betri kostur að sitja fyrir framan meðrannsakanda og getað þannig 

túlkað betur viðbrögð hans og lýsingar á viðfangsefninu. En þar sem rannsakandi þekkti 

vel til meðrannsakanda er það ekki talið hafa komið að sök við greiningu gagna. Í lokin 

telur rannsakandi sig hafa unnið með gagnasöfnunina, greininguna og niðurstöðurnar á 

samviskusamlegan og gagnrýninn hátt sem er mikilvægt fyrir réttmæti rannsóknarinnar. 

Ítrekað verður þó hér að niðurstöðurnar gefa einungis vísbendingar um reynslu og 

viðhorf nokkurra hjúkrunarfræðinga á starfsþróun sinni og ekki hægt að alhæfa þær 

niðurstöður yfir á alla hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni eða hjúkrunarfræðinga 

almennt. 

4 Niðurstöður gagnagreiningar 

Í þessum kafla verða niðurstöður gagnagreiningar skýrðar og gert grein fyrir þeim þemum 

sem komu í ljós við greiningu viðtalanna. Þemun lýsa því viðhorfi sem hjúkrunarfræðingar 

Bráðamóttökunnar höfðu til starfsþróunar sinnar, þjálfunar og kennslu, hvaða þættir 

höfðu neikvæð og jákvæð áhrif á starfsþróun þeirra ásamt viðhorfi til hæfnimats. Við 

greiningu viðtalanna komu fram fjögur þemu og tólf undirþemu sem sett hafa verið fram 

í töflu sem sjá má hér að neðan. 

Tafla 2 Þemu 

Starfsþróun í fjölbreyttu 
umhverfi 

Aðgengilegar 
upplýsingar 

Stuðningur og endurgjöf Álag 

Starfsþróun hingað til Einfaldar og sýnilegar 
leiðbeiningar 

Matsþættir og 
leiðbeinendur 

Óöryggi 

Markmið Skipulag og samhæfing Uppbyggilegar 
athugasemdir 

Tímaskortur 

Starfsþróunarkerfi 
Landspítalans 

Tímaskortur Samheldni og samvinna 

Kennsla og þjálfun á 
Bráðamóttöku 
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4.1 Starfsþróun í fjölbreyttu umhverfi 
Hver og einn hjúkrunarfræðingur sækist eftir því að öðlast öryggi í starfi og viðhalda því 

yfir starfsferilinn. Þar sem starfsemin og rannsóknir á þessu sviði eru í stöðugri þróun og 

sjúklingahópurinn fjölbreyttur skiptir starfsþróun  hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttöku 

miklu máli og að kennsla og þjálfun gangi í takt við þessa hröðu þróun. 

Hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt voru allir af vilja gerðir til að bæta sig og þróast í 

starfi til að meðal annars tryggja öryggi sitt og skjólstæðinga sinna. Það kom í ljós að 

hjúkrunarfræðingarnir höfðu mismunandi upplifun af starfsþróun sinni hingað til og eru 

þar nokkrir þættir sem höfðu áhrif. Fyrsta þemað fjallar um hvernig 

hjúkrunarfræðingarnir upplifðu starfsþróun sína hingað til, hvernig kennslu og þjálfun 

þeim þykir gagnast best og í því samhengi rætt um starfsþróunarkerfi Landspítalans og þá 

þjálfun og kennslu sem er í boði á Bráðamóttökunni í Fossvogi. 

4.1.1 Starfsþróun hingað til 

Hjúkrunarfræðingar sem voru byrjendur í starfi höfðu unnið á Bráðamóttökunni frá 

útskrift og var starfsaldur þeirra á bilinu átta til tuttugu mánuðir. Tveir af þeim höfðu 

unnið í nokkur ár á Bráðamóttökunni í öðrum störfum og þekktu því vel til aðstæðna áður 

en þeir hófu störf sem hjúkrunarfræðingar. Þegar þessir hjúkrunarfræðingar voru spurðir 

um viðhorf þeirra til starfsþróunar sinnar hingað til þá barst talið strax að aðlöguninni sem 

þeir fengu. Þeir hefðu allir kosið að fá skipulagðari og betri aðlögun en þeir fengu. Tveir 

nefndu að leiðbeinandinn hafi ekki haft áhuga á að kenna og að þeir hafi ekki fengið nógu 

markvissa og góða þjálfun eða leiðbeiningar eins og þeir hefðu þurft. Sunna sagði: „en 

hún hafði ekkert mikið svona...áhuga á að kenna mér...og mér fannst svona frá því að ég 

byrjaði og þangað til ég kláraði var ég eiginlega að gera það sama...“. Hildur talaði um að 

hún hafi fengið fáar vaktir til aðlögunar og aldrei verið með sama leiðbeinandann. Henni 

fannst hún því hafa misst af ákveðnum grunnatriðum og hafi þurft að leita sér stuðnings 

og ráðgjafar sjálf eftir að aðlögun lauk. Þeim fannst því aðlögunarferlið þurfa að vera 

skipulagðara að öllu leyti, aukið samræmi á milli leiðbeinanda og þörf á auknum stuðningi 

og eftirfylgni eftir að aðlögun lyki til að byggja á góðum grunni varðandi áframhaldandi 

þróun í starfi. 

Öllum byrjendum fannst hins vegar þeir hafa þroskast og þróast í starfi þó að byrjunin 

hafi verið þeim erfið vegna óskipulagðrar aðlögunar og mikils álags á deildinni sem gerði 
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þeim erfiðara fyrir. Þeir sáu hinsvegar mikinn mun á sér og fannst þeir hafa lært mikið. Þó 

mætti stuðningur við hvern og einn vera meiri þó fræðslan sé góð á vegum 

Bráðamóttökunnar. Þeir vildu að meira væri fylgst með verkum þeirra og hvernig þeim 

reiðir af eftir aðlögun. Þórdís sagði um eftirfylgnina: 

 
Eftir þetta fyrsta ár. Það er ógeðslega góð fræðsla fyrsta árið og það mætti 
alveg halda því áfram þú veist…hvað núna skiluru?! (ákveðin). Á maður núna 
bara vinna og bara safn...maður hefur ekki staðnað en það hefur hægst á 
öllu...eða þú veist. Þú færð ekki jafnmikla fræðslu áfram. Það mætti alveg vera 
meira en bara fyrir fyrsta árið. 

 
Þegar byrjendur voru spurðir hvað hafi hjálpað þeim að þróast á þessum tíma sögðu þeir 

allir að samstarfsfólkið spili þar stórt hlutverk og sé aðaluppbyggingin á þróun þeirra í 

starfi. Hildur sagði: 

 
Já ég held að það sé aðaluppbyggingin ef maður er að spyrja og fá, þá fær 
maður fræðslu og eitthvað frá sumum. Svo lærir maður „okei ég spyr þessa 
þá fæ ég kannski aðeins svona, og ef ég spyr þessa þá“. 

 
Byrjendunum fannst öllum námskeið á vegum Bráðamóttökunnar hafi gagnast þeim mjög 

vel, hafa þroskað þá í starfi og gert þeim auðveldara fyrir. Þannig að almennt fannst þeim 

ríkja ákveðið lærdómsumhverfi á Bráðamóttökunni þar sem sjálfsagt væri að spurja næsta 

mann hvort sem það var læknir, hjúkrunarfræðingur eða annar heilbrigðisstarfsmaður. 

Einnig nefndu allir að stór námskeið á vegum Landspítalands eins og ILS (e. immediate life 

support) væru mjög mikilvæg fyrir byrjendur til að öðlast öryggi og þroskast í starfi. Þau 

voru hinsvegar öll sammála um að álag og tímaskortur hefði neikvæð áhrif á starfsþróun 

þeirra. Hildur sagði til að mynda: „það eru stundum ekki nógu margir á vakt, þá er erfiðara 

að spyrja og fólk hefur ekki tíma“. Þórdís sagði einnig um áhrif álags á þróun í starfi: 

 
Þetta var fyrst allt í lagi (starfsþróunin) þangað til það varð rosalega mikið að 
gera. Þá gleymdumst við...eða þá var bara ekki hægt að hugsa um okkur eða 
þú veist...og þá þorðum við ekki að spyrja, og þá stoppuðum við og þá varð 
maður ógeðslega hræddur. Þá varð þetta rosa erfitt. Einnig eftir aðlögun lýkur 
er ekki eins mikil hjálp, ekki eins mikil kennsla. Mætti vera meira en bara fyrsta 
árið. 

 
Hjúkrunarfræðingarnir sem eru reyndir í starfi höfðu unnið allt frá tveimur og hálfu ári til 

sex ára, þeir voru á aldrinum 28-41 árs og höfðu allt frá því að hafa einungis reynslu á 

Bráðamóttökunni og í að hafa mikla og fjölbreytta reynslu. Þeir töluðu allir um að 

starfsþróun þeirra væri alfarið í þeirra höndum, það væri ekki mikið fylgst með þróun 
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hvers og eins og þroski þeirra í starfi væri algjörlega á þeirra forsendum. Anna sagði: „NEI! 

það er enginn að pæla í því sko.. ENGINN.. þetta er bara ég sem að .. ég finn þetta bara 

hjá mér“. Jónina sagði:“ég hef dýpkað mig í þessu og hinu sjálf af og til. Maður þarf svolítið 

sjálfur að hugsa „hvað er það sem að mig vantar ?. Og þá þarf ég að finna leiðir að því 

hvernig ég get nálgast það.“ Þeir nefndu einnig að það væri auðvelt að „týnast“ á deildinni 

þar sem margir hjúkrunarfræðingar vinna á deildinni og lítið skipulag sé á starfsþróun 

reyndra hjúkrunarfræðinga. Það væri því hægt að vinna vinnuna sína en staðna i 

starfsþróun. 

Allir  nefndu  að  þjálfun  og  kennsla  innan  Bráðamóttökunnar  hjálpaði  þeim  til  að 

þroskast í starfi. Þeir töluðu einnig um að það að leita til samstarfsmanna sinna eftir 

leiðbeiningum og aðstoð væri mikilvægt og hefði mjög jákvæð áhrif á þróun þeirra í starfi. 

Aríel sem hefur unnið á bráðadeild í tvö og hálft ár fannst hann hafa þroskast ágætlega 

í starfi og fann hann fyrir meiri metnaði fyrir hlutum sem hann hafði ekki áður hugsað til. 

Það væri líklega ummerki þess að hann væri að þróast í starfi og dýpka þekkingu sína. 

Honum fannst starfsþróunin þó mega vera stöðguri og sagði það undir honum komið 

hvernig hann þróaðist í starfi. 

Ilmur hafði unnið í sex ár á Bráðamóttökunni og fannst henni starfsþróun sín hafa 

gengið hægt, allavega síðustu ár. Ástæður þess sagði hún vera meðal annars: 

 
Bæði ég að sækja ekki um öll þessi námskeið, ég hef ekki gefið mér tíma til 
þess af því að maður er alltaf að vinna og þessi námskeið eru yfirleitt þegar 
maður er í vinnunni og þar af leiðandi hef ég bara ekki verið nógu dugleg að 
sækja um.. En þarna það gekk vel að fara úr A í B nema ég staðnaði mjög lengi 
í B. þannig að þetta er soldið bara...þetta er soldið hérna að þú ert... þetta er 
gjörsamlega undir þér komið finnst mér. 

 
Henni fannst vefsíða Bráðamóttökunnar, verklegar æfingar sem eru í hverri viku vera 

hvetjandi til að halda áfram að þróast ásamt námskeiðum deildarinnar. Jónína var með 

þriggja ára starfsreynslu á bráðamóttökunni, var elst af þátttakendunum og hafði 

fjölbreytta reynslu utan bráðamóttökunnar. Hún sagði: 

 
Mér finnst mín starfsþróun hafa gengið kannski svona...bara mjög vel og 
kannski óvenjuhratt í rauninni. Ég held að ég hafi farið svona kannski hraðar í 
gegnum þetta útaf því að ég hafði góða reynslu áður en ég kom á slysó. Þannig 
að mér fannst mín reynsla vera rosalega vel metin þarna á slysó og nýttist mér 
í starfsþróuninni á deildinni. 
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Henni fannst því starfsþróun sín ganga mjög vel og taldi að hún sjálf, námskeiðin innan 

bráðadeildar og annað sem er í boði bráðadeildarinnar eins og tilfellafundir hvetji hana 

áfram til að þróast. Anna, sem er næst elst í hópnum, hafði unnið á Bráðamóttökunni frá 

útskrift eða í fjögur ár. Henni fannst einnig starfsþróun sín ganga vel og sagði að hún sjálf 

væri aðalástæðan fyrir því. Það er að segja hún er dugleg að leita sér sjálf þekkingar og er 

meðvituð um hvað hún þarf að læra betur. Hún var áberandi sjálfstæð þegar hún lýsti 

hvernig henni fannst best að þroskast í starfi. Anna sagði: „ ég finn alveg hvað ég þarf að 

vita og hvað ég þarf, það þarf enginn að segja mér það“. Henni fannst oft betra að leita 

sér þekkingar sjálf eða lesa sér til heldur en að fara á námskeið eða fá kennslu. 

Það kom hinsvegar skýrt fram að það væri mjög mikilvægt fyrir reynda 

hjúkrunarfræðinga að taka þátt í innra starfi, vera með í vinnuhópum varðandi málefni 

deildarinnar og fleira. Það væri ákveðin hvatning til að þróast meira í starfi, veitti þeim 

öryggi í ákveðnum þáttum og gerði þeim á allan hátt mjög gott. Ilmur sagði: „...að þarna 

komast í einhverja hópa. Núna er ég í traumahópnum og vá hvað þetta hefur þroskað 

mig. Þú ert líka miklu rólegri að koma inn í trauma. Mjög spennandi og mikill metnaður i 

þessu.“ Þannig að bæði þá þroskar þetta enn meira hjúkrunarfræðingana, þeir byrja að 

hafa áhuga og sérhæfa sig í einhverju. 

Allir reyndu hjúkrunarfræðingarnir voru sammála byrjendum um að álag á deildinni og 

tímaskortur hefðu neikvæð áhrif á starfsþróun þeirra. Þar sem þrír þroskaðir 

hjúkrunarfræðingar áttu börn höfðu fjölskylduaðstæður meiri áhrif á þá þar sem erfitt 

væri að sækja sér þekkingar utan vinnutíma vegna fjölskylduaðstæðna og ekki síður til að 

ná jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Enginn af byrjendunum áttu börn en þó fannst þeim 

erfitt að sækja sér námskeið eða annað vegna mikillar vinnuskyldu og vildu helst ekki nýta 

frítímann sinn. En þar sem námskeið, verklegar æfingar, tilfellafundir og margt fleira væru 

oft ekki inn í vinnuskyldunni gerði það þeim öllum erfiðara fyrir að sækja slíka viðburði. 

Einnig taldi Anna. þar sem hún er einungis að vinna á næturna, að það hefði mjög neikvæð 

áhrif á að hún gæti sótt sér þjálfun og kennslu utan vinnuskyldu og þar af leiðandi þroskast 

í starfi. Anna lýsti neikvæðum þáttum gagnvart starfsþróun sinni: 

 
Ég vinn náttla aðallega á nóttunni og mér finnst vanta að taka tillit til þeirra 
sem eru á nóttunni. Af því að það er ekkert mál að fá frí á daginn til að fara á 
námskeið en það er bara ætlast til þess að þú vaknir í hádeginu ef þú ætlar að 
fara á eitthvað af þessum framþróunar námskeiðum. Annaðhvort þarf maður 
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bara að stíla inná það að maður sé í fríi og nota þúst frídagana sína eða maður 
þarf að rífa sig upp kl. 11 eftir næturvakt til þess að mæta á námskeið kl. 12. 

 
Jónína lýsti einnig neikvæðum áhrifum á starfsþróun sína: 

 
Ég er náttla skiluru í 70% vinnu og ég er með stórt heimili og þúst ég er að taka 
aukavaktir og ég get...ég get ekkert...mér finnst maður stundum svona .....að 
vera sækja fyrir utan vinnu ýmsar ráðstefnur eða...námskeið og svona ...það 
stopp...ég bara...það er tímaleysi skiluru af því að ég hef öðrum skyldum að 
gegna. 

 
Það kom einnig fram hjá Önnu að í kjölfar þess að hún kom úr fæðingarorlofi þá hafði 

margt breyst og hjúkrunarfræðingar sem fari í orlof þurfi ákveðinn tíma eftir að þeir komi 

aftur til starfa til að rifja upp og öðlast öryggi í starfi á ný. Það sé hinsvegar ekki oft tími til 

þess í vinnunni og vinnuprósenta þeirra sem komi til baka eftir fæðingarorlof oft lág fyrst 

um sinn. Það sé lítið skipulag að þessu leytinu til og þurfi hjúkrunarfræðingarnir því sjálfir 

að gera sér grein fyrir hvaða breytingar hafi orðið en það sé oft erfitt því að upplýsingar 

sé oft á tíðum ekki nægjanlega aðgengilegar. Einnig sé gert ráð fyrir að þeir nýti vinnutíma 

sinn en það sé nánast ógerlegt þar sem mikið álag sé á vöktunum. Enginn stuðningur sé 

því til staðar né eftirfylgni með starfsmönnum í þessari stöðu. 

Reyndu hjúkrunarfræðingarnir töluðu einnig um að þeir gegndu fjölbreyttum störfum 

innan deildarinnar og það séu margar óskrifaðar kröfur sem þeir að sjálfsögðu vilji standa 

undir en það sé oft erfitt að vera með allt á hreinu. Þeir fögnuðu því í þessu samhengi að 

það ætti að fara að innleiða hæfniviðmið á Bráðamóttöku og Ilmur sagði: „því þú ert 

kannski búin að vera gera eitthvað í mörg ár, betur sjá augu en auga. Þeir vonuðust eftir 

því að með hæfniviðmiðunum kæmi einnig ákveðinn stuðningur og eftirfylgni sem myndi 

hjálpa þeim að viðhalda öryggi sínu og standa undir þeim sýnilegu og ósýnilegu kröfum 

sem ætlast er til að þroskaður hjúkrunarfræðingur standi undir. Aríel taldi að ef að 

starfsþróun hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni yrði skipulögð betur og meira stöðug 

yfir allan starfsferilinn myndi það hafa mjög jákvæð áhrif á starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga. Hann sagði: „... þá held ég að við eyðum þessum hugmyndum , æ ég 

nota þetta aldrei, þar af leiðandi kann ég ekki á þetta“. 

Allir hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt í rannsókninni nema einum fannst þróun sín 

í starfi því ganga vel. Byrjendur voru sammála um að aðlögun þeirra mætti hafa gengið 

betur til að þróast hraðar og öðlast meira öryggi fyrst um sinn. Allir voru sammála því að 

þróun þeirra í starfi væri á þeirra forsendum og það væri undir þeim einum komið hvernig 
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þeir þroskuðust í starfi. Það sem þeim fannst aðallega hjálpa sér voru námskeiðin á 

deildinni og að geta leitað til samstarfsfólksins en þeim fannst skorta stuðning og 

eftirfylgni og töldu álag og tímaskort hafa mikil áhrif á starfsþróun sína. Byrjendur voru 

þó jákvæðari gagnvart þróuninni þar sem bráðadeildin hefur markvisst verið að bæta 

stuðning fyrir byrjendur í starfi. Það kom fram að starfsþróunin þyrfti að vera stöðugri, 

skipulag betra og aukin eftirfylgni og utanumhald svo þetta gæti gengið betur. 

Að lokum kom fram að þegar hjúkrunarfræðingar hafa náð ákveðnum tökum á 

starfseminni og eru orðnir reyndir í starfi séu gríðarlega mörg tækifæri til að þroskast í 

starfi. Starfsemin er fjölbreytt og hægt sé að þróa sig meira í átt að þeim þáttum sem 

hjúkrunarfræðingar hafi meiri áhuga fyrir innan starfseminnar. Með meiri reynslu geti 

þeir öðlast réttindi til að vera vakstjórar, sinna forgangsflokkun, taka að sér ýmisskonar 

verkefni og ef viljinn er fyrir hendi sé hægt að þróast mikið sem hjúkrunarfræðingur á 

Bráðamóttökunni og öðlast mikla þekkingu á fjölbreyttu sviði. Í þessu samhengi sagði 

Ilmur: 

 
Það er nauðsynlegt á Bráðamóttöku að stíga aðeins til hliðar og taka þátt í 
einhverju. Þú hefur tök á því að gera svo margt og þetta er í ferlinu í að 
þroskast. En hver og einn þarf að finna þetta hjá sjálfum sér. 

 
Þeim fannst því mikilvægt að sett væri ákveðin pressa og  kröfur á þroskaða 

hjúkrunarfræðinga að sinna starfsþróun sinni markvisst og að starfsþróunin sé skipulögð 

betur og þeim gefist tími til að sinna henni. En engu að síður sé það mikilvægt að gera 

ekki kröfur um að allir geri eins heldur hvetja hjúkrunarfræðinga til að sækja sér 

mismunandi námskeið eftir þeirra áhugasviði þó að ákveðinn grunnur þurfi að vera til 

staðar. Því það er mikikvægt eins og Aríel sagði: „af því að við getum ekki öll lært allt 

saman vel en með nokkra einstaklinga sem læra eithvað vel þá gengur þetta miklu betur 

upp.“ Það þurfa því ekki allir að læra allt vel og þróast á sömu braut þó að allir 

hjúkrunarfræðingar verði að sinna ákveðnum grunnþáttum varðandi starfsþróun til að 

vera öruggir í daglegri starfsemi deildarinnar. 

Þessi tækifæri eru ákveðin tilbreyting og möguleiki fyrir hjúkrunarfræðingana að sinna 

mismunandi hlutverkum innan deildarinnar sem verður til þess að þeir staðni síður og séu 

ekki alltaf að gera það sama. Þeim fannst því jákvætt að með þessum hæfniviðmiðum sé 

meiri  pressa  á  reynda  hjúkrunarfræðinga  að  sækja  sér  ákveðin  námskeið  og  vera 
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markvissari í starfsþróun sinni og verði mögulega til þess að hvetja þá til að þróa sig frekar 

í starfi. 

4.1.2 Markmið 

Þegar talið barst að markmiðum sögðust fimm af sjö hjúkrunarfræðingum setja sér 

markmið ómeðvitað, óreglulega og lítil í einu. Tveir byrjendur í starfi nefndu sérstaklega 

að þeir settu sér markmið í kjölfar misstaka þeirra. Þórdís sagði: 

Eins og einhverntímann gerði ég tvisvar sinnum mistök...þannig að þá tók ég 
mig á í þeim mánuði og reyndi þúst...þannig að ég tek svona lítil verkefni til 
þess að reyna bæta mig þannig að mér...þannig að öryggi mitt…og sjúklinga 
sé betra. 

Þeir settu sér einnig frekar lítil markmið eftir að hafa unnið til dæmis eitthvað ákveðið 

verk og séð að þörf væri á að rifja upp og læra betur. Hildur sagði: 

Ég set alveg stundum markmið en það eru kannski svona lítil markmið bara. 
Ég hef ekki farið svona eftir ár ætla ég að vera geðveikt góð í þessu...eða jú 
kannski ómeðvitað...en ég geri það minna núna heldur en fyrst. 

Þegar á heildina er litið settu hjúkrunarfræðingarnir ómeðvitað lítil markmið í kjölfar þess 

að sjá þörf á því að rifja upp eða eftir að hafa gert mistök. Þeim fannst hinsvegar jákvætt 

að setja sér markmið en höfðu ekki mikið hugsað um eða gefið sér tíma til að gera það 

markvisst. Hinsvegar var athyglisvert að þrír af fjórum þroskuðum hjúkrunarfræðingum 

sögðust setja sér markvisst markmið og hafa hugmyndir um næstu skref í starfi. Jónína 

sem er reyndur hjúkrunarfræðingur sagði: „já ég er með fullt af markmiðum.“ Aríel sagðist 

einnig setja sér markmið og vera með plön varðandi næstu skref í starfi og það sé þáttur 

í því að þróast í starfi. Hann sagði í þessu samhengi: 

Maður byrjar að fá metnað fyrir hlutunum sem maður var kannski ekkert 
mikið að pæla í sko...og vill stefna á eitthvað. Og vill byrja að hafa meiri áhrif 
á það hvernig…þúst hvernig við munum vera sem bráðamóttaka...styrkja þig 
til þess að...að...vera í stöðugri þróun. 

Reyndu hjúkrunarfræðingarnir voru því meira í því að setja sér markviss markmið og sáu 

í skýrara ljósi næstu skref í starfi og unnu markvisst að þeim. 
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4.1.3 Starfsþróunarkerfi Landspítala 

Í viðtölunum komu fram sterkar skoðanir um starfsþróunarkerfi Landspítalans. Að mati 

hjúkrunarfræðinganna voru starfsþróunarnámskeiðin ekki til þess fallin að ýta undir 

þroska eða þróun í starfi, þau voru ekki hvetjandi til að leita sér að aukinni þekkingu og 

nýttust í heildina ekki í starfi þeirra á Bráðamóttökunni. Þeir töldu kerfið barn síns tíma 

og þörf væri á endurskipulagningu starfsþróunarkerfis spítalans. Þeir töldu þó að þetta 

kerfi gæti mögulega nýst hjúkrunarfræðingum sem störfuðu annarsstaðar innan spítalans 

en þar sem Bráðamóttakan væri mjög sérhæfð þá væri gagnsemi starfsþróunarkerfisins 

eins og hún væri í dag ekki næg fyrir hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni. Hildur sagði: 

„ég fékk í raun og veru smá innsýn inn í legudeildina en þetta hjálpaði mér ekkert á 

deildinni. Ég sat þarna algjörlega óþarfi”. Ilmur sagði: 

Með þessi starfsþróunarnámskeið að kannski að miða það frekar að 
bráðahjúkkum. Maður er bara að sækja þetta af skyldrækni og ég myndi 
frekar vilja pikka út það sem að hentaði mér. Ekki bara að starfsþróunarbók B 
sé í gildi og það gildi bara fyrir alla Landspítalann. ég held að það myndi alveg 
reka sig. við erum það stór deild að það myndi alveg reka sig að vera með 
hérna...sér námskeið fyrir bráðadeildina. Það myndi bara vera hvatning fyrir 
mig 

Þeim fannst því kennsla og fræðsla á Bráðamóttökunni þurfa að vera undirstaða þjálfunar 

hjúkrunarfræðinganna en starfsþróunarnámskeið spítalans gæti verið meira til stuðnings. 

Þegar yfir heildina er litið er það upplifun hjúkrunarfræðinganna að starfsþróunarkerfi 

spítalans sé ekki hvetjandi, þeir eru að sækja námskeiðin af skyldurækni og til að fá 

kauphækkun en námskeiðin nýtast þeim ekki beint í starfseminni. Anna sagði: „maður er 

bara að sækja þetta til þess að fá hærri laun í rauninni. Af því að mikið af þessu tengist 

ekki okkur (bráðamóttökunni).“ Það kom þó fram að það væru nokkur námskeið sem 

væru gríðarlega mikilvæg og nýttust vel í starfseminni sem væru á vegum Landspítalans. 

Það væru stór námskeið sem Landspítalinn skipuleggur og eru til að mynda ILS, ALS og 

BTLS. Námsefnið eigi vel við hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni og fannst þeim 

mikilvægt að sækja þessi námskeið regulega. Aríel sagði: 

Ég hata námskeiðin á spítalanum. Mér finnst þau öll hljóma mjög leiðinlega. 
Fyrir utan þessi námskeið sem þau senda okkur á eins og ALS, ILS, BTLS og það. 
Þetta eru námskeið sem að skila einhverjum árangri fyrir mig. Eitthvað sem 
ég tek inn í starfið 
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Einnig kom fram að námskeið um byltuhættu, ofbeldi í nánum samböndum og sálræna 

skyndihjálp voru námskeið sem að hjúkrunarfræðingarnir höfðu meðal annars sótt og 

fannst nýtast sér í sínu starfi. Jónína lýsir hér að neðan viðhorfi sínu varðandi 

starfsþróunarnámskeið LSH og endurspeglar það einnig upplifun hinna 

hjúkrunarfræðinganna mjög vel: 

 
Þau voru svona missgóð. Ég er það tímabundin manneskja að ég bara, 
einhvernveginn sæki ekki námskeið sem ég held að ég eigi ekki eftir að nota! 
(ákveðin). Það er bara þannig. Ef þetta er eitthvað sem ég sé engan hag á að 
fara á en þarf að merkja við í starfsþróunarbókinni þá geri ég það ekki. Þá 
frekar bara rökræði ég það við (deildastjórann) og sæki mér eitthvað annað 
sem ég sé hag af að nota. Ég fór einu sinni á eitthvað námskeið sem ég bara, 
mér fannst það algjört bull. Hvort það var „að vera hjúkrunarfræðingur í 
starfslýsingu C“. Þá ákvað ég bara að ég er ekki að eyða mínum tíma í 
námskeið sem ég á ekki eftir að nýta í starfi. En ég sæki mér eitthvað svona 
verklegt, eitthvað sem kemur inn á bráðamóttökuna. Eitthvað sem ég get 
notfært mér 

 
Reyndir hjúkrunarfræðingar höfðu farið á þessi námskeið til að byrja með til að komast í 

starfsþróunarbók B þar sem það er lögð mikil áhersla á það en siðan hafi þeir ekki sótt 

mörg námskeið. Þórdís sagði: 

 
Það sem að við lærum hjá okkur það er bara sniðið að bráðamóttökunni og er 
ógeðslega góð fræðsla. En síðan þurfum við líka að taka 
starfsþróunarnámskeiðin, til þess að komast frá A yfir í B og mörg af þeim eru 
svo gjörsamlega „useless“ fyrir okkur. Mér finnst það ekki hvetjandi og eftir 
að hafa komist uppí B er ég ekki einu sinni byrjuð að pæla í því að fara uppí C 
seinna af því að mér fannst þetta svo mikið rugl. 

 
Þórdís sagði einnig : „þannig að maður er farin að vera neikvæður gagnvart því að fara á 

þessi námskeið, nennir því ekki á fleiri og passar að taka einungis skyldunámskeiðin.“ 

Þeim fannst því grunnurinn að þeirra starfsþróun ætti að byggjast á kennslu og þjálfun 

sem er skipulagt af Bráðamóttökunni en starfsþróunarnámskeið spítalans væru meira til 

stuðnings. Að lokum má þó ekki gleyma því að einn af byrjendunum er að taka þátt í 

starfsþróunarári á vegum Landspítalans þar sem eru sérhönnuð námskeið fyrir byrjendur 

í starfi á spítalanum og fannst henni það mjög gagnlegt að mörgu leyti og væri jákvæð 

þróun varðandi stuðning og fræðslu fyrsta árið í starfi. 

Í næsta undirþema verður rætt nánar um viðhorf hjúkrunarfræðinganna til kennslu og 

þjálfunar sem í boði er á Bráðamóttökunni og ástæður þess að hún sé gagnlegri heldur en 

starfsþróunarnámskeið Landspítalans. 
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4.1.4 Kennsla og þjálfun á Bráðamóttöku 

Þar sem að bráðamóttakan sinnir mjög fjölbreyttum sjúklingahópi og tekst á við mjög 

víðfeðm, krefjandi og sérhæfð verkefni kom fram að kennsla og þjálfun þurfi að vera í 

samræmi við það, þ.e.a.s. fjölbreytt og sérhæfð. Líkt og Aríel sagði: „við erum alltaf að 

þróast...bæði í tækjabúnaðinum sem við eigum og þá hvaða sjúklinga við erum að fá“ og 

því mikilvægt að kennsla og fræðsla sé einnig í samræmi við það. Hildur sagði einnig: „en 

það þarf samt að kunna það ef maður ætlar að vinna hérna, allir litlu hlutirnir skipta líka 

máli“. Einnig kom fram að þar sem breytingar eru örar á deildinni þá þurfi 

hjúkrunarfræðingar að vera á tánum og fylgjast vel með hvað hefur breyst og tileinka sér 

það með skjótum hætti. Sunna sagði um þetta: „allt í einu voru bara komnir nýir 

mónitorar og allir áttu að vita hvað „capno“ var (hlær)(hneyksluð) á akútstæðunum. En 

það hafði aldrei neinn sýnt okkur eða sagt hvar átti að tengja þetta eða hvernig átti að 

nota þetta.“ 

Því er mikilvægt að kennslan sé fjölbreytt og skipulögð, nái yfir alla þætti starfseminnar 

og innleiðingar og breytingar á starfseminni séu vel kynntar. Einnig er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingum sé gefið rými til að tileinka sér nýjustu breytingar og fái þá fræðslu 

og leiðbeiningar sem eiga við hverju sinni. Í þessu samhengi kom fram hjá byrjendum í 

starfi að það kæmi fyrir að kröfurnar væru ekki í samræmi við þá þjálfun sem þeir höfðu 

fengið og því mikilvægt að þetta sé skipulagt betur. Það kom einnig fram hjá 

hjúkrunarfræðingunum mikilvægi þess að halda sér við, vera dugleg að rifja upp þar sem 

verkefnin væru svo fjölbreytt og það væri auðvelt að missa þekkinguna niður ef langur 

tími geti liði á milli þess að ákveðið verk væri unnið o.s.frv. 

Einnig kom Sunna með áhugaverðan punkt að fjölbreytt kennsla sé mikilvæg þegar upp 

kemur sú staða að starfsmenn virðist ekki meðtaka upplýsingar  eða leiðbeiningar í 

ákveðnum þáttum starfseminnar. Þeir séu þess vegna ekki að framkvæma hlutina rétt og 

því sé mikilvægt að skoða fleiri aðferðir en til dæmis að lesa leiðbeiningar eins og hún á 

við í þessu tilfelli þegar það virðist ekki virka. En þó að skipulögð og fjölbreytt kennsla 

skipti öllu máli þá er líka mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu móttækilegir og meðvitaðir 

um að sækja sér þekkingar sjálfir þegar við á. Einnig kom fram að hjúkrunarfræðingar þurfi 

að vera virkir og meðvitaðir um það hvað hver og einn þarf að bæta sig. Að baki er 

mismunandi reynsla, fólk á misauðvelt með að meðtaka upplýsingar og það eitt getur 
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metið það hverju sinni. Einnig er mikilvægt að reyndir hjúkrunarfræðingar átti sig á þessu 

og fái hvatningu og stuðning til að halda áfram að þróa sig í starfi. Áhugasviðið er 

mismunandi, reynslan er ólík og þegar fólk hefur unnið í mörg ár þá er starfsþróun meira 

einstaklingsbundnari heldur en hjá byrjendum í starfi og skipulagið þarf að vera í samræmi 

við það. Jónína sagði um þetta „maður þarf soldið svona...ahh já núna er soldið langt 

síðan að ég hef gert þetta og leita soldið af tækifærum og spurja samstarfsmann til dæmis 

heyrðu ég sé að þú varst að gera þetta, hvernig gerðiru þetta aftur?“. Þekkingin eða 

öryggið sem hver hjúkrunarfræðingur býr yfir getur tekið sínar dýfur og því þurfi 

hjúkrunarfræðingar að sína frumkvæði og leita sér stuðnings. Einnig getur það komið upp 

að hjúkrunarfræðingar missa af þjálfun eða kennslu eða hafa ekki tíma til að sækja hana. 

Þeir sjálfir séu í bestu stöðunni til að meta hvað þeir þurfi hverju sinni. Þetta snúist líka 

um að vera virkur í starfinu og að hafa áhuga á að bæta sig. En það að hafa skipulagða 

kennslu og þjálfun og gott utanumhald um þessa hluti sé undirstaða þróunar í starfi. 

Þar sem Bráðamóttakan er að mörgu leyti mjög ólík öðrum legudeildum spítalans bæði 

vegna tækjabúnaðar, fjölbreytts sjúklingahóps og sérhæfðs verklags lögðu allir 

hjúkrunarfræðingarnir mikla áherslu á að kennsla og þjálfun þeirra væri á vegum 

Bráðamóttökunnar frekar en námskeið á vegum starfsþróunar spítalans. Þórdís sagði: 

„það sem að við lærum hjá okkur (Bráðamóttakan) það er náttla bara sniðið að 

Bráðamóttökunni og er ógeðslega góð fræðsla“. Aríel sagði: „þetta eru námskeið sem að 

skila einhverjum árangri fyrir mig. Eitthvað sem ég tek inn í starfið.“ Þeim fannst margt í 

boði á Bráðamóttökunni til að þróast og auka öryggi sitt. Nefnd voru námskeið, 

tækjadagar, örfræðslur, tilfellafundir, leshringir og endurlífgunar- og traumaæfingar svo 

eitthvað sé nefnt. Anna sagði: 

 
En aftur á móti eru öll þau námskeið sem ég hef tekið sem Bráðamóttakan 
hefur verið með rosalega flott og góð námskeið. Ég hef haft mikið upp úr 
þeim. Mér finnst að það ætti að vera inní starfsþróuninni, okkar námskeið en 
ekki bara þetta. 

 
Einnig er markvissari fræðsla nú en áður hefur verið fyrir byrjendur á Bráðadeild sem þeir 

létu vel af. Hildur sagði um það: 

 
Mér fannst það nýtast mér vel. Þá var kannski verið að fara yfir eitthvað í 
svona fyrirlestri sem hentaði þá á deildinni og svo voru verklegar æfingar 
tengt því mér fannst það eiginlega nýtast best fyrir bráðadeildina. 
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Allir voru sammála um að verklegar æfingar hefðu mikið að segja fyrir þróun í starfi. 

Verklegar æfingar komu sterkt fram í öllum viðtölunum og skiptu hjúkrunarfræðingana 

miklu máli, sérstaklega til að öðlast öryggi í aðstæðunum, viðhalda því og tengja betur 

raunverulegar aðstæður við lesefni eða leiðbeiningar. Líkt og Ilmur segir: „þú getur lesið 

hundrað sinnum yfir eitthvað en ef þú hefur ekki lent í aðstæðunum að þá einhvernveginn 

tengiru ekki við það“. Aríel sagði einnig: 

 
Vegna þess að ég get alveg beitt stigun bráðveikra ef ég fæ tölur á blaði og þá 
er ekkert mál að lesa þetta yfir. En hvernig ætla ég að nota þetta til þess að 
nýta mér þetta. Þess vegna held ég að það þurfi að vera miklu meira verklegar 
æfingar inní þessu. Verklegar æfingar og endurtekningar á þeim henta mér 
persónulega best. 

 
Verklegar æfingar skiptu því hjúkrunarfræðingana miklu máli, hvort sem þeir voru 

byrjendur eða reyndir. Byrjendur sóttust meira eftir verklegum æfingum til þess að læra 

ákveðna þætti, til að öðlast öryggi í starfi og að fá viðbrögð við frammistöðu sinni og 

leiðbeiningar. Reyndir hjúkrunarfræðingar þurftu meira á þessum æfingum að halda til 

þess að rifja upp rétt vinnubrögð, auka öryggi sitt og halda sér við í starfi. Þegar 

hjúkrunarfræðingar töluðu um verklegar æfingar gátu þær átt sér stað á margan hátt. Það 

gátu verið námskeið þar sem hjúkrunarfræðingar fengu að fræðast, fylgjast með, 

framkvæma sjálfir og fá síðan viðbrögð við frammistöðu sinni. Hildur sem er byrjandi 

sagði um verklegar æfingar: 

 
Ég er allaveganna þannig að ég þarf að gera hlutinn og þá byrja ég að muna. 
Ég get alveg horft á þig gera eitthvað oft...en þá er ég samt ennþá svona, ætli 
hún hafi ýtt á þennan, eða þennan. Ég læri best með því að gera! 

 
Einnig voru nefndar mjög oft endurlífgunar- og traumaæfingar sem eru tvisvar sinnum í 

viku á deildinni. Einnig fannst öllum gott að fara yfir verklega þætti þegar þeir voru í 

vinnunni. Þar skipti máli að samstarfsmaður hafi verið tilbúinn í að kenna þeim, fylgjast 

með þeim og síðan veita þeim endurgjöf. Sunna sagði: 

 
Það þyrfti náttúrulega að hvetja bara alla til að gera allt sem þú hefur ekki gert 
áður. „Finndu einhvern og taktu hann með þér.“ Ég geri það alltaf ef ég hef 
ekki gert eitthvað áður þá reyni ég að finna einhvern sem að ég segi bara við 
„ég hef aldrei gert þetta áður nenniru að sjá bara hvort ég sé að gera þetta 
örugglega rétt?“ 
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Það kom fram að það væru nokkrir þættir í starfseminni sem lítið sem ekkert hefðu verið 

æfðir en væru mjög áhættusamir ef þeir kæmu upp. Þar töluðu allir um að eldvarnir, aðrir 

öryggisþættir, viðbragðsáætlanir og fleira í þeim dúr væri lítið sem ekkert æft og að þeir 

væru mjög óöryggir varðandi þessa þætti. Líkt og Aríel sagði: „ég get alveg farið og skoðað 

eldvarnir en ég meina hvernig ætliði að rýma Bráðamóttökuna, af hverju er það ekki 

æft?“. Jónína sagði um mikilvægi þess að standa klár á öryggisþáttum á deildinni: „af því 

að þetta er soldið „heavy“ ef eitthvað kemur uppá.“ Hjúkrunarfræðingarnir töldu 

skynsamlegt að í nýliðaþjálfuninni væri farið vel í þessa þætti og þeir æfðir vel með 

verklegum hætti. Síðan væru reglulegar æfingar einu sinni á ári fyrir alla á deildinni til að 

halda starfsfólki við. Allir hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um að það þyrfti að leggja 

meiri áherslu á þessa þætti í starsfeminni og viðurkenndu að þeir myndu ekki vita hvernig 

þeir ættu að bregðast við ef til dæmis eldur kæmi upp á deildinni og rýma þurfi deildina. 

Þetta undirstrikar enn og aftur mikilvægi verklegra æfinga í starfseminni. 

Það kom fram í viðtölunum að þótt að hjúkrunarfræðingar geri ákveðnar kröfur til sín 

um að kunna ákveðna hluti að þá sé ógerlegt að kunna allt og stundum kemur upp sú 

staða að hjúkrunarfræðingar hafa ekki framkvæmt ákveðinn hlut mjög lengi. Þá sé 

mikilvægt að til staðar séu aðgengilegar upplýsingar. Jónína lýsir þessu: 

 
Maður gerir stundum miklar kröfur til sjálfs síns og að maður eigi að muna allt 
og kunna allt. Svo bara líður og bíður og þú kannski lendir ekki í einhverjum 
aðstæðum með kannski hálfu ári millibili eða árs millibili. Þá er svo gott að 
geta bara flett uppí þessu og bara rifjað upp. Af því að þetta er bara það stór 
sjúklingahópur og þetta er það fjölbreytt að maður getur ekki munað allt og 
það er ekki hægt að gera þá kröfu á mann. 

 
Þarna kemur fram að það er ekki alltaf nauðsynlegt að kenna allt og síður ekki hægt að 

gera kröfu um að hjúkrunarfræðingar kunni allt. Því sé einn liður í fræðslu á deildinni í 

raun og veru að hafa aðgengilegar leiðbeiningar til staðar svo að hjúkrunarfræðingar 

sjálfir geti lesið yfir, rifjað upp og haft til hliðsjónar. Aðgengilegar upplýsingar þurfi í raun 

að vera til stuðnings og haldast í hendur við alla kennslu og fræðslu á deildinni. En það var 

þó smá munur á milli reyndra og byrjenda hvað þetta varðar. Reyndu 

hjúkrunarfræðingunum fannst oftar nóg að lesa sér til sjálfir um ákveðið viðfangsefni til 

að öðlast öryggi eða rifja upp. Byrjendum fannst þó aðgengilegar upplýsingar sjaldan geta 

staðið einar og sér og fannst mikilvægt að fá verklegar æfingar eða námskeið og síðan að 

lesa aðgengilegar upplýsingar til að staðfesta að þeir gerðu rétt eða skildu viðfangsefnið. 
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Það þyrfti því oftast að haldast í hendur við einhversskonar fræðslu, námskeið eða 

verklega kennslu. Líkt og Þórdís sem er byrjandi sagði: „ég læri með því að gera en ekki 

með því að setjast niður og lesa eitthvað. En allt í lagi að lesa eftir á þegar þú ert búin að 

gera þetta nokkrum sinnum.“ En byrjendur voru jákvæðir fyrir því að leita til aðgengilegra 

upplýsinga án þess að fá kennslu ef að þeir væru að gera eitthvað einfalt verk. En meira 

verður rætt um aðgengilegar upplýsingar í þemanu aðgengilegar upplýsingar. 

Samhliða því að leggja mikla áherslu á verklegar æfingar fannst þeim annarsskonar 

þjálfun einnig skipta máli. Líkt og Sunna sem er byrjandi sagði: „verklegu æfingarnar á 

deildinni eru gagnlegar en það væri líka gott að fara á námskeið og taka svo þátt í 

æfingum.“ Þeim fannst mikilvægt að kennslan byggðist líka á fyrirlestrum, aðgengilegum 

myndböndum, lesefni eða leiðbeiningum, fræðslufundum, námskeiðsdögum, 

leshringjum og fleiru. Einnig væri gagnlegt að fá dag með sérhæfðum 

hjúkrunarfræðingum og fá fræðslu frá þeim. Það væri líka gagnlegt að fá kennslu með því 

að fá lögregluna, slökkviliðið eða aðra aðila til að koma og kenna um öryggisþætti eða 

viðbrögð við ofbeldi. Aríel kom einnig með þá hugmynd að það mætti bjóða upp á 

vikulega eða reglulega kennslumorgna fyrir hjúkrunarfræðinga þannig að það sé fast inni 

í vinnuskyldunni og gert ráð fyrir ákveðnum fræðslum um málefni sem eiga við hverju 

sinni. 

 
Fræðsla eða fundur eða eitthvað svona. Þúst. Og þetta er það sem ég er að 
tala um. Ég meina það gæti verið...ef við erum með vikulega, mánaðarlega 
kennslu eða fræðslu þá gætum við einmitt verið að fara yfir þessa hluti. Og 
það gæti verið partur af hæfnimatinu 

 
Það sé ekki raunhæft að kenna allt með verklegum hætti, mikilvægt að hafa kennsluna 

fjölbreytta og fara eftir því hvað á við hverju sinni. Jónína sagði : 

 
Mér finnst maður læra mest bara á því að gera sjálfur. En svo samt líka að hafa 
eiginlega bara svona blönduð...þúst hafa líka samt eitthvað svona skriflegt og 
eitthvað sem maður getur lesið sig til um og flett upp í og svoleiðis. Mér finnst 
það kannski svona helst vanta á bráðamóttökunni.. kannski hef ég ekki náð að 
kynna mér þetta nógu vel eða eitthvað. 

 
Það eru síðan sumir þættir í starfsemi Bráðadeildar sem að hjúkrunarfræðingar þurfa að 

standa klárir á en er erfitt að kenna og ekki endilega árangursríkt að hjúkrunarfræðingar 

lesi um. Það kom skýrt fram hjá öllum að oft geti verið árangursríkt að skapa umræðu um 

ákveðna þætti sem erfitt er að þjálfa en mikilvægt að ræða. Aríel sagði um þetta: 
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En ekki bara að rétta mér siðareglur hjúkrunarfræðinga og segja „æ nenniru 
að lesa þetta svona við tækifæri þegar þú hefur tíma?“ Taka frekar umræðu 
um hlutina...taka umræðu um siðferðisleg deilumál sem að við gætum lent í 
og hvernig við ætlum að tækla þetta með tilliti um lög um 
heilbrigðisþjónustuna og siðareglur hjúkrunarfræðinga. 

 
Að lokum er mikilvægt að leggja áherslu á það að þrátt fyrir að kennsla og þjálfun sé 

mikilvæg að þá má ekki vanmeta gildi reynslunnar og að hún sé einn liður í að þroskast og 

bæta við þekkingu sína í starfi. Sumir þættir lærast best með því að öðlast reynslu við störf 

sín eða líkt og Anna gefur í skyn: „við ættum svona nokkurn veginn að geta haldið okkur 

við ef við erum í fullri vinnu. En svo er alltaf gott að geta rifjað upp réttar...réttu 

vinnubrögð en ég held að það sé alveg nóg (að öðlast þekkingu með því að vinna)“. Þórdís 

sagði aðspurð um hvernig þjálfun hún vildi fá í ákveðnum þætti „bara með því að vinna. 

Bara að gera þetta.“ Einnig er mismunandi hvað hver hjúkrunarfræðingur hefur upplifað 

í starfi sínu eða unnið við. Eins og Anna sagði: „það er svo mismunandi hvað hver einn er 

búinn að vera í“ og þarf að taka tillit til þess þegar kennsla og þróun er annarsvegar og 

starfsþróun metin. 

 

4.2 Aðgengilegar upplýsingar 
Í þessum kafla verður farið yfir hversu mikilvægar aðgengilegar upplýsingar eru fyrir 

hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni. Starfsemi sem þessi er ávallt í stöðugri þróun og 

hjúkrunarfræðingar verða að vera vakandi varðandi nýjustu breytingar sem og að vera 

stöðugt að rifja upp. Því er nauðsynlegt að öll skjöl sem varða starfsemi 

Bráðamóttökunnar séu aðgengileg  og þægileg í notkun sérstaklega fyrir þær sakir að 

tíminn er oft naumur og verkin þurfa að vinnast hratt. Með því að bæta þennan þátt telja 

hjúkrunarfræðingar að sjálfstæði þeirra og öryggi í starfi muni aukast og möguleiki á því 

að samhæfing á verklagi hjúkrunarfræðinga muni breytast til batnaðar. Það myndi leiða 

til betri þjónustu og aukins öryggis hjúkrunarfræðinga og skjólstæðinga 

Bráðamóttökunnar. 

 

4.2.1 Einfaldar og sýnilegar leiðbeiningar 

Rauði þráðurinn í gegnum öll viðtölin var að upplýsingar, leiðbeiningar, verklagsreglur, 

gæðaskjöl og annað efni sem er mikilvægt að hafa við hendina í starfi hjúkrunarfræðings 

á Bráðamóttöku þurfi að vera mun aðgengilegra en raunin er í dag. Allir 

hjúkrunarfræðingar nefna mikilvægi þess að öll skjöl sem eru notuð á deildinni verði að 
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vera á einum stað sem er aðgengilegur, sýnilegur og að skjölin séu einföld, stöðluð og 

þægileg í notkun. Aríel hafði þetta að segja um aðgengilegar upplýsingar: 

 
Það sé einfalt að sækja þetta...ef að bráðamóttakan vill að ég kunni eitthvað 
þá er ótrúlega, miklu þægilegra að hún setur þetta upp á einfaldan hátt svo 
ég geti náð í það auðveldlega...heldur en eitthvað...„heyrðu þú verður að 
fletta þessu upp í gæðaskjalinu og það tekur ár og aldir að finna 
eitthvað“...mér finnst að það séu svona þessir áherslupunktar sem við viljum 
að við lærum á og leggjum áherslu á séu auðveldlega linkaðir og svo geturu 
bara alltaf lesið upp þegar þér hentar 

 
Hildur sagði einnig: 

 
Það eru fullt af góðum upplýsingum í þessum skjölum en fólk veit yfirleitt ekki 
hvar þau eru og oft ekki hvernig á að nota þau. Því er mikilvægt að þau séu 
aðgengileg og einföld...ég er mun jákvæðari að lesa ef upplýsingar eru 
aðgengilegri. 

 
Sunna sagði aðspurð hvort að hún myndi nýta sér ákveðnar leiðbeiningar: 

 
Það væri mjög fínt að allar þessar klínísku leiðbeiningar sem við erum helst 
að...þyrftum að notast við á bráðamóttöku...það væri mjög fínt að hafa þær 
aðgengilegar fyrir bráðamóttökuna...ef ég veit nákvæmlega hvar ég á að leita 
að þessum leiðbeiningum...af þvi að þetta er líka mjög svona...ef þú leitar eftir 
einhverju, þú mátt ekki vera með innsláttarvillu eða neitt. Þá bara finnuru ekki 
hlutinn! 

 
Þeir höfðu allir áhyggjur af því að hjúkrunarfræðingar ættu oft erfitt með að nálgast 

upplýsingar og einn hjúkrunarfræðingur sagði að setningin „ég hef ekkert notað þetta, ég 

veit ekkert hvernig maður finnur þennan lista“ kæmi oft upp og sé afleiðing þess að 

upplýsingar væru ekki nægilega aðgengilegar. 

Í þessu samhengi töluðu allir þátttakendur um að innri vefur Landspítalans þar sem öll 

helstu skjöl fyrir starfsfólk spítalans eru geymd (wwww.innri.lsh.is) væri mjög svo 

óaðgengilegur, óskipulagður og í meira lagi ruglingslegur. Anna sagði: „mér fallast 

stundum hendur að leita “ og Ilmur sagði „áður en brada.is kom veigraði ég mér fyrir því 

að fara þarna inn (vitnar í lsh.is)“. Sunna sagði: „sko mér finnst LSH síðan er náttla bara 

mjög svo ruglingsleg...það er mjög erfitt að leita í henni...svo óskipulögð síða“. Þegar talið 

barst að innri vefnum urðu flestir hjúkrunarfræðingarnir pirraðir og af lýsingum þeirra að 

dæma höfðu þeir lítið álit á þessari síðu og upplifun rannsakanda var sú að þetta hefði 

háð þeim mikið í starfi og væri að gera þeim erfitt að vinna störfin sín hratt og samkvæmt 

verklagsreglum. Inni á vefnum væru líklega margar góðar upplýsingar en þeir gáfust 
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yfirleitt upp við að finna upplýsingarnar, reyndu að finna aðrar leiðir eða gerðu verkið án 

þess að hafa fundið leiðbeiningarnar. Einnig kom fram að sumar leiðbeiningar eða skjöl 

sem þyrfti að fylla út væru of flókin. Hér lýsir Anna sinni reynslu af þessu: 

Maður er rosalega lengi að fylla inní þetta einhvernveginn og allt of mikið af 
einhverjum svona furðulegum spurningum...ég gafst upp og ég bara svona „ég 
nenni þessu ekki“...„ég hef bara ekki tíma til að vera að leita að einhverju 
svona...þá bara fer þetta oft svona...fer þetta bara til hliðar...sem er náttla 
ekki gott. 

Jónína talaði einnig um óaðgengilegt vefsvæði spítalans og vildi sjá að öll skjöl sem 

eru notuð á Bráðamóttökunni væru sett á einn stað: 

Sko mér finnst gæðahandbók Landpítalans vera bara ekki nógu góð...mér 
finnst rosalega erfitt að nálgast upplýsingar í henni...ég kannski leita og þá 
kemur ekki neitt. Ég á rosalega erfitt með að finna hluti þar. Þannig að 
hérna...ég mundi vilja sjá bara eitthvað svona gæðaskjöl bara...eða eitthvað 
bara handbók slysa-og bráðamóttökunnar skiluru...þar sem að maður getur 
bara flett upp í það sem er „actualt“ fyrir okkur...“ 

Þegar hjúkrunarfræðingar höfðu lýst skoðun sinni á innri vef spítalans voru allir sammála 

um og lýstu mikilli ánægju og gagnsemi af netsíðu sem Bráðamóttakan heldur utan um 

og hefur verið í þróun í stuttan tíma (www.brada.is). Þar eru sett inn gögn og fróðleikur 

einungis fyrir starfsfólk Bráðamóttökunnar og þar sjá þeir fyrir sér ákveðinn vettvang þar 

sem gögn eru aðgengileg, sýnileg og þægileg til notkunar. Þau voru þó öll sammála um að 

vefsíðan þyrfti að þróast meira til að koma til móts við þarfir þeirra en sáu mikla möguleika 

á því að þetta gæti nýst þeim mjög vel í framtíðinni ef þróunin heldur áfram sem horfir. 

Og í því samhengi töluðu allir hjúkrunarfræðingar um að þeir vildu fá einskonar handbók 

Bráðamóttökunnar þannig að allt efni væri sett inn í eina bók sem væri inn á vefsvæði 

Bráðamóttökunnar eða prentað út. 

Hjúkrunarfræðingarnir voru því á eitt sammála um að aðgengilegar upplýsingar væru 

mikilvægar fyrir þá til að sinna starfi sínu og þar væri þörf á úrbótum. En þeim þótti einnig 

skorta aukið upplýsingaflæði og sagði Sunna: „en fólk verður náttla að vita af því að það 

sé hægt að sjá þetta“ vitnar í aukið upplýsingaflæði varðandi innri vef spítalans og brada.is 

og þessa netmiðla og möppur sem hjúkrunarfræðingar geta leitað til. Hildur kom með þá 

tillögu að gott væri að skerpa á þessu upplýsingaflæði varðandi hvar upplýsingarnar væru 

strax í upphafi aðlögunar og hjúkrunarfræðingar temdu sér strax að nota þessi hjálpartæki 
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og væru meðvitaðir um hvað væri í boð. En grunnurinn væri alltaf að þessar upplýsingar 

þyrftu að vera aðgengilegri. 

Það að hafa hlutina einfalda og sýnilega var mjög sterkt sjónarmið hjá byrjendum til 

þess að auðvelda þeim fyrstu skrefin í starfi. En hjá reyndum var það sérstaklega 

mikilvægt þar sem þeir hafa aukna ábyrgð á margan hátt að það sé mikilvægt að vita af 

öllum mikilvægum upplýsingum á vísum stað þar sem tíminn væri einnig oft naumur. 

Reyndum hjúkrunarfræðingum fannst aðgengilegar upplýsingar veita þeim ákveðið 

öryggi í bráðaaðstæðum og í þeim aðstæðum þar sem þeir þurftu aðeins að rifja upp 

verklagið þó þeir höfðu gert þetta oft áður. En þá voru aðgengilegar upplýsingar 

mikilvægar upp á það að gera og veitti þeim öryggi. Aðgengilegar upplýsingar komu oft í 

staðinn fyrir kennslu eða fræðslu að þeirra mati og það var nóg til að þeir væru öruggari í 

starfi þó að aðrir þættir hefði líka áhrif þar. 

Hjúkrunarfræðingar sem voru byrjendur í starfi töluðu um aðgengilegar upplýsingar 

sem mjög mikilvægan þátt til að auka öryggi sitt í starfi og auka sjálfstæðið sitt þar sem 

þeir myndu þá ekki alltaf þurfa að spyrja. Þeim fannst aðgengilegar upplýsingar ekki geta 

komið í stað kennslu, fræðslu eða æfinga heldur þyrftu þær alltaf að fylgja með og vera 

sýnilegar. En það að hafa aðgengilega og einfalda verkferla veitti öllum 

hjúkrunarfræðingum sérstaklega mikið öryggi í bráðaðstæðum. Þórdís sem er byrjandi 

sagði: „þannig að það þyrfti þá að setja þetta einhvern veginn, þannig að fólk sé 

öruggara“. Hún vitnar þar í mikilvægi þess að hafa aðgengilegar og sýnilegar upplýsingar 

til að auka öryggi starfsmanna til dæmis í bráðaaðstæðum. Þórdís sagði líka að fyrir 

byrjendur veitir mikið öryggi og aukið sjalfstraust að hafa staðlaðar leiðbeiningar sem eru 

aðgengilegar: „prenta þetta...nota þetta! og mér fannst þetta ógeðslega gott þegar ég var 

að byrja, af því að þá vissi ég bara hvað var ætlast til að ég myndi gera og þá bara gat ég 

gert það“. 

 

4.2.2 Skipulag og samhæfing 

Þar sem starfsemin tekur sífelldum breytingum og ýmsir þættir innan hennar eru í 

stöðugri þróun kallar það á að hjúkrunarfræðingar séu að fylgjast vel með nýjustu 

breytingum. Einnig er mikilvægt að þeir séu stöðugt að rifja upp hluti þar sem þeir breytist 

og gleymist þar sem starfið er fjölbreytt og ekki sé hægt að vita allt. Jónína sagði til að 
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mynda að stundum væru breytingar það örar og það væri verið að innleiða mikið af nýjum 

verkferlum í einu að það væri erfitt að halda utan um það og tileinka sér ný vinnubrögð. 

Í því samhengi kom í ljós að aðgengilegar upplýsingar spiluðu þar lykilhlutverk fyrir 

hjúkrunarfræðingana og þyrftu allar breytingar að vera settar strax inn í ákveðið „kerfi“. 

Þar myndu upplýsingarnar uppfærast og hjúkrunarfræðingar gætu gengið að því sem vísu 

að allar nýjustu upplýsingar væru á einum stað. Þeir töluðu um að skipulagið þyrfti að 

vera betra varðandi þessa hluti. Anna lýsti þessu: 

Já og svo þegar kemur upp bara skiluru að maður þarf að rifja upp eða skiluru 
kemur upp eitthvað dæmi, af því að það kemur alltaf upp sú staða þar sem 
maður er bara svona „heyrðu hvernig var þetta aftur?“ þá vil ég bara geta haft 
þetta aðgengilegt“...„alltaf gott að geta rifjað upp réttar... réttu vinnubrögðin. 

Sunna lýsir sinni upplifun á stöðugum breytingum: 

Það er eitthvað nýtt og síðan á að fara breyta þessu eitthvað ennþá betur... 
þetta yrði allaveganna að vera á einhverjum einum stað...þannig að ef þú 
hefur oft gert þetta en síðan er búið að breyta þessu...að þú getir bara fundið 
hvernig þetta er núna“. 

Hjúkrunarfræðingarnir lýstu allir á mismunandi hátt mikilvægi þess að samhæfa störf 

hjúkrunarfræðinga meira, að allir færu eftir leiðbeiningum, verklagi og aðgengilegar 

upplýsingar  og  gott  skipulag  í  kringum  það  myndi  auka  þessa  samhæfingu  á  milli 

hjúkrunarfræðinga. Byrjendur töluðu sérstaklega um að hjúkrunarfræðingar væru með 

mjög breytilegt vinnulag og töluðu þar um upplifun sína að vera í aðlögun hjá mismunandi 

leiðbeinendum. Þeir töldu að ef skipulagið væri meira á skjölunum og aðgengið betra 

myndi það mögulega samhæfa meira störf hjúkrunarfræðinga þó að fleiri þættir spiluðu 

þar inn í líka. En í þessu samhengi töluðu byrjendur um að það myndi einfalda ákveðna 

þætti á deildinni ef upplýsingar væru teknar meira saman og væru sýnilegri.  Þannig að 

hver hjúkrunarfræðingur sé ekki að að finna upp hjólið í hvert skipti sem ákveðinn þáttur 

kemur upp þar sem leiðbeiningar liggja á víð og dreif og enginn með neitt á hreinu. Einnig 

er þetta sérstaklega mikilvægt fyrir byrjendur til að auka sjálfstæði sitt. Þórdís lýsir þessu: 

Mér fannst vanta...það eru til möppur um ALLT á deildinni, en það vantar 
kannski að fá einhvern til að gera möppu um úrræði við útskriftir aldraðra 
skiluru...þannig að þú vitir hvað þú átt að gera og hvernig þú átt að gera það. 
Þá þarftu ekkert alltaf að vera eitthvað að spyrja „hvernig geri ég beiðnina“ 
þá  bara  nærðu  í  þessa  möppu  og  það  er  bara  útskýrt!  og  sért  aðeins 
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sjálfstæðari...þannig  að  það  þyrfti  kannski  aðeins  að  búa  til...einhverja 
umgjörð þannig að þetta gangi betur 

 
Hildur, til dæmis, talaði einnig um að flestir væru óöruggir með ýmisskonar sýnatökur á 

deildinni og þetta væri iðulega ekki gert nógu vel þar sem upplýsingar væru ekki 

nægjanlega sýnilegar og aðgengilegar. Hjúkrunarfræðingar sem voru byrjendur töluðu 

sérstaklega um að það hjálpaði þeim að hafa mikilvægar leiðbeiningar sem mikið eru 

notaðar í starfseminni sýnilegri á veggspjöldum, vasaspjöldum, límdar á tækin eða annað 

svo að það þurfi ekki að leita að upplýsingunum, til að samhæfa verklag og gera hlutina 

rétt. Hildur sagði: „SBARið er náttla á öllum músamottunum þannig að maður er með það 

alltaf ,,þarna fyrir framan sig“. En þarna mætti þó skipuleggja betur og mætti vera meira 

af þessu. Einnig eykur þetta sjálfstæði og öryggi byrjenda í starfi að þurfa að spyrja minna 

og geta farið eftir skýrum leiðbeiningum sem eru við hendina. Þórdís sagði:„...svona mynd 

sem þú setur á leiðslurnar...þannig að ef einhver er í vandræðum þá er þetta bara 

þarna“...„þá bara gera þetta allir og þá verður þetta samfellt“. Hildur sagði:„það mætti 

kannski vera bara eitthvað veggspjald þarna hjá sýnadótinu þarna“...nema að það megi 

þá vera eitthvað svona aðeins sýnilegra hvaða pinni eða glas er fyrir hvað“. 

Reyndir hjúkrunarfræðingar töluðu líka um þennan þátt en þó á annan hátt. Fyrir 

byrjendum var þetta mjög mikilvægt til að vera sjálfstæðari og þurfa ekki að spyrja jafn 

mikið og láta minna sig á mikilvægar reglur eða vinnulag. En reyndum 

hjúkrunarfræðingum fannst gott að hafa veggspjöld eða vasaspjöld eða merkingar á 

skúffum sýnilegar til að minna sig á eða til að staðfesta að þeir væru að gera rétt. Þetta 

hjálpaði þeim einnig til að rifja upp hluti þar sem ábyrgð þeirra væri mikil. 

 

4.2.3 Tímaskortur 

Allir hjúkrunarfræðingar, byrjendur sem reyndir, töluðu um að vegna tímaskorts og álags 

á vinnutíma væri enn mikilvægara að gögnin væru aðgengileg og sýnileg. Anna sagði „ég 

þarf að geta fundið þetta fljótt 1,2 og 20!“ og talaði þar um mikilvægi þess að allar 

upplýsingar séu sýnilegar og aðgengilegar þar sem tíminn væru oft naumur. En Anna sagði 

einnig „en svo er bara aldrei tími til að skoða eitt né neitt“ og vísaði þar í að þó að 

upplýsingarnar væru aðgengilegar væri yfirleitt ekki tími að skoða þær í vinnunni. Sunna 

lýsir tímaskortinum svona aðspurð hvenær hún gæti farið t.d. yfir upplýsingarnar í 

hæfniviðmiðunum:„heima...eins og vaktirnar eru núna allaveganna...af því að það er búið 
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að vera mikið að gera undanfarið...þú ert ekkert bara „já ég ætla að opna hérna klínísku 

leiðbeiningarnar“. Hildur segir: 

 
Maður getur reynt að gera það (hlær) í vinnutíma en það er kannski erfitt eins 
og er...þetta er kannski tímaleysi eða eitthvað. maður er kannski á vakt og 
hefur ekki tíma til að vera skoða eitthvað svona...önnur verk í rauninni sem 
maður þarf að forgangsraða á undan. 

 
Aríel segir: 

 
Við gefum okkur engan tíma til að lesa þetta, ég held að það sé ekki nema 
bara eins og á næturvöktum í nótt sem að maður gefur sér tíma til að lesa... 
og þá er maður yfirleitt þreyttur þannig að maður man ekki neitt af þessu. 
Miðað við hvernig þetta er í dag, þá finnst mér það soldið erfitt...að þú fáir 
einhvern dag á launum, þar sem þú ert að fara yfir þessa hluti sem ætlast er 
til að við kunnum vel. 

 
Aðspurðir um hvenær þeir gætu farið yfir upplýsingar í hæfniviðmiðaskjalinu, rifjað upp 

eða lært hluti betur sögðust allir þurfa að gera það heima. Ilmur sagði aðspurð um hvenær 

hún gæti farið yfir hæfniviðmiðaskjölin: „örugglega bara áður en sjúklingur kemur inn...ég 

held að annars hefur maður ekki tíma í þetta sko...eða kannski á næturvöktum á 

skammverunni eða eitthvað...ég veit það ekki (hlær)“. Þórdís sagði: 

 
En þú hefur kannski ekki endilega tíma útaf álagi þúst þannig að ef það er 
minna álag þá hefuru meiri tíma til þess að athuga hvort að klínísku 
leiðbeiningarnar...hvernig þær segi til um að þú eigir að gera eitthvað. 

 
Allir nema einn hjúkrunarfræðingur töldu raunhæft að skoða þessar upplýsingar heima 

sökum tímaleysis í vinnunni þó það væri ekki besti kosturinn. Tveimur 

hjúkrunarfræðingum fannst mikilvægt að hafa upplýsingar aðgengilegar heiman frá 

sérstaklega til að fara yfir hluti ef þeir væru óöryggir eftir vaktina eða til að auka þekkingu 

sina og öryggi áður en þeir fara á vakt. Ilmur sagði: „ég myndi alveg vilja hafa þetta líka 

heima...ekki það að maður sé eitthvað alltaf að lesa en að hafa þá allavega kost á því þá 

ef maður er eitthvað ósáttur eftir daginn...“ Jónína kom með mikilvægan punkt varðandi 

aðgengilegar upplýsingar og tímaskort: 

 
Af því að það er yfirleitt aldrei tími til þess í vinnunni. Skiluru. Þannig að þetta 
þýðir bara það að þú sért að gera þetta í þínum frítíma og þú hefur ekki aðgang 
að Landspítala gæðaskjölunum heiman frá þér. Þúst þannig að þetta er alveg 
soldið...þúst ertu að fara gera þér ferð upp í vinnu þúst í frítíma þínum þúst. 
(hlær) 
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Allir nema einn komu með þá tillögu að það yrði mikil hvatning og myndi gefa þeim tíma 

til að lesa upplýsingar, dýpka þekkingu sína og bæta starfsþróunina ef að þeir fengju 

lesdag á launum reglulega. Tímaskorturinn væri mikill og það skorti næði til að fara yfir 

allar breytingar, rifja upp hluti og fleira til að vera öruggir og standa sig í hlutverkinu. 

Þórdís svarar hér aðspurð um að hafa lesdag: 

Ég held að það sé jákvætt sko...fólk vill almennt læra meira og hafa tíma til 
þess að gera eitthvað en...það er ekki mikill tími í vinnunni og...og...ef þú færð 
einhvern lesdag og bara mætir og ert að lesa þig til...ég held að það sé 
jakvætt... þá gæti maður farið betur yfir þá (verkferla)...skoðað hvar hlutirnir 
eru og eitthvað svona..(talar í háum tón af spennu). 

Þegar Anna sem vinnur einungis á næturnar var spurð hvað olli því að hún næði ekki að 

lesa og fara yfir mikilvægar upplýsingar sagði hún: „álagið á deildinni...að maður nær ekki 

að...og líka...ég vinn náttla aðallega á nóttunni“. Og þar kom áhugaverður punktur fram 

að hjúkrunarfræðingar sem vinna aðallega á nóttunni eiga enn erfiðara með að lesa 

skjölin vegna þreytu, minni mönnunar á næturnar og erfileika að hennar mati að koma 

lesdegi fyrir í vinnuskylduna hjá fólki sem ynni bara á næturnar. Anna sagði einnig aðspurð 

um hvort hún gætti séð fyrir sér að skoða aðgengilegar upplýsingar í vinnunni: 

Ekki eins og staðan er búin að vera. NEI!ég sé það ekki fyrir mér...og sé...og 
hvað þá skiluru þegar loksins kemur kannski pínu rólegt...þá er ég ekki að fara 
setjast niður og „bara á ég ætla að fara lesa núna“ þá er ég bara „okei ég ætla 
að ná andanum“. 

Timaskortur er vissulega einn þáttur sem einkennir starfsemi bráðadeildar og verður ekki 

breytt svo auðveldlega. En undirstaða þessa kafla hér er að aðgengilegar upplýsingar eru 

mikilvægar til þess að auðvelda störf hjúkrunarfræðinga í umhverfi þar sem tíminn er 

naumur. Því þarf gott skipulag, sýnilegar, einfaldar og aðgengilegar upplýsingar og að 

skapa rými til þess að hjúkrunarfræðingar geti notast við allar þær upplýsingar og skjöl 

sem í boði eru til að auðvelda starf þeirra sem leiðir til aukinnar samhæfingar og öryggis í 

starfi. 

4.3 Stuðningur og endurgjöf 
Hjúkrunarfræðingunum fannst mikilvægt og vera þörf á að fá í auknum mæli 

uppbyggilegar athugasemdir við störf sín, að meira sé fylgst með þeim og störf þeirra séu 

metin eftir því. Þeim fannst skorta stuðning í ákveðnum þáttum innan starfseminnar en 
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töldu þó Bráðamóttökuna vera einstakan vinnustað að því leitinu til að þar er mikil 

samheldni og samvinna milli starfsmanna. Það að leita til hvers annars eftir þekkingu og 

stuðningi sé mjög ríkjandi í menningunni og gríðarlega mikilvægt. Þessi kafli fjallar því um 

þessa þætti það er að segja hver metur, hvernig er metið og hvað eigi að meta í störfum 

þeirra. Einnig er fjallað um stuðning, samvinnu og samskipti á meðal starfsfólks. 

 

4.3.1 Matsþættir og leiðbeinendur 

Hjúkrunarfræðingarnir voru allir sammála um að mat á störfum þeirra sé mjög mikilvægt 

og fögnuðu því allir að með þessu hæfniviðmiðaskjali gæti mat á störfum þeirra og aðhald 

orðið mun markvissara og meira en áður. Anna sagði: 

 
Ég vil heyra, á ég að vera gera eitthvað betur...? Það er erfitt að heyra það... 
ógeðslega erfitt að heyra það þúst...en þúst ég held að það sé bara...maður 
getur ekki bætt sig og maður getur ekki þróast í starfi nema að fá að heyra ef 
maður er að gera eitthvað vitlaust. 

 
Jónína sagði aðspurð hvaða viðhorf hún hefði til þess að það væri verið að fara meta störf 

hennar: ,,mér finnst það bara af hinu góða. Þúst það bara svona heldur manni soldið á 

tánum og hérna það eru gerðar ákveðnar kröfur á mann og mér finnst bara frábært að 

maður geti sýnt það að maður standi undir þessum kröfum“. Þeim fannst því matið sem 

slíkt mjög jákvæð þróun en fannst mat á störfum þeirra í dag lítið sem ekkert. Hildur sagði 

til að mynda: „maður veit ekki hvort maður er að gera það vel eða illa af því að það hefur 

enginn farið yfir það (metið það)” og Sunna sagði: “...síðan var ég bara eitthvað send inn 

og síðan bara „flott þetta tókst hjá þér“ en aldrei tjékkað hvernig ég fór að þessu”. Þeim 

fannst það því mikilvægt að þetta mat verði til þess að þeir geti bætt sig og fengið meira 

aðhald   og  uppbyggilegar   athugasemdir   við  störf  sín.   Það   kom  einnig   fram  að 

hjúkrunarfræðingunum finnst  oft  að  það  sé  gengið  út  frá  því  að  þeir  hafi  ákveðna 

þekkingu en það sé í raun ekki fylgst með því og ekki verið að meta það á neinn hátt í dag. 

Hinsvegar voru þau einnig sammála um að matið sem slíkt sé mjög vandmeðfarið og 

það sé á margan hátt mjög erfitt að meta störf hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar á 

Bráðamóttökunni vinni misjafnlega eins og þeir séu margir og kannski ekkert eitt rétt í 

þeim efnum. Þórdís sagði um þetta: „hvernig ætliði að meta þetta? ...eða þú veist æ ég 

er bara búin að vera fylgjast með því í vinnunni...það gera allir þetta mismunandi!“. Einnig 

kom fram óöryggi í þessu samhengi gagnvart matinu, uppsetningu þess og hvernig að 
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þessu væri staðið. Nokkrir nefndu að þetta mætti ekki verða til þess að 

hjúkrunarfræðingar upplifðu að þeim væri ekki treyst eða stæðu ekki undir sínu hlutverki. 

Anna sagði: ,,þetta má ekki verða eins og þér sé ekki treyst...það sé bara komin einhver 

þarna sem á bara að fara að meta þig af því að þeir halda að þú „púllir þetta ekki“ eða 

skiluru?“ 

Þeim fannst öllum mjög mikilvægt að matið sé mjög skýrt áður en hæfniviðmiðin væru 

innleidd þannig að hjúkrunarfræðingar viti við hverju megi búast og geti undirbúið sig 

samkvæmt því. Aríel sagði í þessu samhengi: 

Mér finnst það verða að vera skilgreint áður en við setjum eitthvað. Það 
verður að vera sko hvert einasta mat sem þú ætlar að setja niður, verður að 
vera eitthvað fyrirfram ákveðið. Ekki bara einhver hentisemi hverju sinni... að 
þetta sé notað rétt og því sé fylgt eftir. 

Þegar talið barst að því hvernig matið ætti að fara fram voru allir nema einn 

hjúkrunarfræðingur jákvæðir fyrir því að matið sé í formi einhversskonar prófs. Þeim 

fannst þó mat í formi verkefna hljóma betur en fannst það í lagi ef að þetta væri mikilvægt 

fyrir öryggi þeirra og sjúklinga. Þar nefndu þeir flestir lyfjagjafir og að það væri 

skynsamlegt að fara í próf úr þeim einstaka sinnum. Einn hjúkrunarfræðingur var þó alls 

ekki hlynntur prófum þar sem hann er með mikinn prófkvíða. Anna sagði: „mér finnst ekki 

að ég eigi að þurfa að fara í próf til þess að sanna það að ég viti hvað ég er að gera“. Hún 

var þó hlynnt annarskonar mati en alls ekki í formi prófs. Hún taldi að ef að innleiðing á 

þessum hæfniviðmiðum myndi leiða til þess að hún þyrfti í auknum mæli að fara í próf þá 

myndi hún skipta um vinnu. Hún taldi það vera skárra ef að matið væri í formi verkefna. 

Jónína lýsir sinni skoðun hér á matinu og hvernig það gæti farið fram: 

Að maður færi með mentornum yfir (2 ára fresti) „heyrðu nú ætlaru að sýna 
mér hvernig þú ert örugg í þessum stóru helstu lyfjagjöfum eða kannt að gefa 
í sprautudælu eða...“...mér finnst það finnst mér bara af hinum jákvæða, 
einhvern veginn...bara mjög jákvætt...það er líka hvati fyrir mig til þess að 
standa á mínu...en fyrir svoleiðis að þá verð ég samt að segja það, að maður 
fái kannski þá bara hálfan dag til að undirbúa sig eða eitthvað svona. 

Þannig að próf gæti í raun verið verklegt, könnun eða munnlegt og myndi leiðbeinandinn 

hafa yfirumsjón með því. Lykilatriðið var að tilgangurinn væri að kanna hvort það sé þörf 

á að hjálpa hjúkrunarfræðingnum en ekki til þess að draga hann niður. 
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Allir hjúkrunarfræðingarnir nefndu staðlaðar spurningar, 360 gráðu mat eða samtal 

sem mjög gagnlegan kost varðandi matið og það þyrfti að meta hverju sinni hvað hentaði 

best. Ilmur sagði um þetta: „soldið staðlað og svo líka spjall skiluru, og það er bara akkúrat 

það sem maður er að leitast eftir í þessu “. Allir voru jákvæðir fyrir 360 gráðu mati og 

fannst líka jákvætt að það væru þá fleiri en einn sem kæmu að matinu til að fá fleiri 

sjónarmið. Einnig væri 360 mat gott þar sem hjúkrunarfræðingar væru þá meðvitaðir um 

að það væri verið að meta þá stöðugt, án þess að það væri þó verið að njósna um þá en 

að þeir fengju þá gagnlegar athugasemdir um störf sín. Anna sagði um 360 gráðu matið: 

„þú ert kannski meðvituð líka um það og þá passaru líka bara betur að vinna vinnuna þína 

vel“. Öllum hjúkrunarfræðingunum fannst gott að notast væri við staðlaðar spurningar, 

bæði til þess að samræma matið á milli leiðbeinanda og að matið nái yfir alla þá þætti 

sem þarf að meta. 

Annað sem hjúkrunarfræðingum fannst geta nýst sér og geta metið þekkingu sína var 

mat í kjölfarið á verklegum æfingum eða eftir námskeiðsdaga eins og tækjadaga myndi 

sýna vel hvað þeir kunna og myndi veita þeim ákveðið aðhald á meðan á námskeiðinu 

stæði. Það væri þá í formi stuttra kannana eða staðlaðs mats reynds hjúkrunarfræðings 

sem stjórnaði æfingunni. 

Aríel fannst einnig jákvæður punktur að með þessum hæfniviðmiðum og markvissu 

mati færu hjúkrunarfræðingar sjálfir kannski meira í ákveðið sjálfsmat og væru að meta 

sig meira hverju sinni hvar þeir þyrftu að bæta sig, sem sé mjög jákvætt. 

En það sem stóð í raun upp úr við greiningu gagnanna var að allir voru mjög hlynntir 

mati sem slíku og að það væri meira í formi samtals þar sem sest væri niður og málin rædd 

eins og í starfsmannaviðtali eða við leiðbeinanda. Matið gæti þá verið byggt upp á 

stöðluðum spurningum en væri mest megnis samtal á milli tveggja aðila þar sem talað 

væri um hvað hjúkrunarfræðingurinn ætti í vandræðum með, hvað hann þyrfti að bæta 

og hvernig hægt væri að bregðast við því. Það væri mjög gagnlegt fyrir þá og sanngjarnt. 

Aríel sagði „ég held sko að stór hluti af því að meta fólkið hérna, snúist bara um að setjast 

niður og ræða saman.“ Og Sunna sagði: tengiliðurinn gæti verið góður stuðningur og 

maður gæti haft spurningar til hans og meira svona samræða við hann í staðinn fyrir alltaf 

mat“. Og þá er hún að vitna í að það þurfa ekki alltaf formlegt mat eða próf heldur að 

samræðan  geti  haft  góð  áhrif.  Ilmur  talaði  um  að  það  sé  mikilvægt  að  störf 
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hjúkrunarfræðinga séu metin reglulega og það sé meira fylgst með: ,,þúst þannig að ég 

held að það sé bara mjög fínt að það sé...þúst ekki það að það standi alltaf einhver yfir 

þér, bara þúst að það sé reglulega tjékkað á þér. Ég held að það sé bara hollt öllum”. Aríel 

talaði um mikilvægi þess að matið sé reglulegt til þess að því sé meira fylgt eftir: 

 
Því ég er líka hræddur um það að þegar þú ert kominn með svona ógeðslega 
langan tíma á milli að meta einhverja kunnáttu að það mun skiluru...ef ekki er 
fylgst mjög vel með þessu að þá mun þetta detta upp fyrir að einhverju leyti. 

 
Hjá öllum kom það sjónarmið að mjög erfitt væri að meta marga þætti í störfum 

hjúkrunarfræðinga og það sé mjög vandmeðfarið. Sumt lærist bara með reynslunni og 

annað þurfi í raun ekki endilega að vera metið. Þórdís sagði: „ég held að það þurfi ekki að 

meta þetta. Við Þurfum að reyna hafa andrúmsloftið þannig á deildinni að allir séu 

jákvæðir fyrir því, þannig að það þarf ekki beint að meta það. Jónína og fleiri töluðu einnig 

um að það væri til dæmis erfitt að meta samskipti hjúkrunarfræðings en það sem skipti 

máli þar væri að leiðbeinandinn væri í góðri stöðu til að meta það. 

Annað sjónarmið sem kom fram var að sumir þættir eru mögulega það flóknir og skipta 

ekki það miklu máli fyrir öryggi eða starfsemina að það þurfi að vera að meta það. Anna 

sagði: „þetta er kannski orðið soldið ýkt að ætla fara meta svona...þetta er kannski. sumt 

af þessu er kannski of djúpt...“ Og vitnaði þar í að það væri óraunhæft að meta þætti sem 

skiptu ekki miklu máli fyrir starfsemina, matið væri flókið og niðurstaðan úr þvi myndi ekki 

bæta neinu við. 

Í framhaldi af þessari umræðu kemur upp spurningin hvaða aðili sé ákjósanlegastur til 

að meta hjúkrunarfræðingana og hvernig getum við samhæft störf þeirra þannig að matið 

sé sanngjarnt og ekki síður gagnlegt. Aríel sem er reyndur hjúkrunarfræðingur fannst 

mikilvægt að hafa leiðbeinanda til að fylgja þessum hæfniviðmiðum eftir sérstaklega 

vegna þess að deildarstjóri eða aðstoðardeildarstjórar hafa ekki yfirsýn yfir þetta, eru 

uppteknir og því mikilvægt að það séu leiðbeinendur til að meta störf hjúkrunarfræðinga. 

Aríel sagði einnig: 

 
Ef þú færð einhvern einn aðila sem ætlar að fylgja þessu eftir og aðstoða þig í 
gegnum þetta. Þá er þetta raunhæft...en ef þetta á að vera bara eitthvað 
svona...þú ferð á fund eftir sex mánuði...og það er svona gískað á hvernig 
hefur gengið. 
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Inn í þessa umræðu höfðu hjúkrunarfræðingar sem voru byrjendur í starfi sterkari 

skoðanir og ákveðnar hugleiðingar varðandi störf leiðbeinanda. Það var ekki langt um liðið 

síðan þeir höfðu verið í aðlögun þar sem leiðbeinandi fylgdi þeim og gaf þeim 

athugasemdir um störf þeirra. Þórdís sagði: en það þarf eitthvað held ég að setja þetta 

betur upp þetta mat allavega. ...munu allir meta eins og æ það er bara...hafa þetta eins 

skýrt og mögulega er hægt“. 

Þeir töldu mikilvægt að leiðbeinandinn hefði áhuga á að leiðbeina og væri ekki neyddur 

til að sinna þessu hlutverki. Hann þyrfti að vera mjög aktífur og tilbúinn í að sinna þessu 

hlutverki af heilindum. Einnig væri mikilvægt að hann hefði ákveðið staðlað form til að 

fara eftir varðandi matið og hvaða skyldum hann hefði að gegna. Það þyrfti að gera 

ákveðnar kröfur til leiðbeinanda og í því samhengi væri mikilvægt að það væri einhver 

gulrót fyrir þá til að taka þátt í þessu. Með þessu væri hægt að samhæfa störf 

leiðbeinanda meira og minnka ákveðna togstreitu eða pirring sem gæti skapast hjá 

hjúkrunarfræðingum vegna ósamræmis í störfum leiðbeinanda. Eins og Þórdís sagði: „það 

myndi núlla út allan pirring og svoleiðis, ef þetta er bara ítarlega sett fram þá bara „okei 

þetta er bara svona og þá gerum við þetta svona“. Það sem hefur líka áhrif á 

samhæfinguna er að leiðbeinendurnir sjálfir hafa sitt verklag á hlutunum í sínum störfum 

eins og Sunna sagði frá: „...sumir eru bara eitthvað, þú ferð ekki að stinga manneskjuna 

tvisvar...síðan er einhver annar sem húðskammar mann fyrir það“. Þar er hún að vitna í 

mismunandi verklag hjá hverjum og einum og það gæti haft áhrif á mat hvers 

leiðbeinanda. Þess vegna verður að vera skýrt eftir hverju leiðbeinendur eiga að fara og 

gerðar kröfur til þeirra að þessu leyti. Í því samhengi fannst nokkrum gott að hafa 360 

gráðu mat líka til að fá fleiri sjónarmið, betra mat og ef að leiðbeinandi og 

hjúkrunarfræðingur tengdust ekki nógu vel þá hefði 360 gráðu mat mikið að segja. Hildur 

sagði: „gott að fá ekki bara mat frá leiðbeinanda, fá fleiri komment. kannski er 

leiðbeinandanum ekki vel við þig og þið náið ekki mjög vel saman“. 

Þeim fannst öllum mikilvægt að leiðbeinandinn sé alltaf sá sami þannig að það myndist 

ákveðin tengsl og þessi aðili gæti metið hæfni hjúkrunarfræðingsins jafnt og þétt yfir 

langan tíma og  haft þannig betri innsýn í hvernig er hægt að aðstoða 

hjúkrunarfræðinginn. En eins og kom fram áðan er líka gott að fá álit fleiri aðila og hver 

og einn leiðbeinandinn hefur sína eiginleika. Þannig að það eru skiptar skoðanir á þessu 

eftir því hvernig horft er á málið en allir töldu þó betra að leiðbeinandi sé alltaf sá sami. 
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Aríel sagði um þetta: „betra að það sé sami aðili, ekkert endilega eittthvað „crusial“ það 

er misjafnt hvað við erum góð í og hvað við getum hjálpað fólki við skiluru?“ 

 

4.3.2 Uppbyggilegar athugasemdir 

Í framhaldi af þessum kafla varðandi leiðbeinendur og þessa matsþætti innan 

starfseminnar að þá fannst hjúkrunarfræðingum mjög mikilvægt að bæði matið og 

almennar athugasemdir frá hjúkrunarfræðingum á deildinni væru settar fram á 

uppbyggilegan hátt. Einnig væri mikilvægt að allar athugasemdir í tengslum við matið 

meðal annars séu sagðar í hreinskilni við hjúkrunarfræðinginn sjálfan og segir Þórdís frá 

sínum skoðunum: 

 
Þess vegna fyndist mér þetta mjög þægilegt af því ég náttla er að biðja um að 
fá einhvern til þess að meta mig í ákveðnum aðstæðum, þannig að mér fyndist 
þetta mjög gott, en þá myndi ég líka vilja að það væri sagt við mig (áhersla á 
mig ), skiluru ekki vera að baktala mig bara við einhvern, en þúst ég vil þá fá 
gagnrýnina en ekki vera slúðra um alla deild að ég hafi verið að gera eitthvað 
vitlaust (hlær en samt alvara). 

 
Hildur segir: 

 
Ég myndi vilja heyra fleiri athugasemdir. mér finnst ég ekki heyra mikið. 
eiginlega bara ekki neitt, ef ég á að segja alveg eins og er.. já sérstaklega ef 
maður er alveg nýr, að það sé látið vita „heyrðu þetta var flott, þetta var... 
mátt fara aðeins betur í...þetta. 

 
Hjúkrunarfræðingum sem voru byrjendur í starfi fannst mikilvægara að fá uppbyggilegar 

athugasemdir eftir að hafa sinnt ákveðnum störfum, sérstaklega í bráðaaðstæðum eða 

að reyndari hjúkrunarfræðingur væri að fylgjast með byrjanda og segði síðan hvernig 

hann stóð sig. Þórdís sagði: 

 
Fá svo „feedback“ skiluru hvað þau hefðu getað gert betur, í kjölfarið að hafa 
verið að fara uppá gjörgæslu með sjúkling í fylgd reyndari. Fá feedback á 
leiðinni niður...þannig að þeim líði eins og þau séu að gera. Já...bara...gera 
rétt! 

 
Byrjendum fannst mikil þörf á því þeir fái athugasemdir um störf sín. Bæði eru þeir oftast 

ekki með einhvern einn til að fylgjast með sér í aðlögun og síðan eftir að aðlögun líkur 

finnst þeim ekki vera nægur stuðningur. Þeim finnst þeir ekki fá neinar athugasemdir um 

störf sín. Sunna segir eftir að hafa lokið aðlögun: 
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Að hafa einhvern á bakvið sig til að gagnrýna mann kannski eftir trauma bara 
eitthvað „já þú gerðir þetta vel en þú hefðir getað gert þetta þarna“ eða 
eitthvað svona. Í staðinn fyrir núna, það er enginn sem segir neitt við 
mann...maður er bara svona...“ 

 
En reyndir hjúkrunarfræðingar vildu líka fá uppbyggilegar athugasemdir við störf sín. Anna 

sem er reyndur hjúkrunarfræðingur segir: 

 
Ég vil fá „feedback!“ (segir með miklu ákafa) ég vil fá að vita „er ég að gera 
rétt, er ég að gera rangt“ þúst...ég vil fá...þúst ég vil fá að heyra bara þúst... 
„þú ert að standa þig ótrúlega vel“ eða bara „vá Anna þúst þetta er náttla ekki 
alveg nógu gott“ skiluru? ég vil fá að vita, af því að maður veit ekki ...það er 
enginn sem að segir neitt við mann...alveg sama hvað maður reynir að...að 
gera eins vel og maður getur. Það er enginn sem segir bara „vá þú ert að 
standa þig ótrúlega vel“ eða þúst...en svo á móti kemur að þá vill maður líka 
heyra það frá stjórnendum. 

 
Byrjendum fannst einnig mikilvægt að þeir hefðu meiri stuðning og einhvern til að leita til 

og spyrja spurninga. Þar töldu þeir að hlutverk leiðbeinanda í hæfniviðmiðunum sé mjög 

jákvæð þróun og myndi auka þennan stuðning. Einnnig töldu þeir mikilvægt sérstaklega í 

bráðaaðstæðum að þeir fengju meira að taka þátt en á bakvið þá væri reyndur 

hjúkrunarfræðingur til stuðnings og tilbúinn til að grípa inn í. Eftir á fengju þeir síðan 

uppbyggilegar athugasemdir á störf sín og samtal til að bæta öryggi sitt og líðan í starfi. 

En aðspurðir töldu allir hjúkrunarfræðingarnir að tímaskortur, álag og mannekla væru 

afleiðingar þess að þessu væri ekki sinnt nógu vel eða eins og Sunna orðaði það: „það er 

enginn laus til þess að hjálpa mér í rauninni við eitthvað svona“. Í þessu samhengi fannst 

reyndum hjúkrunarfræðingum þeir þurfa meiri stuðning við að leysa flókin og sértæk 

vandamál sem eru frekar á þeirra herðum og kom Ilmur með þá hugmynd að handleiðsla 

fyrir reynda hjúkrunarfræðinga væri gagnleg. 

Allir hjúkrunarfræðingarnir fögnuðu því innleiðingu hæfniviðmiðanna að þessu leyti til 

að þeir töldu að þetta gæti almennt aukið uppbyggilegar athugasemdir, hrós og stuðning 

og hjúkrunarfræðingarnir og yfirmenn þeirra væru meira meðvitaðir um að sinna þessum 

þætti oftar. 

 

4.3.3 Samheldni og samvinna 

Það er mjög mikilvægt í starfi sem þessu að fólk þekki vel hlutverk hvers annars og vinni 

vel saman til að ná árangri. Allir hjúkrunarfræðingarnir töluðu mjög jákvætt um 

samstarfsfélaga sína og segja samskiptin vera góð. Allir voru sammála um að það sé mikil 
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áhersla á að allir hjúkrunarfræðingar séu óhræddir við að biðja um aðstoð, spyrja 

spurninga eða láta athuga hvort þeir séu að gera rétt. Þórdís sagði: „og þá að spyrja og 

það er ekki lokað á þig! Það svara manni allir og allir til í að tala við mann og útskýra“. 

Anna sagði einnig: 

 
Ef það er eitthvað sem ég er í vafa með þá spyr ég...þarna er svo rosalega gott 
að spyrja...það er svo auðvelt...það er svo gott aðgengi að öllum þarna...það 
er bara alltaf „heyrðu finnum út úr því“ ef að viðkomandi veit það 
ekki...þannig að það er rosalega mikill kostur við þessa deild. 

 
Anna sagði einnig aðspurð hvers vegna hún taldi þetta svona ríkjandi í menningunni: 

 
Ég held bara að það sé af því að það hafa allir verið í þessum sporum þúst... 
að þurfa hjálp og þú ert búin að vera þarna í mörg ár og þú ert samt ennþá að 
spyrja...þannig að ég held að það sé líka það að við viljum að fólk spyrji. 

 
Það að leita til aðstoðar og spyrja ef hjúkrunarfræðingurinn er óviss er því mjög ríkjandi. 

Einnig sagði Þórdís: „já og maður er ekkert hræddur við að spurja læknana eða 

sérfræðingana eða deildarlæknana, það eru allir til í að...útskýra“. En það sem flestir 

töluðu um var að það sé líka mjög mikilvægt að þekkja vel hlutverk hvers annars og það 

væri sett meiri áhersla á það strax í byrjun aðlögunar að átta sig á hlutverkum annarra 

heilbrigðisstarfsmanna á deildinni sérstaklega til að vinna betur saman, hjálpast meira að 

og til að forðast togstreitu á milli þessara aðila sem geti haft áhrif á samvinnuna. 

Byrjendur töluðu um að leita til reyndra hjúkrunarfræðinga til að spyrja og reyndir 

töluðu um að þekkja vel til þekkingar hvers og eins og spurðu ákveðna einstaklinga eftir 

því um hvað málið varðaði. Allir voru sammála um að fyrir hjúkrunarfræðinga sem væru 

að byrja starf á Bráðamóttökunni væri erfitt að vita hvern ætti að spyrja hverju sinni og 

vantaði mögulega meiri stuðning þar. Aríel sem er reyndur sagði: 

 
Við vitum það alltaf óbeint, miklir reynsluboltar sem er svo auðvelt að leita 
til. En þúst þeir sem eru nýir...nýir hérna, nýráðnir kannski eða búnir að vera 
stutta stund. Ég meina það munar alveg að fá að vita hvert þú getur alltaf 
leitað. 

 
Hildur sem er byrjandi sagði: „erfitt fyrir nýja að fá stuðning og leita til reyndari, því þeir 

þekkja ekki hver veit hvað, þá veit ég ekki hvern ég á að spurja!“. Einnig kom fram að 

meira mætti vera af hrósi og hjálpsemi en er nú þegar. Anna segir: „mér finnst við mega 

vera miklu duglegri að hrósa hvort öðru“. Og Aríel segir:„og mér finnst við ekki nógu 
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dugleg að bjóða fram aðstoð. Þannig að mér finnst mjög gott að hafa þetta sem...bara við 

verðum að fókusera á og einbeita okkur að hjálpa hvert öðru.“ 

Eftir greiningu síðustu tveggja undirkafla átti rannsakandi aðeins erfitt með að átta sig 

á hvað hjúkrunarfræðingarnir væru í rauninni að meina. Allir sögðu að það skorti meiri 

viðbrögð á störf þeirra, uppbyggilegar athugasemdir og það væri komið til þeirra og sagt 

hvað mætti gera betur og hvað væri vel gert. Einnig mætti hrósa meira og við séum að 

hjálpa hvert öðru. En hinsvegar kom líka vel fram að það séu allir duglegir að leita sér 

hjálpar og spyrja hvert annað og allir væru móttækilegir og duglegir að hjálpast að ef 

einhverjar spurningar væru eða vantaði hjálp. Þannig að erfitt er að greina nákvæmlega 

hvernig hjúkrunarfræðingarnir  upplifa þessi  atriði. Líklega upplifa  byrjendurnir þetta 

þannig að það sé ekki alltaf hægt að biðja um hjálp í ákveðnum aðstæðum og biðja um að 

þeim sé gefin endurgjöf á störf sín vegna manneklu og tímaskorts og fleira. Reyndum 

hjúkrunarfræðingum skortir líklega meira hrós og að störf þeirra séu meira metin og meira 

ákall er á að þetta komi frá yfirmönnum eða leiðbeinanda. 

 

4.4 Álag 
Í þemanu „starfsþróun í fjölbreyttu umhverfi“ kom fram að álag hafði neikvæð áhrif á 

starfsþróun þeirra og öryggi í starfi. Í þessum kafla verður skýrt betur hvaða afleiðingar 

álag í starfinu hafði áhrif á öryggi hjúkrunarfræðinga og starfsþróun. 

 

4.4.1 Óöryggi 

Byrjendur í starfi upplifðu mikið óöryggi fyrst um sinn sérstaklega vegna stöðugs álags á 

deildinni, lítillar aðlögunar, manneklu og þeim fannst oft erfitt að leita til einhvers og fá 

stuðning og leiðbeiningar. Þórdís sagði: „þetta var soldið í lausu lofti fyrstu mánuðina og 

óöruggur og lítill í sér og ef maður gerði mistök þá var maður ógeðslega hræddur“. Þeim 

fannst þeim vera hent fljótt eftir aðlögun „útí djúpu laugina“ og gerðar ákveðnar kröfur 

til þeirra sem þeim fannst erfitt að standa undir. Eftir að aðlögun lauk hafi þær oft þurft 

að taka jafn marga sjúklinga og reyndir hjúkrunarfræðingar vegna álags og lítið hægt að 

hlífa þeim. Þá sé lítil eftirfylgni eða stuðningur og þeir meira einir á báti eftir að aðlögun 

líkur. Vegna álags sagði Þórdís: „þá þorðum við ekki að spyrja, þá stoppuðum við og þá 

varð maður ógeðslega hræddur“. Einnig kom sérstaklega mikið óöryggi við 

bráðaaðstæður þar sem verkefnin sem þær þurftu að sinna voru ekki í takt við þá kennslu 
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og þjálfun eða stuðning sem þær höfðu fengið. Hildur lýsti hugsunum sínum þegar hún 

átti að ná í lyf í bráðaaðstæðum „sjitt hvað er verið að kalla!“. Svo sagði hún „svo leitar 

maður og hugsar bara „ég finn þetta ekki, ég finn þetta ekki“ og kominn í eitthvað svona 

panik“. Það sé ekki endilega ætlast til að byrjendur sem hafi unnið í nokkra mánuði taki 

þátt í bráðaaðstæðum en sú sé oft raunin, sérstaklega á næturvöktum þegar mönnun sé 

ekki næg. Þórdís sagði: 

 
Ég lenti í því að ná í eitthvað og ég bara „fokk“ og svo eru miklar akútaðstæður 
og maður gat ekki spurt neinn. Því það voru allir í einhverju og maður panikkar 
og þá líður þér svo illa. Þér líður eins og þú vitir ekki hvað þetta er og það séu 
allir að bíða eftir þér. 

 
Sunna sagði einnig: „ég átti bara að gera klára arteríulínu...og ég sagði „ég kann ekki að 

gera hana“ og hin sem var með mér sagðist ekki kunna það heldur. Ég leit í kringum mig 

og ég sá engan reyndan“. Mikið óöryggi geti því skapast við slíkar aðstæður sem sé 

beinlínis hættulegt öryggi sjúklinga. 

Þeim fannst því kröfurnar til þeirra ekki í samræmi við þá kennslu sem þær fengu eða 

stuðning. Sunna sagði : „það hefur enginn farið yfir þetta með mér. Það hefur enginn einu 

sinni spurt mig hvort ég kunni þetta. Núna í dag gera allir ráð fyrir að ég kunni þetta!“. 

Þær töldu þó að þessa þætti mætti rekja til álags að miklu leyti en aukið skipulag gæti þó 

haft jákvæð áhrif á þennan þátt. Hildur sem er byrjandi sagði til að mynda: „það er náttla 

soldið erfitt að fá kannski tækifæri til að fylgjast með reyndum hjúkrunarfræðingi“ og 

vitnaði þar í álag og manneklu. Sunna sagði að þetta óröyggi geti leitt til þess að byrjendur 

hrökklist úr starfi vegna óöryggis. Þórdís sagði að til að auka meira öryggi í 

bráðaaðstæðum fyrir byrjendur þá væri skynsamlegt að venja þá við þessar aðstæður, 

byrja hægt og rólega og leyfa þeim að taka þátt með reyndan hjúkrunarfræðing á bak við 

sig. En líkt og Sunna sagði að þá er margt hægt að gera betur með aukinni mönnun en það 

sé mögulega ekki hlaupið að því. 

Byrjendur upplifðu líka óröyggi við aðstæður þar sem þeir höfðu ekki gert eitthvað 

áður eða langt leið á milli þess að hafa gert eitthvað. Stundum hafi þeir því ekki hlotið 

ákveðna þjálfun eða að leiðbeiningar voru ekki nægilega sýnilegar eða aðgengilegar og 

þeir gætu ekki alltaf fengið aðstoð vegna álags. Þetta voru því atriði sem gerðu það að 

verkum að þeir upplifðu óöryggi og það sem hefur áhrif lika er að fyrir byrjanda getur 
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reynst erfitt að átti sig á hvernig hann eigi að leita sér aðstoðar þar sem deildin er 

yfirgripsmikil og erfitt fyrst um sinn að átta sig á boðleiðum innan deildarinnar. 

Reyndir hjúkrunarfræðingar upplifðu einnig óöryggi í starfi en þó á annan hátt. Þrátt 

fyrir óöryggið virtust þeir þó halda ró sinni og geta leyst verkefnin af yfirvegun. Það sé 

reynslunni og góðri yfirsýn yfir aðstæður og starfsemina í heild sinni að þakka. Í 

bráðaaðstæðum töluðu þeir sérstaklega um óöryggi varðandi lyfjagjafir. Tíminn er 

naumur í slíkum aðstæðum og oft liði langur tími milli þess að sinna bráðveikum 

einstaklingum og getur þá myndast mikið óöryggi. Anna sem er reyndur 

hjúkrunarfræðingur lýsti upplifun sinni eftir að hafa komið úr fæðingarorlofi og tekið þátt 

í bráðaaðstæðum: 

 
Það kallaði einhver “capno“...og ég bara svona...„capno hvað?“ og ég hugsaði 
með mér að ég þekkti þetta orð en ég gat ekki munað hvað þetta var. Þetta 
var svo óþægilegt og ég var eina hjúkkan þarna. Þetta var pínu svona eldskírn 
fyrir mig og sló mig alveg út af laginu. Þarna sá ég að ég varð að fara rifja upp. 

 
Hún   talaði   einnig   um   óröyggi   eftir   fæðingarorlofið   þar   sem   hún   er   reyndur 

hjúkrunarfræðingur og þá sé ætlast til þess að hún sé með ákveðna hluti á hreinu. Það 

geti reynst stressandi að standa undir þeim kröfum sérstaklega ef mannekla er á vaktinni. 

Það að koma úr orlofi, vera í lágri vinnuprósentu eða hafa ekki lent í bráðaaðstæðum í 

ákveðinn tíma hefur neikvæð áhrif á öryggi þeirra. En reyndum hjúkrunarfræðingum 

fannst hjálpa sér í þessum aðstæðum ef upplýsingar og leiðbeiningar væru mun sýnilegri 

og aðgengilegri og að þeim gæfist ákveðið rými til að afla sér nýrrar þekkingar og rifja upp. 

Allir hjúkrunarfræðingar lýstu miklu óöryggi og vanþekkingu á því að sinna börnum 

sérstaklega í bráðaaðstæðum og var enginn munur á milli byrjenda og reyndra. Þegar 

börn kæmu á Bráðamóttökuna þá væri það yfirleitt vegna alvarlegs slyss eða yfirvofandi 

hættu og það væri mjög krefjandi að sinna barninu og foreldrum í þeim aðstæðum. Þeim 

fannst þeir ekki hafa reynslu né þekkingu til að gera það að öryggi. 

Reyndir hjúkrunarfræðingar fundu því ekki fyrir miklu óöryggi í starfi nema í vissum 

bráðaaðstæðum og þá fannst þeim yfirleitt best að leita til aðgengilegra upplýsinga og fá 

tíma til að rifja upp. Jónína kom þó með mikilvægan punkt varðandi vanþekkingu og 

óöryggi reyndra hjúkrunarfræðinga: „stundum er það líka þannig að þú ert þroskaður, þú 

átt að vita eitthvað, þorir síðan ekki að viðurkenna að þú kannt þetta ekki eða eitthvað“. 

Þetta var mjög áhugaverður punktur þar sem kemur í ljós að reyndir hjúkrunarfræðingar 
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geti mögulega verið óöryggir með eitthvað en eigi erfitt með að viðurkenna það og leiti 

sér því síður aðstoðar þar sem kröfur eru ef til vill þær að þeir eigi að standa klárir á vissum 

atriðum. Reyndir hjúkrunarfræðingar þurfi því líka ákveðna eftirfylgni og þar gæti 

hæfnimatið haft mikið að segja. Með auknu aðhaldi og hæfnimati komi betur í ljós hvað 

reyndir hjúkrunarfræðingar þurfi aðstoð með og mögulega gæti það skapað aðstæður þar 

sem reyndir treysti sér til að viðurkenna vanþekkingu sína og það sé meira skipulagt inn í 

starsfeminni þannig að þeir sæki upprifjun og fleira til þess að öðlast betra öryggi í vissum 

aðstæðum. 

 

4.4.2 Tímaskortur 

Allir voru sammála um að tímaskortur væri einkennandi fyrir starf þeirra og var talinn 

afleiðing mikils og stöðugs álags og manneklu á Bráðamóttökunni. Áhrifin eru meðal 

annars á starfsþróun hjúkrunarfræðinga og öryggi þeirra í starfi. 

Hjúkrunarfræðingarnir sögðu að þeir ættu erfitt með að rifja upp eða auka þekkingu 

sína á vinnutíma vegna álags í vinnu. Þórdís sagði: „ég nenni ekki að gera neitt umfram af 

því að maður er bara þreyttur, þegar þú færð pásu þá ertu bara í pásu og safnar orku fyrir 

næsta bardaga“. Þeir eigi erfitt með að rifja upp og auka þekkingu sína með því að lesa 

þau skjöl sem þeir eiga að standa klárir á og sáu heldur ekki fyrir sér að geta markvisst 

farið yfir hæfniviðmiðakjalið þegar það yrði innleitt. Hildur sagði: „þetta er kannski 

tímaleysi eða eitthvað. Maður er kannski á vakt og hefur ekki tíma til að vera skoða 

eitthvað svona. Önnur verk sem maður þarf að forgangsraða á undan“. Það gæfist því ekki 

tími til þess í vinnunni eða líkt og Aríel sagði: „miðað við allavega hvernig þetta er í dag, 

þá finnst mér soldið erfitt að benda á hvernær er best eða hvenær ég geti raunverulega 

skoðað þetta“. Anna sagði einnig: „loksins kemur kannski pínu rólegt. Þá er ég ekki að fara 

setjast niður og lesa þá er ég bara „okei ég ætla að ná andanum!“. Sunna sagðist þó gefa 

sér tíma í vinnunni: „ef ég sé eitthvað að gera sem ég hef aldrei gert áður og ef ég veit 

nákvæmlega hvar ég á að leita að þessum leiðbeiningum“. Þeir áttu einnig mjög erfitt með 

að mæta á námskeið eða aðra viðburði á vegum starfsþróunar nema í frítíma sínum. Tveir 

nefndu að þeir gætu mögulega fundið tíma á næturnar ef þeir væru á tilteknum stað innan 

deildarinnar en þá væru þeir yfirleitt þreyttir. Þegar hjúkrunarfræðingarnir hugleiddu 

hvernig þeir gætu þá komið því fyrir að fara yfir upplýsingar í hæfniviðmiðakjalinu eða 

lesa til að auka þekkingu sína sagði Anna: 
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Af því að það er yfirleitt aldrei tími til þess í vinnunni. skiluru. Þannig að þetta 
þýðir bara það að þú sért að gera þetta í þínum frítíma og þú hefur ekki einu 
sinni aðgang að gæðaskjölunum heima hjá þér 

 
Þeir þurftu oft að koma utan vinnutíma til að mæta á verklegar æfingar, tilfellafundi, 

fræðslur og annað. Það væri ekki alltaf skylda að mæta utan vinnutíma á þessa viðburði 

en til þess að bæta starfsþróun sína væri það nauðsynlegt. Það væri því oft erfitt og hefði 

neikvæð áhrif á starfsþróun þeirra og væri ekki hvetjandi til að bæta starsfþróun sína 

markvisst. Hjúkrunarfræðingarnir voru því allir sammála um að tímaskortur væri afleiðing 

þess að þeir gætu ekki sinnt starfsþróun sinni markvisst. Þeir voru því ekki hlynntir því að 

lesa sér til heima hjá sér nema einstaka sinnum til gamans eða til að fara yfir atriði eftir 

erfiða vakt. Þeir voru ekki hlynntir því að gert væri ráð fyrir því að þeir eyddu frítímanum 

sínum í að sinna starfsþróuninni. 

Í þessu samhengi væri líka mikilvægt að aðskilja vinnu og einkalíf meira en ef maður 

vildi lesa vinnutengd mál heima þá væri það jákvætt. Það ætti hinsvegar að koma málum 

tengdum starfsþróun þannig fyrir að hjúkrunarfræðingar þurfi ekki að bæta þekkingu sína 

með því að lesa í frítíma sínum. Það væri einnig mikilvægt að vera. Til dæmis, í vinnunni 

þegar skjölin væru lesin til þess að geta séð meira fyrir sér og jafnvel prófað tækin í leiðinni 

og rifjað upp. Aríel sagði um þetta: 

 
Við verðum að gera mun á því hvenær þú ert að vinna og hvenær þú ert bara 
heima hjá þér að sinna lífinu þínu. Að þú fáir dag á launum þar sem þú ert að 
fara yfir þessa hluti sem er ætlast til að við kunnum og gerum vel. 

 
Þær sem áttu börn sögðu það ógerlegt að sinna starfsþróun sinni utan vinnutíma. Þeim 

fannst mikilvægt í því samhengi að þeim væri gefinn tími bæði fyrir kennslu , þjálfun og 

lesdag sem væri inni í vinnuskyldunni. Einnig væru auknar kröfur á þessum álagstímum 

sem nú hefur verið að vinna meira og því enn erfiaðara að finna tíma fyrir starfsþróun 

sína, þ.e.a.s. sækja námskeið eða fræðslu o.s.frv. Þeim fannst þvi ákveðin togstreita á milli 

vinnunnar, starfsþróunar sinnar og einkalífs. Jónína sagði: 

 
Ég hef svo öðrum skyldum að gegna og ég er alltaf að vinna aðeins meira og 
svo þegar þessi námskeið koma ofan á það, ef það er ekki inní vinnuskyldunni 
að þá er það mjög strembið. Það væri mikilvægt að maður fái kannski þá bara 
hálfan dag til að undirbúa sig eða eitthvað svo maður sé ekki alltaf að gera 
þetta heima í frítímanum sínum. Þá myndi eg kannski bara „eitthvað heyrðu, 
nú ætla ég aðeins að dýpka mig í þessu efni, ég ætla að lesa. Hey ég fann hérna 
frábæra grein...ég ætla að senda hana skiluru. Því það er mjög bara erfitt að 
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finna þetta jafnvægi á milli sko...milil herna...milli sko einkalífs og vinnunar. 
Sérstaklega af því að það er rosaleg pressa á manni að vinna meira. Það er 
stanslaust verið að biðja mann um að taka aukavaktir, taka bakvaktir þúst og 
svoleiðis, þannig að þetta er þessi herna TOGSTREITA á milli einkalífs og vinnu. 

 
Anna sagði einnig: „ég allavega hef átt erfitt með að sækja ýmsa viðburði utan vinnutíma. 

Ég hef reynt en mér finnt ég soldið vera að vanrækja heimiliið.“ Einnig kom fram það 

sjónarmið að það sé gríðarlega erfitt fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem að vinna aðallega á 

næturna, eigi börn eða vinni mikið að gefa sér tíma til að sækja þá kennslu og þjálfun sem 

er í boði og ekki síður að hafa tíma til að lesa sjálfur það sé mjög erfitt. Það sé þó ekki 

síður mikilvægt að hjúkrunarfræðingar á næturvakt séu vel upplýstir og öryggir í starfi því 

mönnun sé minni og meira af yngri hjúkrunarfræðingum á vakt. Anna sagði: 

 
Ég hef ekki tíma, ég er náttla með barn heima alla daga...get ekki tekið þátt í 
öllum þessu æfingum. Get ekki nýtt frítíma minn...hversu mikið langar manni 
að vera þarna þegar maður er í fríi. Maður er kominn með alveg ógeð eins og 
búið er að vera núna. Maður nennir ekki að koma eitthvað þarna aukalega. 

 
Að lokum kom fram að hjúkrunarfræðingar vilji almennt læra meira og hafa tíma til þess. 

Vegna álags sé það hinsvegar oft ekki hægt en ef álag væri minna þá myndi það hafa 

jákvæðari áhrif á starfsþróun þeirra. Allir hjúkrunarfræðingar töldu það gríðarlega 

mikilvægt að til þess að geta verið í stöðugri þróun, aukið öryggi sitt og verið meðvitaðir 

hvað varðar nýja þekkingu og breytingu á verklagi, að þá sé lykiatriði að starfsþróun sé 

skipulögð inni í vinnuskyldu hjúkrunarfræðinga og að þeir fái lesdag á launum þar sem 

þeir mæta til vinnu, fái tíma til að lesa og rifja upp og prófa sig áfram á tækjum og tólum. 

Þórdís sagði til að mynda: „það er ekki mikill tími í vinnunni og ef þú færð einhvern lesdag 

og bara mætir og ert að lesa þig til. Ég held að það sé jákvætt.“ Aríel sagði einnig: 

 
Að þú færð einhvern tíma, hvort að það sé á sex mánaða fresti eða eitthvað í 
að hérna bara betrumbæta þig. Að þú fáir einhvern dag á launum. Þar sem þú 
ert að fara yfir þessa hluti sem ætlast er til að við kunnum vel og... gerum vel. 



86 

5 Umræða 

Við fræðilega samantekt kom í ljós að starfsþróun er lykilþáttur í að viðhalda öryggri og 

góðri heilbrigðisþjónustu (Page, 2004), eykur líkur á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og 

dregur úr brottfalli þeirra (Gould, Drey og Berridge, 2007). Hún getur einnig haft jákvæð 

áhrif á árangur og ánægju hjúkrunarfræðinga í starfi (Aiken o.fl., 2003; Sigrún 

Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007). Árangursrík starfsþróun byggir meðal annars 

á því að hún sé vel skipulögð (McKee og Healy, 2002; Gould, Drey og Berridge, 2007; Ellis 

og Nolan, 2005), aðgengileg, raunhæf og kerfisbundin (Ellis og Nolan, 2005). Einnig hafa 

starfsmennirnir sjálfir mikið að segja (Gould, Drey og Berridge, 2007), tækifærin sem eru 

til staðar, lærdómsumhverfið sem og efnislegir þættir (Gould, Drey og Berrisge, 2007; 

McKee og Healy, 2002). Starfsþróunarlíkan Donner og Wheelers (2001a) leggur einnig 

áherslu á að starfsþróunin sé einstaklingsbundið ferli sem þurfi að taka tillit til. Einnig var 

áhugavert að sjá að starfsþróunin er ekki bara á ábyrgð vinnuveitanda heldur ber 

starfsmaðurinn ábygð á sinni starfsþróun en vinnuveitandinn þarf að skapa umhverfi sem 

styður við og er hvetjandi fyrir lærdóm (Munro, 2008). Það kom einnig fram að 

starfsþróun hjúkrunarfræðinga er ekki einfalt ferli þar sem umhverfi hjúkrunarfræðinga 

er flókið og fjölbreytt (Gould, Drey og Berridge, 2007: Ellis og Nolan, 2005) og eru margir 

þættir sem geta haft áhrif á starfsþróun á jákvæðan og neikvæðan hátt (Munro, 2008; 

Lawton og Wimmpenny, 2003: Gould, Drey og Berridge, 2007; Pool, 2015). 

Þetta gefur til kynna að starfsþróun hjúkrunarfræðinga sé mjög mikilvæg og að mörgu 

þurfi að hyggja til að skapa það styðjandi lærdómsumhverfi til að mæta markmiðum, bæði 

vinnuveitanda og hjúkrunarfræðinga um árangursríka starfsþróun. 

5.1 Hvert er mat hjúkrunarfræðinganna til starfsþróunar sinnar á 
Bráðamóttökunni? 

Fram kemur í rannsóknum að hjúkrunarfræðingar upplifa almennt starfsþróun sína sem 

mikilvægan hlut og þeir vilja gera sitt besta til að þróast í starfi og veita góða þjónustu 

(Hughes, 2005; Gould o.fl., 2007; Pool o.fl., 2013). 
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Hjúkrunarfræðingarnir í þessari rannsókn voru allir sammála um að starfsþróun þeirra 

skipti þá miklu máli og þeir vildu gera sitt besta til að þróast og bæta frammistöðu sína. 

Viðhorf hjúkrunarfræðinga til starfsþróunar sinnar hefur lítið verið rannsakað en 

niðurstöður sýna að hjúkrunarfræðingum finnst starfsþróun leika stórt hlutverk í að efla 

þjónustu við skjólstæðinga sína og viðhalda öryggi sinu og sjúklinganna. Starfsþróun 

minnkar möguleika á misstökum í starfi og hjálpar þeim að halda sér við í starfi. Hún hefur 

því mjög jákvæð áhrif bæði fyrir vinnuveitendur og hjúkrunarfræðinga (Gould o.fl., 2007; 

Hughes, 2005; Pool o.fl., 2013). 

Þrír af fjórum reyndum hjúkrunarfræðingum fannst starfsþróun sín hafa gengið vel. 

Einn reyndur hjúkrunarfræðingur sem hafði unnið lengst á Bráðamóttökunni af 

þátttakendunum upplifði starfsþróun sína ganga hægt. Reyndir hjúkrunarfræðingar voru 

áberandi sjálfstæðir varðandi þróun sína í starfi og voru yfirvegaðir í störfum sínum þrátt 

fyrir upplifun þeirra á að starfsþróunin væri undir þeim komin. Þeir upplifðu að tækifærin 

væru til staðar en það væru vissir þættir í umhverfinu sem hefðu neikvæð áhrif og gerðu 

þeim erfitt fyrir. Þetta samræmist öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar sem hafa 

meðal annars leitt í ljós að reyndir hjúkrunarfræðingar eru sjálfstæðir þegar kemur að 

starfsþróun þeirra, gerðar eru minni kröfur til þeirra að sinna starfsþróun sinni, þeir hafa 

annan tilgang með því að þróast í starfi, þurfa minni leiðsögn og sést það best með 

kenningu Benners um þróun í starfi þar sem þarfir og markmið breytast eftir því sem 

hjúkrunarfræðingar verða reyndari í störfum sínum. Þó eru ákveðnir þættir sem geta haft 

neikvæð áhrif á starfsþróun en þar sem hún er einstaklingsbundin geta þessir þættir haft 

mismunandi áhrif á einstaklinga sem sést á þessari rannsókn þar sem það er einn reyndur 

hjúkrunarfræðingur, sem hafði unnið lengst á Bráðamóttökunni, sem upplifði stöðnun í 

starfi (Gould o.fl.; Ellis og Nolan, 2005: Munro, 2008; Lawton og Wimpenny, 2003; Gobet 

og Chassy, 2008; Daley, 1999). 

Byrjendum í starfi fannst þeir hafa þróast vel í starfi og alltaf vera að læra eitthvað nýtt. 

Þeim fannst þó skorta betra skipulag í upphafi í tengslum við aðlögunina. Þeir hefðu 

mögulega upplifað starfsþróunin á jákvæðari hátt til að byrja með ef skipulag, eftirfylgni 

og stuðningur hefði verið með betra móti. Þessi upplifun samræmist vel öllum 

rannsóknum sem voru skoðaðar þar sem kemur í ljós að byrjendum í starfi finnst þeir vera 

að læra marga hluti og finnst stundum eins og þeir fái of mikið af upplýsingum og læra of 
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mikið í einu. En það kemur skýrt fram að stuðning, eftirfylgni og leiðsögn skortir og 

skipulag mætti vera á margan hátt betra. Byrjendur í starfi þurfi að vera leiddir í gegnum 

starfþróunina og eigi erfitt með að sjá framhaldið með tilliti til starfsþróunar. Þess vegna 

er mikilvægt að halda sérstaklega vel utan um byrjendur í starfi þar sem þeir upplifi sig 

oft óöugga og eina á báti (Gould o.fl., 2007; Daley, 1999). Starfsþróunarlíkan Benners lýsir 

þessari upplifun byrjenda í starfi þar sem hræðsla og óröyggi getur einkennt líðan þeirra 

fyrst um sinn (Gobet og Chassy, 2008) og undirstrikar mikilvægi þess að halda vel utan um 

þennan hóp og leiða hann áfram til að byrjendum liði betur og þeir upplifi þróun sína í 

starfi á jákvæðan hátt. 

Þrír reyndir hjúkrunarfræðingar settu sér markviss markmið og voru með hugmyndir 

að næstu skrefum en hinir, þar á meðal allir byrjendur í starfi, settu sér ómeðvitað 

markmið, sérstaklega eftir að hafa gert mistök eða haft þörf á að læra eða rifja upp. 

Mikilvægi markmiðasetningar er talin ótvíræð bæði í markmiðakenningu Locke og Latham 

og einnig í hinum ýmsu starfsþróunaráætlunum, líkönum og rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á árangri starfsþróunar. Það er mikilvægt að hvetja starfsmenn til 

markmiðasetningar bæði til að gera starfsþróunina markvissari og líka til að nota það sem 

ákveðið tæki til að veita endurgjöf, stuðning og mæla frammistöðu (Pool o.fl.,2013; 

Donners og Wheeler,2001a; Locke og Latham,2002; Sigrún Gunnarsdóttir og Helga 

Bragadóttir, 2007; Hackams og Oldham, 1976). En það kemur þó fram að byrjendur í starfi 

eigi erfiðara með að setja sér markviss markmið þar sem þeir sjá ekki fyrir sér hvert þeir 

stefni og eru að reyna ná tökum á einföldum atriðum. Það er því eðlilegt að á þessum 

tímapunkti séu þau ekki komin með markviss markmið (Daley, 1999). Athyglisvert er 

hinsvegar að sjá að byrjendur setja sér meðal annars markmið í kjölfar misstaka og 

mikilvægt að skoða þennan þátt betur til að tryggja að byrjendur setji sér markmið til að 

fyrirbyggja misstök og fái stuðning og hvatningu til að setja sér lítil markmið í einu og þeim 

sé fylgt vel eftir. 

Tengingin á milli aldurs og viðhorfa til starfsþróunar hefur hinsvegar ekki verið 

rannsökuð mikið en hefur komið í ljós að þar þarf að taka tillit til reynslu, þekkingar, eðli 

starfa og aldurs (Donner og Wheeler, 2001a). Mikilvægt er að góður skilningur sé á þróun 

þeirra og áhrifum þess eftir aldri (Pool o.fl., 2010) til að starfþróunin sé árangursík og hafi 

áhrif á þjónustuna og vellíðan hjúkrunarfræðinga í starfi. 
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5.1.1 Hvaða þættir styrkja starfsþróun þeirra? 

Byrjendum fannst kennsla og þjálfun á vegum Bráðamóttökunnar, stærri námskeið á 

vegum Landspítala og að leita til samstarfsfólks síns aðallega hjálpa sér til að þróast í 

starfi. Einnig fannst þeim jákvætt að það væri verið að leggja meiri áherslu núna á 

deildinni í kennslu, stuðning og eftirfylgni fyrir byrjendur. Það væri mikil þörf á því og 

myndi styðja vel við starfsþróun byrjenda. Reyndum hjúkrunarfræðingum fannst þjálfun 

og kennsla innan Bráðamóttökunnar hjálpa þeim að þróast í starfi og að leita til 

samstarfsmanna sinna til að fá leiðbeiningar og ráðgjöf. Þeir voru hlynntari óformlegum 

lærdómi heldur en byrjendur og voru mun sjálfstæðari hvað varðar lærdóm og að auka 

þekkingu sína. Þeim fannst mikil hvatning fyrir starfsþróun sína vera þátttaka í innra starfi 

deildarinnar, vera með í vinnuhópum o.s.frv. Þeim fannst mörg tækifæri vera til að þróast 

í starfi, takast á við áskoranir, fá tilbreytingu og krefjandi verkefni en hver og einn 

hjúkrunarfræðingur þyrfti að vera virkur og hafa frumkvæði. Þetta samræmist því að 

óformlegur lærdómur líkt og að leita til samstarfsmanna sinna er talinn hafa jákvæð áhrif 

á starfsþróun hjúkrunarfræðinga og að lærdómur þar sem lögð er áhersla á klíníska færni 

skili árangri. Einnig er mikilvægt að tækifærin séu til staðar og þau hafi mikil áhrif á 

hvatningu starfsmanna til að læra. Einnig kemur þarna fram áherslumunur á milli 

byrjenda og reyndra þar sem reyndir leggja áherslu á að prófa nýja hluti og leita að 

tækifærunum sem er eðlilegt þar sem reynslan og þekkingin er orðinn meira og því aðrar 

áherslur (Gould o.fl., 2007; Ellis og Nolan, 2005; Daley, 1999). Allir voru því sammála um 

að námskeið sem nýtist í klínísku starfi hjálpi þeim mest til að þróast í starfi og að leita til 

samstarfsmanna sinna þó að áherslumunur hafi verið á milli byrjenda og reyndra. 

 

5.1.2 Hvaða þættir letja starfsþróunina? 

Álag, tímaskortur, mannekla og óaðgengilegar upplýsingar höfðu neikvæð áhrif á 

starfsþróun allra hjúkrunarfræðinganna. Aðrar rannsóknir staðfesta þessi atriði en minna 

er talað um aðgengilegar upplýsingar (Hughes, 2005) en það kom þó fram í rannsókn Dale 

(1999). 

Þrír af fjórum reyndum hjúkrunarfræðingum sem allir áttu börn nefndu sérstaklega að 

starfsþróunin hefði neikvæð áhrif á jafnvægi milli vinnu og einkalifs þar sem þeir þyrftu 

oftast að sinna starfsþróun sinni í frítíma sínum. Það reyndist þessum 

hjúkrunarfræðingum mjög erfitt og hafði því letjandi áhrif á starfsþróunina. Þetta er 
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einnig vandamál fyrir hjúkrunarfræðinga erlendis og hafa rannsóknir sýnt fram á að þetta 

sé vandamál á alþjóðavísu (Gould o.fl., 2007; Hughes, 2005). 

Einnig reyndist næturvinna, lág vinnuprósenta og að snúa aftur til vinnu eftir 

fæðingarorlof hafa neikvæð áhrif á starfsþróunina og hefur þetta reynst vandamál 

erlendis líka. Erfitt getur reynst fyrir þessa starfsmenn að vera í markvissri þróun og 

stuðningur og eftirfylgni minni en skiptir þennan hóp mjög miklu máli (Gould o.fl., 2007; 

Pool, 2015). Það er áhyggjuefni að þessir þættir hafi neikvæð áhrif á starfsþróun 

hjúkrunarfræðinga því að þetta gæti verið töluverður fjöldi hjúkrunarfræðinga sem er í 

þessum aðstæðum. Því þarf að mæta þörfum þessara hjúkrunarfræðinga á einhvern hátt 

og huga að leiðum fyrir þá til að þróa sig í starfi. 

Öllum hjúkrunarfræðingunum fannst starfsþróunarkerfi spítalans letja starfsþróun 

sina og vildu sjá endurskipulagningu á því kerfi. Þeir sóttu námskeiðin af skyldurækni og 

fannst það oftast ekki gagnast til að þróast í starfi og ekki nýtast nógu vel í klínískri 

starfsemi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef að starfsþróunarkerfi er byggt upp þannig að 

hjúkrunarfræðingar eru verðlaunaðir með hærri launum sæki þeir námskeið þá sé það 

ekki ávísun á að þeir þróist vel í starfi. Þá sækja þeir námskeiðin minna á þeirra forsendum, 

heldur frekar af skyldurækni og til að fá hærri laun, þeir hafa þá aðra sýn á starfsþróun 

sína, hugsa minna um sínar þarfir og markmið og eru ekki líklegir til að yfirfæra lærdóminn 

yfir á klíníska starfsemi. Það er því umhugsunarefni og gefur til kynna að skoða þurfi kerfið 

sem er til staðar á Landspítalanum til að komast til móts við þróun þessara 

hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni (Locke og Latham, 2002; Lunenburg, 2005). 

Þeim fannst nauðsynlegt að það væru ákveðnar kröfur gerðar til grunnstarfsþróunar 

allra hjúkrunarfræðinganna en síðan væri mikilvægt að hver og einn hjúkrunarfræðingur 

gæti haft meiri áhrif á sína starfsþróun og væri studdur til að sækja námskeið eða kennslu 

eftir þeirra reynslu, áhugasviði sem nýttist deildinni og að það væri metið til 

starfsþróunar. Þetta samræmist skilgreiningum um að árangursrík starfsþróun þurfi að 

byggjast á áhuga hvers og eins (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2008; Munro, 

2008), mæti þörfum allra (Ellis og Nolan, 2005) og að hún sé einstaklingsbundin (Donner 

og Wheeler, 2001a). Mikilvægi hvatningar og stuðnings kom margoft fram í 

rannsóknunum (Daley, 1999; Pool o.fl., 2013). Mikilvægi þess að veita starfsmönnum 

endurgjöf og stuðning kemur einnig fram í starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams 
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(1976). Einnig kemur þarna fram mikilvægur punktur að hjúkrunarfræðingar vilja hafa 

áhrif á sína starfsþróun, þeir setja sér ákveðin markmið og starfsþróunin byggist á þeim. 

Ef að togstreita myndast á milli markmiða starfsmanna og vinnuveitanda varðandi 

markmið starfsþróunar þá hefur það neikvæð áhrif. En samvinna og góð samskipti eru 

þarna mikilvæg til að styðja starfsmenn til að fara sínar leiðir innan sviðs deildarinnar en 

einnig að þeir komi til móts við þarfir deildarinnar. Þannig hagnast báðir aðilar (Munro, 

2008). 

Allir hjúkrunarfræðingarir voru sammála um að starfsþróunin þyrfti að vera meira 

tengd inn í vinnuskylduna, aukinn tíma þyrfti til að sinna þróun sinni í starfi, auka 

eftirfylgni, stuðningur og endurgjöf þyrftu einnig að vera til að þróun þeirra í starfi yrði 

markvissari. 

 

5.2 Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinganna til kennslu og þjálfunar? 
Það kom fram að Bráðamóttakan væri sérhæfð, krefjandi og fjölbreytt og sinnti mörgum 

sjúklingahópum. Einnig væri tækjabúnaðurinn í stöðugri þróun sem og þjónustan við 

sjúklingana. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að kennsla og þjálfun þurfi að mæta þörfum 

um fjölbreytta og krefjandi kennslu sem að tekur á öllum þáttum starfseminnar. 

Hjúkrunarfræðingunum fannst þeir þurfa að sýna ákveðna ábyrgð og leita sér 

þekkingar eftir því sem við á. Þeir sjálfir vissu best hvar þeir þyrftu að bæta sig. Það er 

mjög góður punktur því það kemur fram að þrátt fyrir að vinnuveitendur þurfi að skapa 

ákveðið umhverfi til lærdóms að þá ber hjúkrunarfræðingurinn einnig ábyrgð á sinni 

starfsþróun og hann einn getur séð best hverjar þarfir hans eru hverju sinni og þarf því að 

vera stöðugt í ákveðnu sjálfsmati til að auka öryggi sitt og „vera á tánum“. Í 

starfsþróunarlíkani Donners og Wheelers kemur skýrt fram að hjúkrunarfræðingar þurfi 

að skuldbinda sig starfsþróuninni og þurfa að hafa frumkvæði. Vinnuveitendur þurfa 

hinsvegar að skapa ákveðið umhverfi sem inniheldur tækifæri, hvatningu, stuðning o.fl. 

til að starfsmenn eflist í starfi og séu í stöðugri þróun. 

Allir voru sammála um að þeim fannst starfsþróunarkerfi Landspítalans ekki virka sem 

skyldi og fannst kennslan sem þeir fengu á starfsþróunarnámskeiðum spítalans ekki 

gagnast sér nema að litlu leyti í starfi sínu á Bráðamóttökunni. Hjúkrunarfræðingar væru 

aðallega að sækja námskeiðin af skyldurækni, vegna möguleika á launahækkun og 

upplifðu starfsþróunarkerfið á neikvæðan hátt. Þeir vildu frekar nýta tímann í að sækja 
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kennslu og þjálfun sem væri í boði á deildinni sem hafði mjög góð áhrif á þróun þeirra í 

starfi en væri ekki nógu mikið metin að þeirra mati samkvæmt þessu starfsþróunarkerfi. 

Það myndaðist því ákveðin togstreita á milli kennslu og þjálfunar á Bráðamóttökunni og 

starfsþróunarkerfis Landspitalans þar sem þeir vildu frekar að kennslan á deildinni væri 

meira metin til starfsþróunar. Þetta er áhugavert þar sem rannsóknir segja að 

kerfisbundið skipulag á starfsþróun sé árangursríkt (Ellis og Nolan, 2005) en það sem 

skiptir líklega máli hér er bæði að námskeiðin og kennslan þurfa að tengjast betur í klíníska 

starfsemi deildarinnar (Pool, 2015) og að starfsþróunarkerfið byggir líka á 

launahækkunum og það sé ekki nógu gott til árangurs þar sem þá verður forsenda 

hjúkrunarfræðinganna önnur. Þeir sækja þá námskeiðin meira af skyldurækni og til að fá 

launahækkun og þekkingin færist síður yfir í klíníska starfsemi (Locke og Latham, 2002; 

Lunenburg, 2005). 

Þeir voru allir sammála um að verklegar æfingar voru mikilvægar fyrir þróun þeirra í 

starfi og gátu þær átt sér stað á margan hátt. Byrjendum fannst verklegar æfingar góðar 

til að læra, öðlast öryggi og fá endurgjöf á frammistöðu sína en reyndir notuðu æfingarnar 

aðallega til að rifja upp og viðhalda örygginu. Þeir töldu að það mætti leggja enn meiri 

áherslu á verklegar æfingar, ekki bara í bráðaðstæðum, heldur líka varðandi öryggisþætti 

á deildinni. Verklegar æfingar þurftu ekki endilega að vera skipulagðar heldur gat það líka 

verið þannig að starfsmenn voru að kenna hverjum öðrum á vaktinni o.s.frv. Þeim fannst 

verklegar æfingar tengja vel fræðilegt efni við klínískar aðstæður. 

Reyndir hjúkrunarfræðingar leituðu meira í óformlegan lærdóm og fannst ekki 

nauðsynlegt að fara á mörg námskeið eða taka oft þátt í æfingum. Þeir vildu meira læra 

af vinnufélögum i vinnunni, lesa sér til sjálfir og síðan sækja námskeið og æfingar þegar 

þeim fannst vanta aukið öryggi og vildu meta það sjálfir. Þarna kemur fram að óformlegur 

lærdómur og lærdómur sem snýst um að horfa, skynja og gera sjálf skiptir þá miklu máli 

(Frankel, 2009). Rannsóknir hafa lagt mikla áherslu á að óformlegur lærdómur er mjög 

árangursríkur, meiri möguleikar eru á að yfirfæra þekkinguna yfir í klíniska starfsemi og 

lærdómurinn tengir svo vel við starfsemina sjálfa. Þess vegna sækjast starfsmenn meira 

eftir því þar sem það nýtist þeim betur í starfinu (Munro, 2008; Pool, 2015; Frankel,2009; 

Inga Jóna Jónsdóttir, 2007; Daley, 1999). Það er því mikilvægt að læra í vinnunni, læra af 

reynslunni og reyna sig sjálf í aðstæðunum. Það kom þó fram að byrjendum fannst einnig 
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gagnast sér vel formlegur lærdómur, einfaldar og skýrar leiðbeiningar og að 

lærdómsaðferðunum væri blandað meira saman. Þeir sóttust í að fara á námskeið og 

annað til að læra og er það í takt við þarfir byrjenda í starfi m.t.t. starfsþróunarlíkans 

Donner og Wheeler (2001a), og kenningar Benners um þróun hæfni í starfi (Gobet og 

Chassy, 2008). Einnig samræmist það viðhorfum hjúkrunarfræðinga sem eru byrjendur í 

starfi samkvæmt öðrum rannsóknum (Daley, 1999; Pool o.fl., 2013). 

Þetta samræmist því vel rannsóknum sem gerðar hafa verið um mismunandi áherslu á 

milli byrjenda og reyndra í starfi varðandi lærdóm. Þegar reynslan eykt þá er minni áhugi 

á formlegri kennslu og verða hjúkrunarfræðingarnir sjálfstæðari og afla sér þekkingar 

með eigin leiðum og meira af sínu frumkvæði (Pool o.fl., 2013; Daley, 1999). Það kom 

einnig fram að það væri ekki mikil pressa á reynda hjúkrunarfræðinga að sækja kennslu 

og þjálfun og fannst þeim jákvætt að með innleiðingu hæfniviðmiða gæti orðið meiri 

eftirfylgni og stuðningur að þessu leyti. Áður hafði komið fram í rannsókn að það væri 

eins og það sé almennt samþykki fyrir því í vinnuumhverfinu að reyndir 

hjúkrunarfræðingar sæki síður skipulagða viðburði á vegum starfsþróunar og minni pressa 

sé á þá af ýmsum ástæðum. 

Hjúkrunarfræðingarnir töldu ógerlegt að kunna allt og fannst mikilvægt að vera 

stöðugt að rifja upp. Þar skipti gríðarlega miklu máli að hafa aðgengilegar upplýsingar. 

Aðgengilegar upplýsingar komu oft upp í viðtölunum og virtist vera skortur á 

aðgengilegum, einföldum og sýnilegum upplýsingum. Reyndum fannst gott að hafa 

aðgengilegar upplýsingar til að leita jafn óðum að svörum og til að styðja sig við í 

ákveðnum aðstæðum en byrjendum fannst aðgengilegar upplýsingar þurfa að tengjast 

saman með námskeiðum, fyrirlestrum og verklegum æfingum. Þetta kom ekki eins skýrt 

fram í rannsóknum þessi þörf en mögulega getur það verið að þetta sé ekki eins mikið 

vandamál þ.e.a.s. að upplýsingar séu ekki nógu aðgengilegar, sýnilegar og einfaldar eins 

og raun ber vitni á Bráðamóttökunni. 

Niðurstaðan um lærdóm hjúkrunarfræðinganna var því í megindráttum að þeim fannst 

öllum samblanda af verklegum æfingum á deildinni, kennslu og þjálfun á bráðamóttöku, 

tilfellafundum, leshringjum, ráðfæringum við samstarfsfólk sitt og aðgengilegar 

upplýsingar vera grundvallaratriði þó að ákveðinn áherslumunur gat verið á milli reyndra 

og  byrjenda.  Byrjendur  þuftu  meira   að   vera  leiddir   í   gegnum  fyrstu   skrefin  í 
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starfsþróuninni og hvað námskeið þeir ættu að fara á o.s.frv. en reyndir voru sjálfstæðari 

og þurftu ekki mikla handleiðslu í því þó að þeir vildu gjarnan fá meiri hvatningu til að leita 

sér meiri þekkingar. Þeir töldu þó einn þátt vera stórt atriði í að þróast og læra á deildinni 

og það var reynslan. Reynslan hjálpaði reyndum mun meira í starfi en byrjendum þar sem 

þeir höfðu litla reynslu að byggja á. Hún var mjög dýrmæt og gaf þeim mikið. Aðalatriðið 

er því það að tilgangur lærdóms er mismunandi milli aldurshópa og þarfir fyrir lærdóm 

eru einnig misjafnar. 

 

5.3 Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinganna til hæfnimats? 

Hjúkrunarfræðingarnir voru allir sammála um að mat á störfum þeirra sé mjög mikilvægt 

og líka um að það þyrfti að vera mun meiri eftirfylgni, stuðningur og mat gert á störfum 

þeirra. Þetta samræmist rannsóknum um að hjúkrunarfræðinga virðist skorta stuðning, 

eftirfylgni og mat á störfum sínum bæði í formi hróss og líka athugasemda til að bæta 

störf sín. 

Þeir fögnuðu því innleiðingu hæfniviðmiða þar sem þeir sáu fyrir sér aukið utanumhald 

á starfsþróun sinni og meiri endurgjöf á störf sín. Þeim fannst að mörgu leyti gengið út frá 

því að þeir hafi ákveðna þekkingu en það sé í raun ekki fylgst með þeim og ekki verið að 

meta þá á neinn hátt. Í þessu samhengi hefur komið fram í rannsóknum að 

hjúkrunarfræðinga skortir oft stuðning og það hafi neikvæð áhrif á starfsþróun þeirra 

(Munro, 2008; Lawton og Wimpenny, 2003; Ellis og Nolan, 2005). Kom fram að það væri 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar fengju stuðning, áhuga og hvatningu frá yfirmönnum til 

að sinna starfsþróun sinni og að eftirfylgni og endurgjöf og góð samskipti hefðu einnig 

góð áhrif (Lawton og Wimpenny, 2003). Starfsþróunarhringurinn (Hall, T. og Hall, S., 1976) 

og starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (Lunenburg, 2011) leggja einnig mikla áherslu 

á endurgjöf, hvatningu og stuðning yfirmanna til að hvetja og efla starfsmenn sína til að 

þróa sig í starfi. 

Aðspurðir fannst þeim hæfnimatið geta haldið þeim við efnið við að auka þekkingu sína 

og sinna störfum sínum vel, auka eftirfylgni, stuðning og hvatningu til að læra meira. Þeir 

upplifðu eins og störf þeirra í dag væri ekki metin og hafði það neikvæð áhrif á þróun 

þeirra í starfi. 

Hjúkrunarfræðingunum fannst mikilvægt og vera þörf á að fá í auknum mæli 

uppbyggilegar athugasemdir um störf sín en töldu þó Bráðamóttökuna vera einstakan 
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vinnustað að því leytinu til að þar er mikil samheldni og samvinna milli starfsmanna. Það 

að leita til hvers annars eftir ráðgjöf, hvatningu og stuðningi sé mjög ríkjandi í 

menningunni og gríðarlega mikilvægt. Þeir vildu samt sem áður meiri endurgjöf á störf sín 

og nefndu þá aðallega frá yfirmönnum og að starfsmenn almennt séu enn meðvitaðri um 

að veita ráðgjöf á uppbyggilegan hátt og geri það jafnvel óaðspurðir. 

Þegar hæfnimatið sjálft kom til tals sem á að fara að innleiða á Bráðamóttökunni 

upplifði rannsakandi að hjúkrunarfræðingarnir væru óöruggir með matið. Þeim fannst 

það verða að liggja skýrt fyrir áður en hæfniviðmiðin væru innleidd hvernig matið á að 

fara fram. Þeim fannst betra að matið væri í formi verkefna, samtals, verklegs mats ,360 

gráðu matstaðlaðs mats eða krossaprófs í kjölfar námskeiða í staðinn fyrir að þetta yrði 

próf. Orðið próf fór ekki vel í hjúkrunarfræðingana en þeir voru sammála um að það væri 

mikilvægt að meta þekkingu þeirra á ákveðnum atriðum eins og lyfjum og þá mætti það 

vera í formi prófs. Þeir voru allir sammála um að tilgangur matins yrði að vera að gefa 

þeim uppbyggilegar athugasemdir og ráðleggingar til að bæta sig en ekki til þess að gera 

neikvæðar athugasemdir um störf þeirra. Þeir voru sammála um að erfitt væri að meta 

störf þeirra og það sé vandmeðfarið. Rannsóknir og fræðileg yfirlit hafa sett fram að það 

sé mjög erfitt að meta hæfni bæði þar sem hjúkrunarstarfið er flókið, skilgreining á hæfni 

er óljós og matskvarðar og mælitæki eigi erfitt með að meta skilgreinda hæfni 

hjúkrunarfræðinga og frekari þróunar sé þörf (Chiarella o.fl., 2008). Þetta á sérstaklega 

við þar sem þeir velja frekar óformlega lærdóm en formlegan þar sem hann gagnast þeim 

betur en það er mun flóknara að meta slíkt (Pool, 2015). 

Byrjendur þörfnuðust meira mats til að fá að vita hvort þeir væru að gera rétt og fá 

ráðleggingar til að geta bætt sig en reyndir þurftu meira að fá mat á störfum sína til að 

upplifa að störf þeirra væru metin, fá hrós og staðfestingu á því að þeir væru að gera rétt. 

Þeim fannst hlutverk leiðbeinanda í hæfniviðmiðunum sem ákveðins stuðnings- og 

matsaðila vera mjög jákvætt og mjög þarft. Þeim fannst mikilvægt að störf leiðbeinanda 

væru samhæfð til þess að matið væri sanngjarnt á milli hjúkrunarfræðinga. Þeim fannst 

líklegra ef að leiðbeinandi hefði yfirumsjón með hæfniviðmiðum hvers og eins að matinu 

væri meira fylgt eftir og það yrði reglulegra. Það kom þó áhugaverður punktur fram í 

rannsókn um að umhverfi og aðstæður fyrir leiðbeinendur séu oft erfiðar á spítölum þar 

sem þeir sjálfir hafi mikla vinnuskyldu og tímaskortur og álag einkenni hjúkrunarfræðinga 
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sem sinni hlutverki leiðbeinanda. Verkefnin hrannast upp hjá þeim og eru þeir taldir 

ólíklegir í þessum aðstæðum til að koma til móts við þarfir hjúkrunarfræðinga um þróun 

í stafi (Frankel, 2009). Einnig sagði Coffey (2004) að 62% hjúkrunarfræðinga hefðu engan 

áhuga á að gerast leiðbeinendur eða taka þátt í þjálfun og kennslu. Þetta er áhugaverður 

punktur þar sem að mikilvægi leiðbeinanda var undirstrikað mörgum sinnum í þessari 

rannsókn og gæti þetta verið ástæða þess að til dæmis nýliðum fannst aðlögun sín ekki 

ganga vel. Það hefur mögulega verið vegna þess að leiðbeinendur gátu ekki sinnt starfi 

sínu vel vegna álags og tímaskorts. Það þarf því að huga betur að þessum þætti til þess að 

leiða til árangursríkrar starfsþróunar. 

Aðalatriðið er því að hjúkrunarfræðingar vilja fá aukna endurgjöf og mat á störf sín og 

með markvissara mati og innleiðingu hæfniviðmiða þá eru líka komnar ákveðnar kröfur 

til hjúkrunarfræðinga sem gætu hvatt þá meira til að fara eftir nákvæmum leiðbeiningum 

og gefa þeim aukinn metnað í að bæta sig og læra nýja hluti. Einnig myndi í framhaldinu 

eftirfylgni og stuðningur aukast og það var hlutur sem þeim fannst skorta. 

 

5.4 Hvert er viðhorf þeirra í heildina til ávinnings af innleiðingu 
hæfniviðmiða ? 

Hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um að með innleiðingu hæfniviðmiða gæti skapast 

ákveðið umhverfi og viðmið fyrir hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni og það hjálpi 

þeim mikið til að vita hvers er ætlast til af þeim og hvaða kröfur vinnuveitandinn gerir til 

þeirra. Á sama tíma og þessi viðmið og kröfur eru settar fram sáu hjúkrunarfræðingar 

tækifæri til að sanna sig, fá hrós, störf þeirra séu metin og sjá betur hvað hver og einn 

getur lagt til starfs deildarinnar til að betrumbæta starfsemina. Þeim fannst þetta því geta 

virkað vel í báðar áttir. 

Anna talaði um jákvæðu hliðar hæfniviðmiða „það er tilgangurinn með þessu öllu 

saman. Að gera þig að betri hjúkrunarfræðing. Að gera þig að hjúkrunarfræðing sem þú, 

þú sem stjórnandi ert stoltur af, þú ert stoltur að hafa í vinnu og þúst treystir en ekki bara 

einhver hjúkrunarfræðingur.“ Þeim fannst að með þessum hæfniviðmiðum skipti 

starfsþróun hvers og eins meira máli. Þeim fannst innleiðing hæfniviðmiða og mats, eins 

og þeir höfðu fengið upplýsingar um, vera metnaðarfullt verkefni og þar sáu þeir fyrir sér 

gott utanumhald og aðhald við starfsþróun sína sem væri mikil þörf á. Einnig fannst þeim 

leiðbeinendurnir mikill kostur við hæfniviðmiðin og endurgjöfin frá þeim á störf sín. Það 
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gæti verið mikil hvatning fyrir þá til að bæta sig í starfi. Þetta gæti hjálpað þeim sem eru 

að staðna í starfi til að bæta sig og auka starfsánægju sína og hjálpa almennt 

hjúkrunarfræðingum til að vera virkir, gagnrýnir og metnaðargjarnir hvað varðar þróun 

sína í starfi. Þeim fannst innleiðing hæfniviðmiða geta hraðað þróun sinni og gert hana 

markvissari sem og að auka öryggi sjúklinga  með aukinni samhæfingu og þekkingu 

starfsmanna. 

Þeim fannst hinsvegar forsenda þess að hæfniviðmiðin myndu ganga vel á 

Bráðamóttökunni og vera árangursrík fyrir hjúkrunarfræðingana, deildina og sjúklingana, 

vera að þeir fengju aukinn tíma til að sækja viðburði tengda starfsþróun sinni, að 

starfsþróun tengdist meira vinnuskyldu hvers og eins og að allar upplýsingar á deildinni 

yrðu gerðar mun aðgengilegri. Einnig fannst þeim hlutverk leiðbeinanda í 

hæfniviðmiðunum lykilatriði. Að sama skapi töldu þeir að það þyrfti að fara mjög varlega 

í innleiðingu og kynna þyrfti verkefnið vel, sýna fram á með rannsóknum að þetta nýtist 

vel og að allt yrði að vera mjög skýrt áður en ferlið hæfist. 

Samkvæmt rannsóknum er talið að hæfniviðmið setji ákveðinn ramma utan um þá 

hæfni sem krafist er hverju sinni og geri það að verkum að endurgjöf og mat á störf 

hjúkrunarfræðinga eykst. Það er að mörgu að hyggja þegar kemur að þróun og innleiðingu 

hæfniviðmiða og er mikilvægt að þau séu byggð á gagnreyndum rannsóknum. Þróun 

hæfniviðmiða, hvernig þau eru notuð og hver raunverulegur árangur er af þeim hefur 

hinsvegar ekki verið rannsakað nægilega vel og er því þörf á frekari rannsóknum til að 

skýra út nákvæman ávinning þeirra (Halcomb o.fl., 2016). En eitt er ljóst að þau veita 

ákveðna umgjörð og stuðning utan um starfsþróun hjúkrunarfræðinga og það eitt er 

mikilvægur þáttur í árangursríkri starfsþróun. 
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Lokaorð 

Rannsóknin leiðir í ljós að hjúkrunarfræðingar líta á starfsþróun sína sem mikilvægan þátt 

í þjónustu við sjúklinga og ekki síður fyrir þá sjálfa, persónulega og faglega. Þeir vilja allir 

gera sitt besta til að standa sig vel í starfi en ákveðnir þættir í umhverfinu gera þeim oft 

erfitt fyrir. Stuðningur og endurgjöf yfirmanna skipti hjúkrunarfræðingana miklu máli og 

getur haft mikið að segja varðandi vellíðan og þróun í starfi. Hæfniviðmið og mat geti verið 

eitt skref af því að bæta starfsþróun þeirra og ná ákveðnu utanumhaldi um þróun hvers 

hjúkrunarfræðings. 

Áhugavert var að sjá muninn á milli byrjenda og reyndra í starfi þegar viðhorf þeirra til 

starfsþróunar voru skoðuð og hversu vel þau samræmdust fáum rannsóknum sem hafa 

verið gerðar á viðhorfum hjúkrunarfræðinga til starfsþróunar sinnar. Einnig sýndi það 

fram á mikilvægi þess að horfa á starfsþróun hjúkrunarfræðinga sem einstaklingsbundið 

ferli þar sem stuðningur og eftirfylgni og mat sé nauðsynlegt. Það kom á óvart hve miklu 

máli aðgengilegar upplýsingar skiptu fyrir hjúkrunarfræðingana og hversu þeim málum 

virtist vera ábótavant á deildinni. Þetta kom ekki svo skýrt fram í öðrum rannsóknum. 

Einnig fannst rannsakanda áhugavert að þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingarnir lýstu miklu 

álagi og tímaskorti, ójafnvægi á milli vinnu og einkalífs í tengslum við þróun í starfi, að þá 

barst talið aldrei að þeim hugleiðingum að hætta í starfi. Þar geta mögulega samvinna og 

samheldni starfsfólksins spilað inn í og tilfinning þeirra um að Bráðamóttakan sé deild þar 

sem mörg tækifæri bjóðast og það sé þeim hvatning. 

Það er að mörgu að hyggja þegar kemur að starfsþróun hjúkrunarfræðinga og að 

tryggja þróun þeirra í starfi og öryggi sjúklinga. Augljóst er að rannsóknir á viðhorfum 

hjúkrunarfærðinga skortir hér á Íslandi og þó víðar væri leitað og væri mjög gagnlegt að 

skoða betur það viðfangsefni með tillit til íslenskra hjúkrunarfræðinga, helstu áhrifaþátta 

og mögulegar leiðir til að bæta þróun þeirra í starfi. Það að fá álit og upplifun 

hjúkrunarfræðinganna sjálfra telur rannsakandi vera mjög dýrmætt og gefa góða og 

heildræna yfirsýn yfir hvaða þættir hafa jákvæð og neikvæð áhrif á þróun þeirra í starfi og 

hvaða leiðir séu til árangurs. 
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Áhugavert verður að fylgjast með hvernig innleiðing hæfniviðmiða og mats mun ganga 

hjá Bráðamóttökunni í Fossvogi og hvaða áhrif þau muni hafa á þróun 

hjúkrunarfræðinganna í starfi og starfsemina í heild sinni. Rannsakandi vonast til að 

niðurstöður rannsóknarinnar hafi gefið vísbendingar á viðhorfum og þörfum 

hjúkrunarfræðinga á Bráðamóttökunni um þróun í starfi og veiti gagnlegar upplýsingar 

við innleiðingu hæfniviðmiðanna. Það er fagnaðarefni að Bráðamóttakan í Fossvogi og 

Fagráð Bráðahjúkrunarfræðinga séu frumkvöðlar í að innleiða hæfniviðmið og mat fyrir 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi og þó víðar væri leitað. Framtíðin er því björt. 
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Viðauki 1 
 

Viðtalsrammi 

Spurningar fyrir hjúkrunarfræðinga 

Viðtalsrammi verður hálfstaðlaður sem felst í því að settar verða fram ákveðnar spurningar 

en gefið verður gott svigrúm til að ræða þær. Þannig verður einnig leitast við að dýpka ákveðin 

viðfangsefni, sé ástæða til þess. 

Bakgrunnsbreytur 

Kyn,aldur, starfsaldur/reynsla 

1. Hvert er mat þitt til starfsþróunar þinnar hingað til? 

2. Hefur þú sett þér markviss markmið hvað varðar starfsþróun þína? 

3. Hefur þér fundist vera þörf á að bæta starfsþróun þína? Hvað hefur þig helst vantað? 

4. Geturðu lýst viðhorfum þínum til hæfnimatsins? 

- Viðmiða og mats, orðalags (fara yfir hvern lið fyrir sig) 

5. Finnst þér þörf á því að hæfniviðmið og hæfnimat verði innleitt í þínu starfi? Hvers 

vegna? 

6. Er eitthvað sem mætti betur fara varðandi framsetningu hæfniviðmiðanna og 

hæfnimatsins til þess að það myndi henta þér betur (viðmið, mat, aðferðir, orðalag) og til að 

auka starfsþróun þína og öryggi þitt í starfi? 

7. Telur  þú  að  skilgreind  hæfniviðmið  og  hæfnimat  muni  hjálpa  þér  við  að  bæta 

starfsþróun þína og auka öryggi þitt í starfi? 

8. Telur þú að hæfniviðmiðin geti haft jákvæð áhrif á deildina og skjólstæðinga hennar? 

Að hvaða leyti? 

9. Hver  yrði  helsti  ávinningur  fyrir  þig  í  þínu  starfi  þegar  hæfniviðmiðin  hafa  verið 

innleidd? 

10. Sérðu fyrir þér að hægt sé að meta hæfni á annan hátt en með hæfniviðmiðunum? 
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Viðauki 2 
 
 

 
 

Reykjavík, janúar 2016 
 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 
 

“Viðhorf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökunni í Fossvogi (LSH) til skilgreindra hæfniviðmiða og 
hæfnimats” 

 
Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem er lokaverkefni Hildar Bjarkar Sigurðardóttur 

hjúkrunarfræðings til MA gráðu í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Tilgangur verkefnisins 

er að kanna viðhorf og mat átta hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökunni á skilgreindum hæfniviðmiðum og 

hæfnimati sem hefur verið í þróun innan deildarinnar síðastliðin tvö ár. Tilgangurinn er einnig að skoða 

mögulegan ávinning fyrir hjúkrunarfræðinga og hvað megi bæta til að innleiðing hæfnimatsins verði sem 

árangursríkust. Von rannsakanda er að verkefnið leiði til að innleiðing hæfniviðmiða á bráðamóttökunni verði 

árangursrík og muni auka m.a. öryggi hjúkrunarfræðinga og sjúklinga 

 
Framlag þitt og þátttaka í þessu verkefni er mikilvæg þar sem hæfniviðmið hafa ekki verið sett fram fyrir 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi áður. Þitt álit er því mikilvægt sérstaklega til að auka árangur innleiðingar á 

bráðamóttökunni. Þátttakan felst í hálf opnu viðtali við Hildi Björk Sigurðardóttur þar sem þú verður beðinn u m að 

leggja mat á hæfniviðmið í heild sinni. Áætlað er að viðtalið muni taka um klukkustund. 

 
Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn og þú getur hætt þátttöku hvenær sem er. Þátttakan felur 

ekki í sér áhættu, er nafnlaus og fyllsta trúnaðar er gætt. Öllum gögnum verður eytt að vinnslu lokinni og eigi síðar 

en sex mánuðum eftir að rannsókn lýkur. Samþykki Siðanefndar stjórnsýslurannsókna á Landspítala (LSH) liggur 

fyrir umframkvæmd þessarar rannsóknar. 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er 
Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir, lektor og verkefnastjóri 
Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í bráðafræðum. 

 
 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson , dósent, er leiðbeinandi Hildar Bjarkar í meistaraverkefninu. 
 
 

Hér með lýsi ég yfir að ég hef fengið leiðbeiningar og upplýsingar um rannsóknina og samþykki þátttöku. 

Þátttakandi: Dagsetning:   

Rannsakandi: Dagsetning: 
 

Hafir þú spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari rannsókn, getur þú snúið þér til 
Siðanefndar stjórnsýslurannsókna á Landspítala, Eiríksgata 5, 101 Reykjavík, sími 543-1334, 
netfang: helthord@landspitali.is. 

thordith@landspitali.is.: 
Sími: 543-8218 

mailto:www.karolins@landspitali.is
mailto:www.karolins@landspitali.is
mailto:thordith@landspitali.is
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Viðauki 3 
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Viðauki 4 
 
 
 

 
Hjúkrunarfræðingar - byrjendur í starfi 
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Hæfni Hæfniviðmið Hæfnimat 

1. Móttaka og 
fyrsta meðferð 
minna slasaðra 
og veikra 

a. Sýni færni við líkamsmat og mat á 
andlegri líðan og ástandi skjólstæðings 

b. Kynni sér ávallt aðdraganda komu og 
sjúkrasögu 

c. Geti greint alvarleg einkenni s.s. 
breytingu á öndun, skerðingu á 
blóðflæði, brot, teikn um sýklasótt eða 
einkenni frá öndunarfærum, hjarta eða 
miðtaugakerfi 

d. Er fær um að meta breytingu á ástandi 
sjúklings. 

e. Öðlist færni við að bregðast við 
alvarlegum einkennum sjúklinga sbr. lið 
a). 

f. Kynni sér myndbönd um móttöku og 
fyrstu meðferð slasaðra og veikra 
samkvæmt ráðleggingum fagráðs 

g. Öðlist færni við notkun verkferla 
 
 
 
 
 
 
 

h. Hafi þekkingu á sérstöðu ónæmisbældra 
sjúklinga, aldraðra, þungaðra kvenna og 
barna 

• Mæli lífsmörk á viðeigandi hátt 
• Framkvæmi viðeigandi líkamsmat og 

meti klínískt ástand sjúklings (metið af 
tengilið/mentor) 

• Kynni sér og læri að nota stigun 
bráðveikra; 
a) þekking; b) notkun; c) viðbrögð: Early 
warning systems 

• Stutt mat á Stigun bráðveikra sjúklinga 
• Þekki staðsetningu elektróða við töku 

hjartalínurits 
 
 

• Kynni sér myndbönd um móttöku og 
fyrstu meðferð slasaðra 

• Kynni sér verkferla sem eru í notkun á 
deild: 
Brjóstverkir 
Fjöláverkar 
Mjaðmabrot 
Sjálfsvígshætta 
Stroke (Gunnhildur mun skanna inn 

og setja á brada) 
Verkferill um sýklasótt og hvítkornafæð 

 
• Krabbameinslyfjameðferð, líftæknilyf, 

líffæraþegar – mat á einkennum 
• Kynni sér vinnuleiðbeiningar: 

Lyfjabrunnar 
CVK 

• Kynna sér: 
Braslow-vagn á deild 
Innlagnir til aðgerðar (ATH veit ekki 

hvar er að finna) 
Öldrunarráðgjöf (sjá vasaspjald, 

eitthvað rafrænt?) 
 
• Klínískt mat mentors, loggbók 

http://www.ihi.org/resources/Pages/ImprovementStories/EarlyWarningSystemsScorecardsThatSaveLives.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/ImprovementStories/EarlyWarningSystemsScorecardsThatSaveLives.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=HK1NHr0JcqQ
https://www.youtube.com/watch?v=NlYt4rO1B8k
https://www.youtube.com/watch?v=NlYt4rO1B8k
https://drive.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsRGNlUG9GU0hndjA/view?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1Eh3bt2CknhJyIKP6chAKsrVemE9bgzivF6hUJS1HUq0/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsVU9QcVRGenhicmc/view?usp=sharing&amp;pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsQ3RlVUpMbl80NEE/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsci1hS0JiUFhfQlE/view?pli=1
http://heitur.landspitali.is/focal/Gaedahandbaekur/qmamlyf.nsf/0/704c016c682daee2002577de00485558?OpenDocument&amp;TableRow=3.3%233
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhmSyki.nsf/d898a6f6a787152d8025643c007ba4bb/2fc82596dc5d1c7000257347004b95d5?OpenDocument
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  2. Bráðaaðstæður 
og flutningur frá 
deild 

a. Fylgist með störfum bráðateymis í 
endurlífgun og bráðaaðstæðum 

 
 

b. Geri sér grein fyrir verkaskiptingu í 
bráðaaðstæðum 

• Fylgi reyndum hjúkrunarfræðingi við 
flutning á aðra deild í a.m.k. 2-3 skipti, 
loggbók 

• Fylgist með bráðateymi í 
bráðaaðstæðum 3-6 mánuði, skrái 2-3 
skipti í loggbók 

• Kynni sér spjöld um verkaskiptingu í 
bráðaaðstæðum 

  3. Grunnendurlífg 
un 

a. Sæki námskeið í grunnendurlífgun á 
vegum LSH fyrir starfslýsingu A (innan 1 
árs) 

b. Kynni sér myndbönd um endurlífgun 
samkvæmt ráðleggingum fagráðs 

• Loggbók 
 
• Sýni framá að hafi kynnt sér myndbönd 

(fagráð velur myndbönd), loggbók 

 

Ly
fja

gja
fir 

4. Lyf á 
bráðamóttöku 

a. Öðlist þekkingu á þeim lyfjum sem notuð 
eru fyrir sjúklinga á bráðamóttöku, þ.e. 
per-os lyf, lyf í æð, vöðva og undir húð, 
sýklalyf, verkjalyf, mótefni við eitrunum 
og vökvagjafir. 

b. Framkvæmi lyfjablandanir undir eftirliti 
c. Skrái lyfjagjafir samkvæmt viðeigandi 

skráningakerfi 
d. Sýni færni við lyfjaútreikninga og 

þekkingu á lyfjaformum bráðamóttöku 
e. Fari í öllum tilvikum eftir 6R 

• Veiti ávallt klínískri þekkingu við 
lyfjagjafir (mat tengiliðs/mentors) 

 
 
• Kynni sér endurteknar lyfjagjafir og 

skráning þeirra í Sögu 
 
 
 
• Kynni sér 6R við lyfjagjafir 
• Mat úr 6R 

 

Ga
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d v
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5. Klínískar 
leiðbeiningar, 
gæðaskjöl og 
verkferlar 

a. Þekki og veiti hjúkrun byggða á 
klínískum leiðbeiningum og 
gæðaskjölum og beiti verkferlum 

• Kynni sér klínískar leiðbeiningar LSH 

 

Sk
rá

nin
g h

júk
ru

na
r 

6. Viðeigandi 
skráning og 
skráningarkerfi 

a. Sýni færni viðskráningu í viðeigandi 
skráningarkerfi samkvæmt 
leiðbeiningum bráðamóttöku (Heilsugátt, 
Saga, Therapy o.s.frv.) 

b. Panti rannsóknir með viðeigandi hætti 
c. Þekki og skrái íhluti og vökva 

samkvæmt reglum Landspítala 
d. Noti SBAR við hjúkrunarskráningu 

• Námskeið í rafrænum kerfum á vegum 
LSH (sjá Orri) 

• Kynni sér: 
Leiðbeiningar um SBAR 
Þjónustuhandbók rannsókna 

 
 
• Mat mentors/aðstoðardeildarstjóra, 

loggbók 

 

Sý
na

tak
 7. Örugg og 
viðeigandi 
sýnataka 

a. Taki blóðsýni, þvagsýni og blóðræktað, 
samkvæmt vinnureglum í gæðahandbók 

• Kynni sér vinnureglur rannsóknardeildar, 
sjá: 
Þjónustuhandbók rannsókna 

http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhgaesl.nsf/0/40A58B75BC49316D00257CC900400E71
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhgaesl.nsf/0/40A58B75BC49316D00257CC900400E71
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhkvth.nsf/0/E9B6C88E09A6FFD100257D49005EDC11
http://innri.lsh.is/brunnurinn/reglur-og-leidbeiningar/kliniskar-leidbeiningar/allar-leidbeiningar/
http://innri.lsh.is/nam-og-visindastarf/menntun/framhaldsmenntun-og-starfsthroun/sbar/
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhsykla.nsf/0/507BD47C46FF3EC6002577DE005C2BD7
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhsykla.nsf/0/507BD47C46FF3EC6002577DE005C2BD7
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   b. Taki strok s.s. vegna skimunar og úr 
sárum samkvæmt vinnureglum í 
gæðahandbók 

c. Taki blóðsýni úr lyfjabrunnum og CVK 
leggjum samkvæmt vinnureglum í 
gæðahandbók 

 
• Standist mat á vinnureglum 

 

Tæ
ki 

8. Örugg nýting 
tækjabúnaðar 
deildar 

a. Öðlist þekkingu á tækjabúnað 
deildarinnar s.s. vaktara (monitor), lyfja- 
og vökvadælum 

b. Fylgist með reyndari hjúkrunarfræðing 
nota BiPAP, hjartastuðtæki, togspelku 
o.fl. 

c. Geti notað vökva- og sprautudælur á 
réttan hátt 

d. Sýnir færni við notkun og nýtingu 
tækjabúnaðar og viðeigandi viðbrögð við 
viðvörunarmerkjum 

• Kynni sér nýjasta búnað deildar (finna 
myndbönd) 

 
• Mat mentors/aðstoðardeildarstjóra á 

meðhöndlun tækjabúnaðar, loggbók 

 

M
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fe
rð

 sá
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 og
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9. Gipslagning, 
sáraumbúðir og 
augnskol 

a. Fái fræðslu um tilgang gipsmeðferðar, 
mismunandi tegundir gipsa og geti lagt 
einföld gips 

 
 

b. Sárameðferð: tileinkar sér vinnubrögð 
við einfalda sárahreinsun, geti lagt 
viðeigandi umbúðir á minni sár og 
áverka 

c. Geti aðstoðað við saumaskap. 
d. Þekki fyrstu viðbrögð og meðferð við 

bruna 
e. Fjarlægi sauma og hefti 
f. Sýni færni við uppsetningu augnskols 

• Lýkur gipsskóla fyrir byrjendur (Orri, 
loggbók) 

• Þekki fræðslubækling um gips og fari yfir 
hann með sjúklingi og afhendi, fari yfir þá 
með sjúklingi og afhendir 

• Mat á gipsun (mentor/tengiliður) 
• Standist mat um sárameðferð, 

saumaskap og sáraumbúðir 
 
 
 
 
• Kynni sér leiðbeiningar um augnskol 

 

Sý
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ga
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10. Smitgát og 
einangrun 
sjúklinga 

a. Þekki og greini á milli mismunandi 
tegunda einangrana s.s. vegna 
niðurgangs, ESBL og berkla samkvæmt 
reglum LSH. 

b. Kunni að klæða sig rétt í og úr 
einangrunarklæðnaði. 

c. Þekki frágang á óhreinu líni og rusli 
d. Þekki reglur varðandi sýnatökur hjá 

einstaklingum í smitgát s.s. vegna 
MÓSA og flensu 

e. Öðlist færni til að upplýsa sjúklinga og 
aðstandendur um einangrunarreglur og 
fylgi því eftir. 

• Kynni sér leiðbeiningar um 
grundvallarsmitgát 

• Þekki til verklagsreglna um mismunandi 
einangranir sem finna má í 
gæðaskjölum sýkingarvarna 

• Standist mat bráðadeildar um einangrun 
 
• Þekki ábendingar og verklag við 

sýnatökur vegna MÓSA, flensu og 
VÓE/VRE 

http://innri.lsh.is/default.aspx?pageid=9627bd51-63b3-11e2-8611-005056be0005&amp;type=9613a89d-63ad-11e2-8611-005056be0005&amp;contentlist&amp;query=gips
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhmsyki.nsf
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhmsyki.nsf
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhmsyki.nsf
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhsykla.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/10b269f1069a2c7800256f19002f706b?OpenDocument
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhsykla.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/610f897b3ebb40c5002577360054ab66?OpenDocument
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhsykla.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/33dac5c5a9d76ff4002576f7004de725?OpenDocument


112  

 

   f.  Fari eftir leiðbeiningum LSH um 
handþvott 

• Ítarlegar upplýsingar um markmið og 
framkvæmd handþvottar 
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júk
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11. Útskriftir a. Kannist við úrræði við útskriftir eins og 
vísun sjúklinga á heilsugæslu eða 
göngudeildir t.d. öldrunar- og lungna- og 
leiti sér aðstoðar við koma úrræðum í 
farveg þar sem það á við 

b. Öðlist færni við að útbúa bréf til sjúklinga 
við útskrift varðandi endurkomu og 
framhald 

c. Öðlist færni til að skrifa hjúkrunarbréf 
d. Fylgist með reyndum hjúkrunarfræðingi 

við hjúkrun sjúklings við andlát 

• Kynni sér leiðbeiningar og fræðsluefni 
og afhendi sjúklingum viðeigandi 
upplýsingar hverju sinni 

 
 
• Mat mentors/tengiliðs 

Sa
m

sk
ip

ti 

Sk
jól

stæ
ðin

ga
r 

12. Samskipti við 
skjólstæðinga 
og 
aðstandendur 

a. Sinni öllum skjólstæðingum og 
aðstandendum eins án þess að fara í 
manngreinarálit 

b. Tileinki sér viðeigandi og fagleg 
samskipti við skjólstæðinga og 
aðstandendur 

c. Þekki sjúklingaráðin 10 
d. Þekki lög um réttindi sjúklinga 

• Þekki lög um réttindi sjúklinga og 
sjúklingaráðin 10 

• Mat tengiliðs/mentors á samskiptum við 
skjólstæðinga 

• Kynni sér hugmyndafræði Calgary um 
fjölskylduhjúkrun og innleiðingu þess á 
LSH og séu upplýstir um notkun 
meðferðarsamtals og gerð fjölskyldutrés 
og tengslakorts á LSH 

• Mat á samskiptum og réttindum 
sjúklings (mentor tengiliður) 

Sa
m

sk
ip

ti o
g s

am
vin

na
 

Sa
m

sta
rfs

fó
lk 

13. Samskipti og 
samvinna við 
samstarfsfólk 

a. Þekki og noti SBAR við rapport, 
samskipti milli fagstétta og skráningu 
atvika. 

b. Þekki hlutverk hjúkrunarfræðinga og 
samstarfsstétta s.s. starfmanna, lækna, 
móttökuritara og sjúkraliða. 

c. Kunni á UHF talstöðvar (innanhúss), 
notkun tækja og framsetning viðeigandi 
upplýsinga. 

d. Geti tekið formlega við sjúklingum frá 
sjúkraflutningamönnum og öðru 
samstarfsfólki 

e. Stuðlar að góðri og jákvæðri samvinnu 
við samstarfsfólk innan og utan 
flæðissviðs 

• Tileinki sér vinnubrögð í gæðaskjali um 
SBAR 

 
• Starfslýsing hjúkrunarfræðinga, 

sjúkraliða, ritara og aðstoðamanna 
(vantar) starfslýsing lækna 

• (Ath Abbi hvort er til eitthvað um UHF 
stöðvar á netinu – á hvaða rásum við 
erum: 6, 7 og 8) 

• Mat tengiliðs/mentors (jákvæð og góð 
samvinna) -? Hvort væri hægt að nota 
dæmisögu og vera með lausn. Til 
dæmis dæmi um rapport gjöf í síma á 
deild og viðkomandi hjfr á deild er mjög 
dónalegur 

Úr
ræ

ði
 og

 

 14. Þekking á 
úrræðum og 
umhverfi 
bráðamóttöku 

a. Þekki hlutverk og gildi Landspítala 
b. Þekki skipurit Landspítala, aðgreiningu á 

sviðum og sérhæfingu deilda 
c. Þekki uppbyggingu Flæðisviðs, 

bráðamóttöku og stjórnendur 
d. Þekki til og nýti upplýsingar um úrræði, 

s.s. símaskrá, vaktalistar, 

 
Skipurit LSH 

 
• Standist mat um starfsemi spítalans og 

deildar 

http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhmSyki.nsf/d898a6f6a787152d8025643c007ba4bb/0a4a8df613bbb3b300256ec50037a20c?OpenDocument
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhmSyki.nsf/d898a6f6a787152d8025643c007ba4bb/0a4a8df613bbb3b300256ec50037a20c?OpenDocument
https://docs.google.com/document/d/1OT6GV74HrbsBzTFEIZlNVR22hWi1J83893fuuulz2h8/pub
http://www.althingi.is/lagas/124/1997074.html
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/a-leid-a-sjukrahusid/sjuklingaradin-tiu/
http://innri.lsh.is/starfsemin/stodsvid/visinda-og-throunarsvid/skrifstofa-framkvaemdastjora-hju/verkefni/fjolskylduhjukrun/
http://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/SBAR/Netfyrirlestur%20um%20SBAR.pdf
https://docs.google.com/document/d/1P704YgrBngChk6Dbqj16jY2C3lV8JXspr6Q67sQNrJ8/preview?pli=1%23heading%3Dh.ija4k4ymsgp1
http://innri.lsh.is/um-landspitala/skipulag-og-stjornun/
http://innri.lsh.is/starfsemin/klinisk-svid/slysa--og-bradasvid/deildir/
http://innri.lsh.is/starfsemin/klinisk-svid/slysa--og-bradasvid/deildir/
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   gæðahandbækur, klínískar  
leiðbeiningar, brada.is, Basecamp, 
Heilsugátt, heimasíða LSH, tölvudeild og 
svo framvegis 

e. Fái tækifæri til kynningar á starfsemi 
G2/G3 

f. Sæki öryggisnámskeið á bráðamóttöku 
g. Noti öryggishnappa, þekki tilgang þeirra 

og meðhöndlun. Þekki öryggisviðbrögð 
og viðbrögð við ofbeldi 

h. Þekki rýmingaráætlun og staðsetningu 
slökkvitækja og notkun 

i. Þekki súrefnisloka og staðsetningu 
þeirra og tilgang 

 
 

j. Þekki og geti notað atvikaskráningu 
vegna sjúklinga, starfsmanna og 
annarra 

Kynni sér vefsvæðin: brada.is, 
basecamp.com og innri.lsh.is 

• Heilsugátt LSH 
 
 
• Starfsemin er kynnt í aðlögunarferli 

nýrra starfsmanna 
 
• Kynni sér gæðaskjöl um viðbrögð við 

ofbeldi 
• Kynni sér öryggisatriði varðandi 

viðbrögð við ofbeldisfullri hegðun 
sjúklings og þekkja hvað „flöggun“ 
stendur fyrir sem og öryggisljós deildar 

• Kynni sér öryggismál innan LSH og 
öryggisblöð 

• Kynni sér leiðbeiningar um eldvarnir 
 
• Atvikaskráning 

 
• Sæki námskeið fyrir nýráðið starfsfólk 

LSH (Orri, loggbók) 
• Sýni fram á þekkingu á úrræðum við 

hvers kyns vá (mat tengiliðs/mentors) 

Fa
gl

eg
 þr

óu
n 

 15. Fagleg þróun 
hjúkrunarfræðin 
ga 

a. Haldi sér faglega við í starfi 
b. Taki þátt í leshring sviðsins 
c. Les fræðigreinar og efni sem tengist 

starfsemi sviðsins. 
d. Sæki starfsþróunarnámskeið samkvæmt 

námskrá LSH 
e. Þekki námsframboð af námskeiðum 

LSH 
f. Sæki fræðslufundi, námskeið og 

ráðstefnur á vegum sviðsins s.s. viku 
bráðahjúkrunar og bráðadaginn 

• Sæki námskeið samkvæmt námskrá 
LSH 

• Nýting loggbókar í Orra 
 
 
 
 

• Sæki fræðsludaga bráðamóttöku fyrir 
nýráðna (loggbók) 

Ré
tti

nd
i o

g s
ky

ld
ur

 

 16. Réttindi og 
skyldur 
hjúkrunarfræðin 
ga 

a. Geri sér grein fyrir réttindum og skyldum 
sínum sem starfsmanns Landspítala 

b. Þekki lög um réttindi sjúklinga og 
sjúklingaráðin 10 

c. Fari eftir reglum Landspítala um 
tóbaksnotkun 

d. Fari eftir reglum Landspítala um háttvísa 
tölvunotkun 

e. Fari eftir reglum deildar um háttvísa 
símanotkun 

f. Þekki lög um barnavernd 
 

g. Þekki og noti viðeigandi 
starfsmannakerfi LSH, s.s. Orri og 
Vinnustund. 

• Sæki námskeið fyrir nýráðið starfsfólk 
Landspítala (Orri, loggbók) 

• Standist mat 
• Sýni stundvísi og tilkynni fjarvistir á 

viðeigandi hátt 
 
• Bæklingur NCSBN um háttvísa 

netmiðlanotkun 
• Kunni að gera barnaverndartilkynningu 

http://www.brada.is/
http://www.basecamp.com/
http://innri.lsh.is/
http://heilsugatt.lsh.is/Login.aspx
http://innri.lsh.is/starfsmadurinn/heilsa-oryggi-og-vinnuumhverfi/slysa-og-atvikaskraning/ofbeldi/
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfWm1LdjNOaFFLTkk
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfTlhESnlUb252OVU
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfeTN2OFFubEF6bGc
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfLXdQNlk5Ml9rM2c
http://innri.lsh.is/starfsmadurinn/heilsa-oryggi-og-vinnuumhverfi/slysa-og-atvikaskraning/
http://innri.lsh.is/default.aspx?pageid=1bf4b259-e3db-46ce-abce-3fb143b0f91d&amp;datefrom&amp;dateto&amp;type=course
http://innri.lsh.is/default.aspx?pageid=1bf4b259-e3db-46ce-abce-3fb143b0f91d&amp;datefrom&amp;dateto&amp;type=course
http://www.althingi.is/lagas/124/1997074.html
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/a-leid-a-sjukrahusid/sjuklingaradin-tiu/
http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=32830
http://www.althingi.is/lagas/142/2002080.html
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Si

ðf
er

ði
leg

 m
ál 

 17. Siðferðileg mál 
hjúkrunarfræðin 
ga 

a. Þekki og vinni samkvæmt siðareglum 
hjúkrunarfræðinga. 

b. Viðhafi þagnarskyldu samkvæmt lögum í 
starfi og við upplýsingagjöf til annarra. 

c. Fari eftir reglum Landspítala um háttvísa 
tölvunotkun 

• Sýni þekkingu á siðareglum 
hjúkrunarfræðinga 

 
• Skrifi undir þagnarskyldu, (sjá lög um 

heilbrigðis-starfsmenn; 17. gr. trúnaður 
og þagnarskylda) 

• Kynni sér lög um heilbrigðisstarfsmenn 

Ra
nn

só
kn

ir 

 18. Þátttaka í 
rannsóknum 

a. Vera jákvæður gagnvart rannsóknum á 
deildinni, taka þátt í gagnasöfnun 
rannsókna og verkefna sem unnin eru á 
bráðamóttöku eða Rannsóknarstofu í 
bráðafræðum 

• Mat tengiliðs/mentors 

Tí
m

a-
 og

 ve
rk

ef
na

st
jó

rn
un

 

 19. Forgangsröðun 
verkefna 

a. Fái kynningu á ESI 
forgangsröðunarkerfinu. 

b. Sé stýrt af reyndari hjúkrunarfræðingi í 
forgangsröðun verkefna eftir mikilvægi 
þeirra. 

c. Fái stuðning við að sinna erfiðari 
verkefnum, þekki sín takmörk og geti 
beðið um aðstoð. 

d. Nýti sér skjáborð til forgangsröðunar 
hjúkrunar. 

• Kynni sér Emergency Severity Index 
• Þekki forgangsflokkunarferill ESI á deild 
• Mat tengiliðs/mentors 

http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13364/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13364/
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.034.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.034.html
http://esitriage.org/
https://drive.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsdkt5ak5XRXhrQzA/preview?pli=1
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Viðauki 5 
 
 
 
 
 
 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR – ÞROSKAÐIR Í STARFI 

KL
ÍN

ÍS
K 

HÆ
FN

 (L
IÐ

UR
 1-

4)
 

 Hæfni Hæfniviðmið Hæfnimat 

M
ótt

ak
a a

llra
 sj

úk
lin

ga
hó

pa
 

Móttaka og 
fyrsta 
meðferð 
allra 
slasaðra og 
veikra 

a. Getur tekið á móti og veitt hvaða sjúklingi sem er 
meðferð. 

b. Getur af öryggi metið og endurmetið sjúklinga og 
forgangsraðað flóknum verkefnum. 

c. Sýnir mikla færni í að sjá fyrir yfirvofandi breytingar 
á ástandi sjúklings 

d. Sýnir mikla færni í að bregðast við breytingum á 
ástandi sjúklings á viðeigandi hátt. 

e. Hafi góða þekkingu á endurlífgunarferli og mati á 
slösuðum 

Beiti stigun bráðveikra við mat á 
veikum sjúklingum og sýni 
mikla færni við að nýta klíníska 
þekkingu við mat þeirra. 

 
Mat 

mentors/aðstoðardeildarstjóra 

 Hjúkrun í 
bráðaaðstæ 
ðum og 
flutningur 
(lífsógnandi 
ástand) 

a. Hefur mikla færni við störf í bráðateymi 
b. Er fær um að leiðbeina öðrum við störf bráðateymis 
c. Leiðbeinir öðrum í fylgd sjúklingum í 

myndrannsóknir, á deild, á gjörgæslu eða í aðgerð 
d. Tekur þátt í verklegum æfingum á vinnutíma sem 

leiðbeinandi 
e. Æfir reglulega vinnubrögð í bráðaaðstæðum t.d. í 

Hermanni 

Mat 
mentors/aðstoðardeildarstjóra 
á hæfni við fyrstu móttöku og 
meðferð sjúklinga í 
bráðaaðstæðum auk flutnings 
af deild 

Sækir reglulega æfingar á 
vinnubrögðum í 
bráðaaðstæðum (1 sinni á ári) 

 Endurlífgun a. Hafi innan 5 ára starfsreynslu sótt ALS námskeið og 
geti sinnt hvaða hlutverki sem er við móttöku 
alvarlega veikra og slasaðra á akútherbergi. 

b. Sæki upprifjunarnámskeið samkvæmt reglum 
Endurlífgunarráðs LSH 

Próf ALS 

 

Ly
fja

gja
fir 

Flóknar 
lyfjaleiðir 

a. Fari í öllum tilvikum eftir 6R 
b. Hafi þekkingu á öllum þeim lyfjagjöfum sem 

framkvæmdar eru á bráðamóttöku og geti leiðbeint 
öðrum 

c. Hefur yfirgripsmikla þekkingu á gæðaskjölum LSH 
um lyfjagjafir og getur leiðbeint öðrum um notkun 
þeirra 

Vinni eftir Gæðaskjölum: 
6R 
Lyfjabrunnar 
CVK leggir 

 
 

Kunnátta metin við hæfnimat að 
minnsta kosti á 5 ára fresti 

http://www.ihi.org/resources/Pages/ImprovementStories/EarlyWarningSystemsScorecardsThatSaveLives.aspx
https://docs.google.com/document/d/1Eh3bt2CknhJyIKP6chAKsrVemE9bgzivF6hUJS1HUq0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Eh3bt2CknhJyIKP6chAKsrVemE9bgzivF6hUJS1HUq0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Eh3bt2CknhJyIKP6chAKsrVemE9bgzivF6hUJS1HUq0/edit
http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhkvth.nsf/0/E9B6C88E09A6FFD100257D49005EDC11?OpenDocument
http://heitur/focal/Gaedahandbaekur/qmamlyf.nsf/0/704c016c682daee2002577de00485558?OpenDocument&amp;TableRow=3.3%233
http://smssvalur.lsh.is/focal/Gaedahandbaekur/gnhmSyki.nsf/0/2FC82596DC5D1C7000257347004B95D5
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SA
MS

KI
PT

I 

Sk
jól

stæ
ðin

ga
r 

Samskipti við 
skjólstæðin 
ga og 
aðstandend 
ur 

a. Er fyrirmynd að góðum og árangursríkum 
samskiptum við skjólstæðinga og aðstandendur. 

b. Geti veitt skjólstæðingum og aðstandendum 
sálrænan stuðning og fyrstu meðferð í kjölfar áfalls 

 
c. Leysir erfið samskipti og ágreining af fagmennsku 
d. Er sveigjanlegur, fljótur að átta sig á breytilegum 

aðstæðum og kann að bregðast við þeim. 
e. Tjáir sig um meðferð skjólstæðinga á faglegan hátt 

Mat 
mentors/aðstoðardeildarstjóra 
/ deildarstjóra 
Starfsþróunarbók B (á bók B 

við hér?) 
Sálræn skyndhjálp, leiðbeiningar 

um viðurkennt verklag á 
vettvangi 

 
Samstarf og samvinna: 

Starfsþróunarbók B 
Þekki verklagsreglur og 

gæðaskjöl um aðgerðir í kjölfar 
ofbeldi sjúklinga eða gesta 
gagnvart starfsmönnum 

Fjölskylduhjúkrun; yfirferð 
fjölskyldutrés/tengslakorts og 
stutt meðferðarsamtal með 
tengli; Calgary model 

SA
MS

KI
PT

I O
G 

SA
MV

IN
NA

 

Sa
m

sta
rfs

fó
lk 

Samskipti við 
samstarfsfól 
k 

a. Er fyrirmynd að góðum og árangursríkum 
samskiptum við samstarfsfólk 

b. Leysir erfið samskipti og ágreining af fagmennsku 
c. Er sveigjanlegur, fljótur að átta sig á 

breytilegum aðstæðum og kann að bregðast við 
þeim 

d. Tekur ekki þátt í og stöðvar markvisst illt umtal um 
samstarfsfólk, skjólstæðinga og aðra aðila 

e. Er ávallt tilbúinn til að leiðbeina og kenna 
samstarfsfólki. 

f. Leiðbeinir öðrum við beitingu SBAR við 
rapport, í samskipti milli fagstétta og skráningu 
atvika, UHF talstöðvar, önnur samskiptatæki, 
framsetningu upplýsinga og móttöku sjúklinga 
(hand-over) frá sjúkraflutningamönnum og öðru 
samstarfsfólki 

Samskipti við samstarfsfólk 
Samstarf og samvinna: (ath þetta 

er starfsþróunarbók B en ekki 
C – vantar á netið.) 
Starfsþróunarbók B 

 
Verklagsregla um viðbrögð við 

einelti, kynferðislegri áreitni og 
ofbeldi gagnvart 
starfsmönnum 

 
Beiti vinnubrögðum við SBAR: 

Örfræðsla um SBAR 

ÚR
RÆ

ÐI
 O

G 
UM

HV
ER

FI
 

 Þekking á 
úrræðum og 
umhverfi 
bráðamóttö 
ku 

a Hefur hæfni til að leiðbeina öðrum með tilvísanir í 
frekari þjónustu, atvikaskráningu og öflun upplýsinga um 
úrræði í málum sem þarf að beina áfram (s.s. áfallahjálp, 
alvarlegur ágreiningur, önnur úrræði innan/utan LSH). 
b Hefur hæfni til að leiðbeina öðrum um 
viðbragðsáætlun LSH við ýmis konar vá. 
c. Hefur færni til að leiðbeina öðrum um 
öryggisviðbúnað deildar. 

Atvikaskráning og mat á 
viðeigandi atvikaskráningu 
(deildarstjóri/gæðastjóri) 

Áfallahjálp og neyðarmóttaka, 
þekkja sérstöðu þjónustunnar 

Viðbragðsáætlun Landspítala 
Öryggismál 
Eldvarnir 
Ofbeldi 
Meðferð hreinsiefna 

http://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/Starfsthroun-starfstetta/Starfs%C3%BEr%C3%B3unarb%C3%B3k%20B_rafr%C3%A6n.pdf
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2135/3898.pdf
http://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/Starfsthroun-starfstetta/Starfs%C3%BEr%C3%B3unarb%C3%B3k%20B_rafr%C3%A6n.pdf
http://innri.lsh.is/starfsmadurinn/heilsa-oryggi-og-vinnuumhverfi/slysa-og-atvikaskraning/ofbeldi/
http://innri.lsh.is/starfsemin/stodsvid/visinda-og-throunarsvid/skrifstofa-framkvaemdastjora-hju/verkefni/fjolskylduhjukrun/
http://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/Starfsthroun-starfstetta/Starfs%C3%BEr%C3%B3unarb%C3%B3k%20B_rafr%C3%A6n.pdf
http://innri.lsh.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/SBAR/Netfyrirlestur%20um%20SBAR.pdf
http://innri.lsh.is/starfsmadurinn/heilsa-oryggi-og-vinnuumhverfi/slysa-og-atvikaskraning/
http://innri.lsh.is/starfsemin/klinisk-svid/slysa--og-bradasvid/deildir/
http://innri.lsh.is/brunnurinn/hjalpargogn/vidbragdsaaetlun-landspitala/
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfTlhESnlUb252OVU
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfLXdQNlk5Ml9rM2c
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfWm1LdjNOaFFLTkk
https://drive.google.com/folderview?id=0B-Y50IPkMgBfeTN2OFFubEF6bGc


117  

 

FA
GL

EG
 Þ

RÓ
UN

 
 Fagleg þróun 

hjúkrunarfr 
æðinga 

a. Tekur á virkan hátt þátt í faglegu starfi 
b. Tekur virkan þátt í fræðslu deildar 
c. Sér þörf á og hefur frumkvæði að því að óska eftir 

námskeiðum við stjórnendur 
d. Deilir áhugaverðum fræðsluefni með samstarfsfólki 
e. Sæki starfsþróunarnámskeið samkvæmt Námskrá 

LSH (setja link!!!!) 

Mætir reglulega á 
fræðslufundi/örfræðslur 
(loggbók) 
Hefur hæfni til að halda 
örfræðslu 
Tekur þátt í leshring og 
gagnrýnir grein (tengill / 
loggbók) 
Sækir L&L fundi (loggbók) og 
tekur virkan þátt í umræðum 
um tilfelli 
Sæki reglulega fræðslufundi, 
námskeið og ráðstefnur um 
fagleg málefni innan og utan 
Landsítala, s.s. viku 
bráðahjúkrunar og 
bráðadaginn (loggbók) 

Orri - starfsþróunarnámskeið 

SA
MS

KI
PT

I O
G 

SA
MV

IN
NA

 

 Leiðtogi í 
hjúkrun 

e. Er til fyrirmyndar varðandi stundvísi, snyrtimennsku 
og faglega framkomu. 

f. Ástundar og styður fagleg vinnubrögð 
g. Leiðbeinir öðrum ávallt á uppbyggilegan hátt 
h. Leggur sig fram um að stuðla að jákvæðu 

andrúmslofti 
i. Tekur ekki þátt í illu umtali og einelti 
j. Leggur sig fram um að hrósa öðrum fyrir það sem 

vel er gert 

Sýni ávallt stundvísi og tilkynni 
fjarvistir á viðeigandi hátt 

Lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins 

Mat deildarstjóra um viðhorf til 
faglegra vinnubragða: 
- Finnst þér þú hafa tíma til að 
leiðbeina öðrum þegar til þín 
er leitað? 
- Hvað gerir þú til að stuðla að 
jákvæðu andrúmslofti á 
deildinni? 
- Hvað gerir þú þegar upp 
kemur illt umtal eða einelti? 
- Hvað verður til þess að þú 
hrósir samstarfsfólki? 

RÉ
TT

IN
DI

 O
G 

SK
YL

DU
R 

 Réttindi og 
skyldur 
hjúkrunarfr 
æðinga 

a. Geri sér grein fyrir réttindum og skyldum sínum sem 
starfsmanns Landspítala 

b. Fari í öllu eftir reglum Landspítala um tóbaksnotkun 
c. Fari í öllu eftir reglum Landspítala um háttvísa 

tölvunotkun 
d. Þekki lög um barnavernd. Tilkynnir af öryggi 

viðeigandi tilfelli til barnaverndaryfirvalda 
e. Noti starfsmannakerfi LSH, s.s. Orri og 

Vinnustund 

Standist mat (skilgreina þarf betur 
hvernig mat) 

Sýni ávallt stundvísi og tilkynni 
fjarvistir á viðeigandi hátt 

Tóbaksvarnir á Landspítala 
Bæklingur NCSBN um háttvísa 

netmiðlanotkun 

Barnaverndartilkynning 

https://heima.orri.is/OA_HTML/RF.jsp?function_id=35720&amp;resp_id=-1&amp;resp_appl_id=-1&amp;security_group_id=0&amp;params=o05lccV6A5hE-nFHnIuPYw
http://www.althingi.is/lagas/131b/1996070.html
http://www.althingi.is/lagas/131b/1996070.html
http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=32830
https://docs.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsdU9LVnE1QmMxSWc/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1C7VchoNCmsdU9LVnE1QmMxSWc/edit?pli=1
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SI
ÐF

ER
ÐI

LE
G 

MÁ
L 

Siðferðileg 
mál 
hjúkrunarfr 
æðinga 

a. Er ávallt gagnrýninn í störfum sínum
b. Sýnir hæfni til að setja mörk þegar upp koma tilvik

sem eru á skjön við faglega þekkingu
c. Sýnir hæfni til að setja mörk þegar upp koma tilvik

sem eru á skjön við siðferðileg gildi
hjúkrunarfræðinga

d. Hefur góða þekkingu á lagaumhverfi
heilbrigðisþjónustu og lögum um réttindi sjúklinga og
skyldur heilbrigðisstarfsmanna

e. Er gagnrýninn á meðferð sem stangast á við
þekkingu, gildi eða hag sjúklings

f. Þekkja mismunandi þarfir sjúklinga sem hafa
mismunandi trúarbrögð eða lífsviðhorf

Siðareglur hjúkrunarfræðinga 

Lög um heilbrigðisþjónustu 

Áhrif trúar á meðferð og samskipti 

RA
NN

SÓ
KN

IR
 

Rannsóknir 
hjúkrunarfr 
æðinga 

a Vera jákvæður gagnvart rannsóknum á deildinni, 
taka þátt í gagnasöfnun og hvetja jafnframt aðra til hins 
sama. 
b Taka þátt í að skapa svigrúm fyrir rannsóknir og 
þátttöku samstarfsfólks í þeim 
c Hefur vakandi auga fyrir möguleikum á rannsóknum 
og gæðaverkefnum. 
d Koma hugmyndum að rannsóknum og 
gæðaverkefnum á framfæri. 
e  Styðja við innleiðingar og nýjungar sem byggðar eru 
á gagnreyndri þekkingu og settar fram með stuðningi 
yfirmanna. 
f Vera tilbúinn til þátttöku í gerð rannsóknaáætlana og 
kynningu eigin rannsókna¬/-niðurstaðna 

Þátttaka í vísindarannsóknum 
Mat 
aðstoðardeildastjóra/deildarstj 
óra (starfsmannasamtal: yfirlit 
yfir rannsóknarverkefni frá 
starfsmanni/ábyrgðarmönnum 
rannsókna; viðhorf eigið 
mat/mat rannsakenda; virkni 
hvað varðar hugmyndir, 
innleiðingar og í eigin 
rannsóknarverkefnum) 

TÍ
MA

- O
G 

VE
RK

EF
NA

ST
JÓ

RN
UN

 

Forgangsröð 
un verkefna 

a Sýna góða færni við úthlutun verkefna til 
samstarfsfólks á viðeigandi hátt 
b  Hafa góða þekkingu á verksviði annarra starfsstétta 
c Sýna góða hæfni við að bjóða fram aðstoð og biðja 
um aðstoð þegar viðeigandi. 
d Hafa góða þekkingu á styrkleikum og veikleikum 
samstarfsaðila sem nýtt er við verkefnastjórnun á 
viðeigandi hátt 
e Vera ávallt meðvitaður um hjúkrunarþarfir og ástand 
síns sjúklingahóps á hverjum tíma til að geta tekið við 
eða hafnað frekari verkefnum á einhverjum tímapunkti. 
f   Hafi góða færni til að endurmeta forgangsröðun 
verkefna og er leiðbeinandi fyrir aðra. 
g  Vera í góðu sambandi við vaktstjóra og bjóðast til að 
taka á móti næsta sjúkling ef svo ber undir 

Mat 
aðstoðardeildastjóra/deildarstj 
óra (ath starfsþróunarbók: 
180-360° mat: Hvernig gengur 
þér að forgangsraða 
verkefnum til annarra og þinna 
eigin? Finnst þér þú nýta 
hæfni og kunnáttu annarra 
starfsstétta nægjanlega? 
Finnst þér þú þekkja styrkleika 
og veikleika samstarfsmanna 
þinna? Áttu auðvelt með að 
biðja um aðstoð þegar þarft og 
eins að bjóða fram aðstoð 
þína? Telur þú þig hafa góða 
yfirsýn yfir sjúklinga þína 
hverju sinni? Finnst þér 
auðvelt að endurmeta 
forgangsröðun þinna verkefna 
sjálf og í samvinnu við 
vaktstjóra? 

http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13364/
http://www.althingi.is/lagas/134/2007040.html
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item1965/version3/489.pdf
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