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Útdráttur 

Markmið rannsóknar var að kanna viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til erfiðra 

starfsmannamála, samanborið við aðra þætti starfsins. Um er að ræða megindlega 

þversniðsrannsókn. Bæði var notast við lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði til að skoða 

niðurstöður og meta hvort munur meðaltala væri marktækur. Markmið rannsóknarinnar var 

jafnframt að afla nýrrar þekkingar á þessu sviði mannauðsmála. Hérlendis hafa sambærilegar 

rannsóknir ekki verið gerðar. Gagna var aflað í desember árið 2015. Þátttakendur voru 70 

hjúkrunardeildarstjórar á Landspítalanum. Rafrænn spurningalisti sem saminn var af 

rannsakanda var sendur til þeirra allra (N=70) og fengust 53 svör, eða 76%. Talsvert var um 

glötuð gildi (gloppur) sem olli vandkvæðum í tölfræðilegri úrvinnslu. 

Helstu niðurstöður sýna að flestir þátttakenda, eða 90,5%, sögðu að tíðni erfiðra 

starfsmannamála væri að 1-5 slík mál komi upp mánaðarlega. Um 7,1% segja að slík mál 

komi aldrei upp og 2,4% að um 6-10 erfið starfsmannamál komi upp mánaðarlega. Hvað 

varðar afstöðu til þess hvort erfið starfsmannamál væru vandamál innan spítalans reyndist 

marktækur munur á afstöðu eftir lífaldri. Svarendur, 50 ára og yngri, voru líklegri en þeir 

eldri til að líta á erfið starfsmannamál sem vandamál. Þeir sem væru með stjórnunarmenntun 

sögðu frekar en hinir að þeir byggju yfir nægilegri stjórnunarlegri þekkingu til að takast á við 

erfið starfsmannamál og voru marktækt ánægðari með hæfni sína til að leysa þau. Marktæk 

fylgni var á milli þess að upplifa álag í samstarfi vegna neikvæðni og mótþróa og að telja 

erfið starfsmannamál vera tímafrek. Jafnframt var marktæk fylgni á milli þess að telja 

vinnuaðstæður ófullnægjandi og þess að telja erfið starfsmannamál tímafrek. Því tímafrekari 

sem svarendur töldu erfið starfsmannamál vera í samanburði við aðra þætti starfsins þeim 

mun ósáttari voru þeir með úrræði við úrlausn þeirra. Niðurstaða þáttagreiningar leiddi í ljós 

fjóra þætti: álag í samstarfi vegna neikvæðni og mótþróa, ófullnægjandi vinnuaðstæður 

vegna starfsmannavanda, að erfið starfsmannmál væru tímafrek og næg úrræði og þekking 

væri á vinnustaðnum til að leysa starfsmannavanda.  

Samkvæmt þessu er nauðsynlegt að huga betur að stuðningi við hjúkrunardeildarstjóra 

hvað varðar þennan þátt stjórnunarstarfsins.  
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Abstract 

The purpose of this research was to study the perspectives of nurse managers at the National 

University Hospital of Iceland towards difficult human resources cases, in comparison to other 

aspects of the job. This is a quantitative cross-sectional research. Both descriptive and 

inferential statistics were used to reach conclusions and assess potential significant difference 

in means. The research was also meant to enhance and gather new information in the field of 

human resources. Research on this issue has not been carried out in Iceland before. Information 

relevant to this research was gathered in December 2015. Participants were seventy nurse 

managers at the National University Hospital. An electronic questionnaire made by the 

researcher was sent to all nurse managers (N=70) and the response was 53, or 76%. There was 

a fair amount of missing values (gaps) that presented difficulty during the statistical analysis.  

The research demonstrated that most participants, or 90.5%, answered that 1 to 5 difficult 

human resources cases arose every month. Around 7.1% answered that difficult human 

resources cases never come up and about 2.4% answered that they have to handle 6 to 10 such 

cases every month. When asked whether human resources cases were a problem at the 

hospital, there was a significant difference between the participants answers depending on their 

age. Those under the age of fifty were more likely than their older colleagues to view human 

resource cases as difficult. Those with education in the field of administration were more 

inclined than others to say that they were sufficiently equipped to deal with difficult cases, and 

were also significantly more confident in their ability to solve them. Moreover, there was a 

significant correlation between experiencing negative cooperation as stressful and viewing 

human resources cases as time consuming. Also, there was a significant correlation between 

experiencing inadequate work environment and viewing difficult human resources cases as 

time consuming. The more time consuming the participants believed difficult human resources 

cases were, compared to other aspects of the job, the more dissatisfied they were with the 

measures used to deal with them. The conclusion of a factor analysis demonstrated four 

components: participants experience stress during cooperation because of negativity and 

insubordination, there is inadequate work environment with regards to human resources cases, 

difficult human resources cases are time consuming and there is enough recourse and 

knowledge available at the workplace to solve difficult human resource cases.  

As a result there is sufficient reasons to suggest an increase in support to nurse 

managers at nursing wards when dealing with this part of their administrative duties. 
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1 Inngangur  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á 

Landspítala til erfiðra starfsmannamála, skilgreina hver þau eru, eðli þeirra og umfang og 

hvaða aðferðum eða verkferlum er beitt af stjórnendum og Landspítala til að draga úr 

þeim, koma í veg fyrir eða leysa mál af þessu tagi. Jafnframt verður kannað hvort 

hjúkrunarstjórnendur telji sig fá nægan stuðning við að takast á við erfið starfsmannamál 

eða hvort nauðsynlegt sé að huga að betri stuðningi við þá vegna þessa þáttar 

stjórnunarstarfsins. Þá verður skoðað hvort viðbrögð stofnunar og stjórnenda í þessum 

málum er tilviljunarkennd eða markviss og skipulögð.  

Rannsóknir í stjórnun hafa á síðustu áratugum beinst að leiðtogahlutverkinu, mannauðnum, 

líðan starfsmanna og því hvernig stjórnandinn geti orðið hæfari stjórnandi og betri í að hlúa að 

mannauðnum. Jafnframt hafa fyrirtæki og stofnanir í vaxandi mæli gert sér grein fyrir nauðsyn 

gagnkvæmrar skuldbindingar milli vinnuveitanda og starfsmanns þar sem sveigjanleiki og 

gagnkvæm hollusta er fyrir hendi. Minni gaumur hefur hins vegar verið gefinn að stuðningi við 

stjórnendur til að takast á við ýmsa erfiðleika sem felast m.a. í að leysa úr erfiðum 

starfsmannamálum. Stjórnendur og starfsmenn gera sér að öllu jöfnu grein fyrir mikilvægi  

þess að líða vel á vinnustaðnum og því er nauðsynlegt að leitast við að fyrirbyggja eða bregðast 

við og uppræta þætti sem skapa slæman starfsanda. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Um er að ræða könnun (e. survey) og verður eingöngu fjallað um flóknasta hluta  

mannauðsvíddarinnar sem lýtur að erfiðum starfsmannamálum. Með því að greina eða 

varpa ljósi á vanda hjúkrunardeildarstjóra vegna erfiðra starfsmannamála, eðli þeirra og 

umfang, er með markvissari hætti unnt að öðlast vitneskju um hvernig hægt sé að, bregðast 

við og hvað gagnist best í því sambandi. Tilgangur könnunarinnar er jafnframt að bæta við 

þekkingu á umfangi erfiðra starfsmannamála og viðhorfum hjúkrunardeildarstjóra til 

þeirra.  

Rannsóknarspurningar   

1. Hver eru viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til erfiðra starfsmannamála, 

samanborið við aðra þætti starfsins? 

2. Hvert er eðli og umfang erfiðra starfsmannamála?   
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3. Hvaða aðferðum eða verkferlum er beitt af stjórnendum og Landspítala til að draga  

úr erfiðum starfsmannamálum eða leysa þau?   

4. Telja hjúkrunardeildarstjórar sig fá nægan stuðning til að takast á við erfið 

starfsmannamál?  

5. Er nauðsynlegt að huga betur að stuðningi við hjúkrunardeildarstjóra vegna erfiðra 

starfsmannamála í stjórnunarstarfinu?  

6. Eru viðbrögð stofnunar og stjórnenda einstaklingsbundin og tilviljunarkennd eða 

markviss og skipulögð í erfiðum starfsmannamálum? 
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2 Landspítalinn 

Landspítalinn er stærsta sjúkrahús landsins með tæplega 4800 starfsmenn í 3800 

stöðugildum og stærsta þekkingarfyrirtæki landsins. Gildi Landspítalans eru fjögur; 

umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun. Starfsemi spítalans er afar yfirgripsmikil 

enda er spítalinn aðalsjúkrahúsið á Íslandi og sjúkrahús allra landsmanna. Áríðandi er að 

spítalinn hafi á hverjum tíma hæfa stjórnendur til að hámarka þjónustu og auka gæði 

hennar. Mikilvægt er að þeir hafi ekki einungis góða þekkingu á sviði heilbrigðismála 

heldur einnig stjórnun, þ.m.t. mannauðsstjórnun. Á sama tíma verða stjórnendur að fara vel 

með fjármagn og nýta það á skynsamlegan hátt, án þess að sparnaður komi niður á gæðum 

þjónustunnar við sjúklinga og öryggi þeirra. Þá er áríðandi að spítalinn hafi yfir að ráða 

hæfum starfsmönnum með fjölþætta þekkingu og kunnáttu á sviði heilbrigðisvísinda.  

2.1 Hlutverk Landspítala 

Á heimasíðu Landspítala er getið um eftirfarandi hlutverk hans: 

Landspítali er sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og 

háskólasjúkrahús. Landspítali veitir fjölbreytta, almenna og sérhæfða 

heilbrigðisþjónustu. Landspítali er miðstöð menntunar, þjálfunar og rannsókna á 

sviði heilbrigðisvísinda. Landspítali er öryggisnet í eigu og þágu þjóðar 

(Landspítali, e.d.).   

Löngum hefur verið talað um Landspítala sem stolt íslensku þjóðarinnar og einn af 

máttarstólpum íslensks samfélags en Íslendingar hafa sameinast um að vilja tryggja bestu 

mögulegu framþróun á sviði heilbrigðisvísinda á spítalanum og að hann fái nægilegt 

fjármagn til að geta sinnt hlutverki sínu.  

2.2 Stjórnendur á Landspítala 

Stjórnendur á Landspítala eru forstjóri, framkvæmdastjórar, deildarstjórar, hjúkrunar-

deildarstjórar og yfirlæknar. Stjórnunarþrep í skipuriti eru þrjú. Stjórnendur eru ráðnir til 

starfa að undangenginni auglýsingu til fimm ára í senn. Á Landspítala eru gerðar kröfur um 

yfirgripsmikla og sérhæfða þekkingu á stjórnun og sjúkrahússtarfsemi, auk leiðtoga-

hæfileika. (Landspítalinn, e.d.). 

Framkvæmdastjórar klínískra sviða á spítalanum eru sjö á eftirfarandi sviðum: aðgerða-

sviði, flæðissviði, geðsviði, kvenna- og barnasviði, lyflækningasviði, rannsóknarsviði og 
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skurðlækningasviði. Að auki starfa fimm aðrir framkvæmdastjórar á spítalanum; fram-

kvæmdastjóri fjármálasviðs, framkvæmdastjóri hjúkrunar, framkvæmdastjóri lækninga, 

framkvæmdastjóri mannauðssviðs, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og framkvæmdastjóri 

þróunarsviðs. (sjá mynd 1). 

Mynd 1. Skipurit Landspítala (Landspítalinn, e.d.). 

Við úrlausn erfiðra starfsmannamála og samskiptavanda leita stjórnendur og starfsmenn 

Landspítala m.a. til mannauðs- og lögfræðideildar spítalans sem fjallað er um í köflunum 

hér á eftir. 

2.3 Mannauðsdeild 

Mannauðsdeild Landspítala, stærsta þekkingafyrirtækis landsins, á að vera fyrirmynd annarra 

fyrirtækja og stofnana í sínum málaflokki á landsvísu og stuðla að því að gera spítalann að 

eftirsóttum, samkeppnishæfum og alþjóðlegum vinnustað sem veitir hagkvæma og skilvirka 

þjónustu byggða á bestu þekkingu sem völ er á. Mannauðsdeildin ber ábyrgð á stefnumörkun, 

yfirumsjón, samhæfingu og eftirfylgni mannauðsstjórnunar á Landspítala og eru helstu 

málaflokkarnir kjaramál, starfsþróun og heilsa, öryggi og vinnuumhverfi. Mannauðsstefna 

spítalans byggir á gildunum umhyggju, fagmennsku, öryggi og framþróun en öryggi 

starfsmanna er forsenda öryggis sjúklinga. Mannauðsdeild vinnur með stjórnendum og 

starfsmönnum að því að kunnátta, færni og frumkvæði nýtist sem best. (Landspítalinn, e.d). 
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2.3.1 Lögfræðideild 

Lögfræðideild annast öll lögfræðileg mál spítalans og er stjórnendum til aðstoðar og 

ráðgjafar í þeim efnum. Helstu verkefni hennar eru þessi: 

1. Sérhæfing í starfsmannarétti, vinnurétti og stjórnsýslurétti.  

2. Sérhæfing í sjúkrahúsrétti og lagaumhverfi heilbrigðisstofnana og sjúklinga. 

3. Samskipti við dómstóla, úrskurðarnefndir og opinberar stofnanir.  

4. Ráðgjöf og nefndarstörf samkvæmt ákvörðun forstjóra 

5. Túlkun laga og stjórnvaldsfyrirmæla í starfi LSH. (Landspítalinn, e.d.).  

2.4 Hjúkrunardeildarstjórar á Landspítala 

Í janúar 2016 var 71 hjúkrunardeildarstjóri starfandi við Landspítala, en yfir helmingur 

starfsmanna spítalans starfar undir þeirra stjórn. Forstjóri og framkvæmdastjórar sviða eru 

stjórnunarlegir yfirmenn hjúkrunardeildarstjóra en að auki er framkvæmdastjóri hjúkrunar 

faglegur yfirmaður þeirra. Hjúkrunardeildarstjórar hafa bæði víðtæka þekkingu á hjúkrun 

sjúklinga og stjórnun starfsmanna, enda fást þeir við allar tegundir mannauðsmála. Af 

heildarfjölda starfsmanna sem heyra undir þeirra stjórn árið 2014 voru hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður 1.133 (30%), sjúkraliðar 411 (11%), sérhæfðir starfsmenn í þjónustu og 

aðhlynningu, 352 (9%) og ráðgjafar, stuðningsfulltrúar og félagsliðar 119 (3%) eða samtals 

53% starfsmanna spítalans (sjá mynd 2).  Hjúkrunardeildarstjórar, ásamt öðrum 

starfsmönnum, bera ábyrgð á móttöku nema sem koma í starfsnám á spítalann, s.s. 

hjúkrunarnema, sjúkraliðanema og annarra nema. Árið 2015 komu um 1600 nemar á 

spítalann til lengri eða skemmri tíma (Landspítalinn, e.d.). 

Mynd 2. Mannauður Landspítala. Hlutfallsleg skipting greiddra stöðugilda árið 2014. 
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2.4.1 Starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala  

Starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala er bæði yfirgripsmikil og fjölþætt (sjá 

fylgiskjal nr. 4). Í henni fléttast saman mörg ólík ábyrgðarhlutverk út frá þrískiptingu 

um faglega, stjórnunarlega og fjárhagslega ábyrgð. Þar er um að ræða faglega ábyrgð 

við sjúklinga, m.a. að þjónusta við þá sé framúrskarandi og í samræmi við bestu 

þekkingu á hverjum tíma hvað varðar nýjungar og gæði á sviði hjúkrunar og 

heilbrigðisvísinda. Í faglegri ábyrgð hjúkrunardeildarstjóra felst einnig að setja fram og 

fylgja eftir tillögum um nýjungar í hjúkrun, stuðla að gagnreyndum starfsháttum, auka á 

öryggi sjúklinga og standa vörð um réttindi þeirra, ásamt því að greiða úr kvörtunar-

málum sjúklinga, aðstandenda og annarra er beinast að þjónustu deildarinnar. Þá 

inniheldur starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra yfirgripsmikið stjórnunarhlutverk 

gagnvart mannauðinum þar sem ber að hafa til viðmiðunar aðferðir mannauðsstjórn-

unar, m.a. vegna öflunar umsækjenda um störf, ráðningar, móttöku nýrra starfsmanna 

og þjálfunar þeirra í samræmi við þörf deildar, svo og á starfsmannasamtölum og 

áhættumati starfa fyrir starfsmennina. Þá er hjúkrunardeildarstjóri ábyrgur fyrir vakta- 

og vinnuskýrslu starfsmanna, m.a. því að hún sé í samræmi við gildandi kjarasamninga, 

mönnunarþörf deilda og lög Evrópusambandsins. Jafnframt er hjúkrunardeildarstjóri 

ábyrgur fyrir eigin starfsþróun, að viðhalda og bæta við þá þekkingu og færni sem 

starfið krefst. Þá ber að nefna fjárhagslegu ábyrgðina sem hvílir á hjúkrunardeildar-

stjórum en þeir skulu m.a. tryggja viðeigandi mönnun miðað við þarfir starfseminnar út 

frá starfsemis- og rekstaráætlunum og fjárheimildum þannig að samfella og gæði 

þjónustunnar séu tryggð, ásamt því að tryggja ýtrustu hagkvæmni í rekstri. Eins og sjá 

má af umfjöllun hér að framan er hlutverk hjúkrunardeildarstjóra víðfeðmt. Starf þeirra 

að krefst yfirgripsmikillar faglegrar þekkingar á hjúkrun sjúklinga svo fagmennska verði 

tryggð og skilvirkir verkferlar þróaðir með hagsmuni sjúklingsins að leiðarljósi. 

Jafnframt er mikilvægt í starfi hjúkrunardeildarstjóra að bera umhyggju fyrir mannauð-

inum og ,,tryggja að kunnátta, færni og frumkvæði‘‘ starfsmannsins nýtist sem best eins 

og áður hefur komið fram og lýst er í  markmiðum mannauðsdeildar Landspítala. Þá 

þarf hann að leitast við að leggja áherslu á góðan starfsanda, samvinnu og hvetjandi 

vinnuumhverfi. Að sama skapi þarf hann að hafa kunnáttu og færni til að takast á við 

ýmiss konar starfsmannamál og þar með talið erfið starfsmannamál þegar þau koma 

upp, ásamt því að hafa gott aðgengi að viðeigandi stuðningi og aðstoð vegna þeirra. 
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2.5 Starfsumhverfi á Landspítala 

Stjórnendur Landspítalans leitast stöðugt við að bæta starfsaðstæður og starfskjör í 

samræmi við stefnumótun og mannauðsstefnu spítalans og fjárlög til hans. Niðurstöður 

nýlegrar starfsumhverfiskönnunar (2015), sem 61% starfsmanna svaraði, sýnir að 

heildarstarfsánægja (mynd 3) og upplifun af starfsumhverfi almennt er á uppleið og fór 

úr 3,77 árið 2013 í 4,05 í heildarskori af 5 mögulegum árið 2015, sem verður að teljast 

jákvæð þróun.  (Landspítalinn, e.d.). 

Mynd 3. Starfsánægja starfsmanna Landspítala (Landspítalinn, e.d.). 

Þá sýndi það sig jafnframt að ánægja starfsmanna með aðra þætti en lúta að 

starfsumhverfi eru einnig á uppleið. Eins og sjá má (mynd 4) er starfsaðstaðan það sem 

starfsfólk er óánægðast með. Þættir eins og traust og samstarfsfélagar skora hæst en 

hinir þættirnir koma þar fast á eftir. Þá kom fram í könnuninni að 81% starfsmanna 

(54% árið 2013) telur að Landspítalinn hvetji til heilbrigðra lífshátta og standi undir 

nafni sem heilsueflandi vinnustaður (Landspítalinn, e.d.). 

Mynd 4. Meðaltal flokka (Landspítalinn, e.d.). 
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Hins vegar hefur sýnt sig að vinnuálag á starfsmönnum Landspítalans er of mikið 

samanber (mynd 5), en 55% þeirra telja vinnuálagið of mikið eða allt of mikið. Mikið 

vinnuálag virðist hins vegar ekki koma niður á heildarstarfsánægju starfsmanna 

Landspítalans ef miðað starfsumhverfiskönnunina 2015. (Landspítalinn, e.d.). 

Mynd 5. Vinnuálag á Landspítala (Landspítalinn, e.d.). 
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3 Fræðilegt yfirlit 

3.1 Hjúkrunardeildarstjórar  

Fjöldi rannsókna staðfestir að skortur er á hjúkrunarfræðingum víða um heim. Hér á 

landi er ljóst er að stórir árgangar hjúkrunarfræðinga og hjúkrunardeildarstjóra munu 

láta af störfum vegna aldurs á komandi árum. Nýliðun hjúkrunarfræðinga hefur hins 

vegar ekki haldist í hendur við þörfina fyrir þá og erfitt hefur reynst að koma í veg fyrir 

brottfall hjúkrunarfræðinga sem hætta fyrir ýmissa hluta sakir (Laschinger, Purdy, Cho 

og Almost, 2006; Laschinger, Wong, Grau, Read og Pineau Stam, 2011; Lynn og  

Readman, 2005). Ástæða er jafnframt til að hafa áhyggjur af nýliðun og brottfalli 

hjúkrunardeildarstjóra (Laschinger, o.fl., 2006; Laschinger o.fl., 2011; Wise, 2007). 

Áhyggjur eru af nýliðun í hjúkrun sem helst ekki í hendur við þörfina fyrir 

hjúkrunarfræðinga, m.a. vegna hækkandi aldurs fólks, ásamt áhyggjum af stórum 

árgöngum hjúkrunarfræðinga sem láta af störfum fyrir aldurs sakir á næstu misserum, 

bæði hérlendis og erlendis. Ástæða er jafnframt fyrir heilbrigðisyfirvöld víða um 

heiminn að bregðast við og byggja upp stefnu með það markmiði að laða að fólk í 

stéttina en jafnframt koma í veg fyrir brottfall þeirra sem eru starfandi með 

uppbyggjandi aðgerðum, s.s. betri mönnun, hærri launum og minna álagi (Feather, 

Ebright og Bakas, 2014).  

Örar breytingar hafa jafnframt orðið á heilbrigðiskerfinu víðast hvar í heiminum á 

síðustu öld. Það sama á við um hlutverk hjúkrunardeildarstjóra og annarra stjórnenda í 

heilbrigðiskerfinu. Markmið breytinganna hefur verið að verið að auka framleiðni og gæði 

þjónustunar en með minni tilkostnaði. Jafnframt hefur tilgangur breytinganna verið að 

einfalda stjórnskipulagið og fækka millistjórnendum, en við það jukust verkefni, ábyrgð, 

umfang og vinnuálag á þeim stjórnendum sem eftir voru (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; 

Laschinger o.fl., 2006; Laschinger o.fl., 2011; Surakka, 2008; Wise, 2007).  

Umræddar breytingar hafa haft áhrif á störf hjúkrunarstjórnenda bæði hérlendis og 

erlendis, m.a. hefur aukið vægi ábyrgðar á skipulagi og fjárhag komið niður á getu 

hjúkrunardeildarstjóra til að vinna eins náið með sjúklingum og starfsfólki eins og þeir 

annars hefðu kosið (Athlin, Hov, Petzäll og Hedelin, 2014; Shirey, 2006; Wise, 2007; 

Þórunn Kristín Sigurðardóttir, 2013). Þá hefur áhugi fyrir stjórnendastöðum almennt 

ekki verið mikill, hvorki hér á landi né erlendis, og jafnvel farið dvínandi. Fækkun 
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hjúkrunardeildarstjóra hefur haft í för með sér aukna ábyrgð á þeirra herðum, auknar 

starfskröfur og meiri starfsstreitu fyrir þá sem eftir eru (Laschinger, 2006; Laschinger, 

o.fl., 2011; Rudan, 2002; Wise, 2007). Rudan (2002) gerði rannsókn á ástæðum þess að 

hjúkrunarfræðingar sóttust ekki eftir stjórnunarstöðum í hjúkrun og hvort lítill áhugi 

tengdist hugsanlega hjúkrunarnáminu og stjórnurnarnámi fyrir hjúkrunarfræðinga sem 

lítill áhugi væri fyrir. Þátttakendur voru 52 nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar, en 

einungis fimm þeirra gáfu til kynna áhuga á stjórnunarstarfi. Hinir 47 gáfu ýmsar 

skýringar á áhugaleysinu, m.a. stuðningsleysi frá hjúkrunardeildarstjórum til 

starfsmanna og sjúklinga. Einnig var um að ræða skýringar er vörðuðu ýmis konar 

,,pólitík“ m.a. vegna leyfa, vinavæðingar o.fl. Þá fannst þeim óaðlaðandi að 

hjúkrunardeildarstjórar bæru ábyrgð á því að manna deildir og kæmust því oft ekki heim 

á tilsettum tíma og þyrftu oft sjálfir að standa vaktir ef þeim tækist ekki að manna þær. 

Þá sögðu 75% þeirra sem tóku þátt að þeim fyndist fjarlægðin sem sem hlytist af því að 

sinna stjórnunarstörfum vera óaðlaðandi hugmynd þar sem hún kæmi í veg fyrir beina 

vinnu með sjúklinga og fjölskyldur þeirra, ásamt minni möguleikum á að viðhalda 

klínískri færni. Þá töldu um 50% þátttakenda að þættir eins og fundasetur, pappírsvinna 

og óhóflega langur vinnudagur hjúkrunardeildarstjóra, sem oft næði 12-14 tímum á dag, 

væru fráhrindandi. Þá töldu þeir að hjúkrunardeildarstjórar bæru ekki nægilega mikið úr 

býtum launalega til að stjórnendastarfið freistaði þeirra (Rudan, 2002). Þessum 

niðurstöðum bar saman við niðurstöður rannsóknar á hjúkrunarfræðingum í Skotlandi 

(N=1084), þar sem m.a. var spurt hvort hjúkrunarfræðingar og ljósmæður litu á eða 

hefðu væntingar um starfsframa sem hjúkrunardeildarstjórar en einungis 10% svarenda 

svöruðu þessari spurningu játandi. Ástæðurnar  sem gefnar voru upp um það hvers 

vegna hjúkrunardeildarstjórastarfið heillaði ekki voru m.a. fjarlægð frá sjúklingum, 

hlutverkaálag (e. work-life conflict), streita sem fylgi miklu vinnuálagi, skortur á umbun 

og upplifun um að bera ekki nægilega mikið úr býtum fjárhagslega (Wise, 2007).  

3.2 Breytt og aukin hlutverk hjúkrunardeildarstjóra 

Miklar breytingar hafa orðið á hjúkrunstarfinu sjálfu á síðustu áratugum í takt við þróun á 

heilbrigðiskerfinu, tækniframfarir og kröfu um afburða hjúkrunarþjónustu í samræmi við  

þróun þekkingar og aukna fagmennsku. Starfsumhverfi hjúkrunar er því orðið flókið og 

tæknivætt og krefst æ meiri þekkingar. Að sama skapi hefur hlutverk hjúkrunarstjórnenda 

og hjúkrunardeildarstjóra breyst mikið og vaxið, ásamt því sem nýir streitutengdir 

álagsþættir hafa bæst við (Hutchinson og Purcell, 2010; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; 
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Surakka, 2008).  Nauðynlegt er því að rannsaka og leggja áherslu á að skapa umhverfi eða 

þróa kerfi sem laðar að og styður við núverandi og nýja hjúkrunarstjórendur, m.a. 

leiðtogafærni hjúkrunarstjórnenda á sjúkrahúsum (Laschinger o.fl., 2006). Þá þarf jafnframt 

að styrkja stoðir náms í hjúkrunarstjórnun (Rudan, 2002). Hjúkrunarstjórnendur þurfa 

stöðugt að takast á við breytingar á heilbrigðiskerfinu og nýjar áskoranir í vinnuumhverfi 

sínu, aukna stjórnunarlega ábyrgð og kröfu um aukna rekstarlega færni (Hutchinson og 

Purcell, 2010; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Kleinmann, 2003; Surakka, 2008). Samdráttur í 

heilbrigðiskerfinu og krafa um niðurskurð þess og endurskipulagningu frá árunum í 

kringum 1990 leiddi til fækkunar á hjúkrunarstjórnendum bæði hérlendis og erlendis. Með 

fækkun hjúkrunardeildarstjóra eykst ábyrgð þeirra sem eftir eru til muna, starfsumhverfið 

verður meira krefjandi og að sama skapi meira streituvaldandi (Laschinger, o.fl., 2006; 

Surakka, 2008; Wise, 2007).  

Í rannsóknarniðurstöðum (Athlin, o.fl., 2014) kom fram að það sem  

hjúkrunarstjórnendur telja til  raunverulegar stjórnendaábyrgðar sinnar eru eftirfarandi 

þættir: að standa vörð um daglega velferð sjúklinga og öryggi þeirra, að stuðla að góðu 

starfsumhverfi, að þróa hjúkrun og að halda utan um fjármálin.  

Í niðurstöðum rannsókna Surakka (2008) (N=155) á hjúkrunardeildarstjórum kom 

m.a. fram að þeir töldu að umfang starfs þeirra hefði breyst, þróast og aukist frá  árunum 

í kringum 2000. Á þann hátt að í stað hefðbundinna hlutverka hjúkrunardeildarstjóra 

sem hafi snúist um stjórnun starfsmanna, beina og óbeina hjúkrun, hafi þau þróast yfir í 

annars konar hlutverk er lúta meira að stjórnunar- og fjármálaumsýslu í ætt við 

viðskiptalega framkvæmdastjóra (e. first line manager) á kostnað hlutverka er snúast um 

hjúkrun sjúklinga og samveru með sjúklingum og starfsfólki.  

3.3 Breytingar á starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra á Íslandi 

Árið 2010 breyttist starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala, og tekin var 

ákvörðun um að hjúkrunarstjórnendur og aðrir stjórnendur væru einungis ráðnir til fimm 

ára í senn í stað ótímabundinnar ráðningar. Stjórnendalögum fækkaði einnig og í stað 

sviðstjóra lækninga og sviðsstjóra hjúkrunar á hverju sviði var skipulaginu breytt á þann 

hátt að þessar tvær sviðsstjórastöður voru sameinaðar í eina stöðu framkvæmdastjóra. 

Eftir síðastgreinda breytingu er mismunandi hvort læknir eða hjúkrunarfræðingur er yfir 

klínískum sviðum deilda spítalans. Jafnframt breyttist hlutverk framkvæmdastjóra 

hjúkrunar, sem áður hafði verið næsti yfirmaður hjúkrunardeildarsjóra, en er nú eingöngu 

faglegur yfirmaður þeirra, þannig að næsti yfirmaður þeirra er framkvæmdastjóri sem 
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ýmist er læknir eða hjúkrunarfræðingur. Þá voru mannauðsráðgjafar ráðnir við hvert svið, 

en menntun þeirra er mismunandi. Starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra á Íslandi breyttist 

einnig í þá veru að gerðar voru kröfur um aukna faglega, stjórnunarlega og fjárhagslega 

ábyrgð, en fjármálaþátturinn hafði ekki vegið eins þungt áður (sjá fylgiskjal nr. 4).  

Ingibjörg Fjölnisdóttir (2015) gerði rannsókn á 70 hjúkrunardeildarstjórum á 

Landspítala er nefnist ,,Starfsánægja og streita í starfi hjúkrunardeildarstjóra á 

Landspítala í kjölfar skipulagsbreytinga.” Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

starfsánægju, streitu, heilsu og starf og starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjórana. Einnig 

að skoða hvernig stuðningi væri háttað við þá í kjölfar skipulagsbreytinga á starfssviði 

þeirra í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Svarhlutfall var 76% en niðurstaða 

rannsóknarinnar var m.a. að 94% svarenda taldi vinnuálagið vera of  mikið, það væri 

ójafnt, og að verkefni hlæðust upp.  

Þá finna hjúkrunardeildarstjórar fyrir togstreitu vegna aukinna hlutverka, s.s. 

tímaskorts til að hlúa að og verja tíma með hjúkrunarfræðingum, öðrum starfsmönnum 

sínum og sjúklingum, sem jafnframt er eitt af hlutverkum hjúkrunardeildarstjóra (Athlin 

o.fl. 2014; Shirey o.fl., 2010; Surakka, 2008; Wise, 2007; Þórunn K. Sigurðardóttir, 

2013).  Í niðurstöðum rannsóknar Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015) kom einnig fram að 

hjúkrunardeildarstjórar með 6-10 ára starfsaldur fundu fyrir meira álagi en þeir sem 

voru með lengri starfsaldur, 83% fannst að þeir gætu haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir 

og 65% kváðust vera hvattir til þess af sínum framkvæmdastjóra.  

Þórunn K. Sigurðardóttir (2013) gerði eigindlega rannsókn (N=7) á hjúkrunardeildar-

stjórum er nefnist ,,Hvernig er upplifun og viðhorf hjúkrunardeildarstjóra innan 

sjúkrahúsa og öldrunarstofnana, í Reykjavík og á Akureyri, á starfi þeirra sem 

millistjórnendur?“  Niðurstöður rannsóknarinnar tók hún saman í þrjú meginþemu sem 

voru; fjölbreytt starf, mikilvægi mannauðs og dulið starf. Í rannsókninni kom fram að 

hjúkrunardeildarstjórarnir töldu að starfið væri fjölbreytt og krefðist mikillar ábyrgðar, 

m.a. á gæðum þjónustunnar. Þeir upplifðu mikið álag vegna niðurskurðar fjármagns og 

því m.a. að vera ,,boðberar leiðinlegra tíðinda“ frá yfirstjórnendum. Þá upplifðu þeir 

tímaskort til að huga að mannauðnum, sem þeir töldu afar mikilvægan hluta starfs síns, 

ásamt því að tryggja að gagnkvæm virðing ríkti á milli starfsmanna. Viðmælendur í 

rannsókninni töluðu um mikilvægi þess að hlúa að starfsfólkinu,  en það væri stór þáttur 

í starfi þeirra og sá tímafrekasti. Þá sögðu þeir starfið vera afar umfangsmikið en töldu 

jafnframt að stór hluti þess væri dulinn eða ósýnilegur fyrir samstarfsmönnum, t.d. 
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þættir eins og samskipti af ýmsum toga og vinnsla upplýsinga, innan og utan deilda. Því 

væri nauðsynlegt fyrir hjúkrunardeildarstjóra að upplýsa um störf sín, vera sýnilegir og 

hafa góða yfirsýn yfir starfsemina, ásamt því að viðhalda aðgengi að sér. Þá væru þeir 

fyrimyndir og settu rammann í starfseminni, m.a. til að koma í veg fyrir fyrir neikvæða 

hegðun og í þágu starfsandans. Einnig kom fram að þeir upplifðu gríðarlegar kröfur 

bæði frá yfirmönnum sínum og samstarfsfólki. Engu að síður voru allir þátttakendurnir 

sammála um að starfið væri skemmtilegt, þrátt fyrir mikið álag og kröfur. Þá voru 

viðmælendur sammála um mikilvægi starfsins og að ,,hjúkrunardeildarsjórar væru límið 

sem héldi starfseminni gangandi“ en bentu jafnframt á að auka þyrfti vægi aðstoðar-

deildarsjóra (Þórunn K. Sigurðardóttir, 2013).  

3.4 Streita í starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra 

Til skamms tíma beindust rannsóknir á streitu og aðlögun í hjúkrun aðallega að 

vinnuaðstæðum hjúkrunarfræðinga en fáar að vinnuaðstæðum hjúkrunardeildarstjóra 

(Laschinger, 2006, o.fl.; Laschinger o.fl., 2011; Shirey, 2006; Shirey, McDaníel, Ebright 

Fisher og Doebbeling, 2010). Fjöldi rannsókna hefur einnig beinst að streitu 

hjúkrunarfræðinga og hvað það er sem veldur brottfalli eða því að þeir láti af störfum án 

þess að vera komnir á eftirlaunaaldur (Lynn og Redman, 2005). Lítil gaumur hefur hins 

vegar verið gefinn að því sama í starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra (Hutchinson og 

Purcell, 2010; Laschinger, o.fl., 2011; Shirey, 2010). Niðurstöður þeirra rannsókna sem 

hafa verið gerðar staðfesta að streita hjúkrunardeildarstjóra er vandamál, þrátt fyrir að fleiri 

rannsóknir skorti á því hvaða þættir valda streitunni (Shirey, 2006; Shirey, o.fl., 2010; 

Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Laschinger o.fl. 2011; Þórunn K. Sigurðardóttir, 2013).   

Hjúkrunardeildarstjórar gegna lykilhlutverki í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga og 

starfsmanna ásamt því að skapa heilbrigt vinnuumhverfi fyrir þá.  Af þeim sökum er 

áríðandi að  minnka streitu í starfi þeirra og efla jákvæð bjargráð þeirra. Með þessu er 

unnt að hafa jákvæð áhrif á hjúkrunarfræðinga og aðra samstarfsmenn (Hendel, Fish og 

Aboudi, 2000; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Shirey, 2006; Shirey o.fl., 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt að auknar kröfur, álag og streita í starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga leiða til aukinnar yfirvinnu, starfsmannaveltu og keðjuverkandi 

auknu álagi og streitu á hjúkrunardeildarstjóra (Shirey o.fl., 2010; Wise, 2007). Þá hafa 

rannsóknir leitt í ljós að stjórnskipulagsbreytingar hafa áhrif á líðan og störf 

hjúkrunardeildarstjóra (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Laschinger o.fl., 2011, Surakka, 

2008). Þá kom fram í rannsókn (Athlin, o.fl. 2014) að hjúkrunardeildarstjórarnir töldu  
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sig þurfa að vera hvetjandi, styðjandi og sanngjarna leiðtoga sem bera virðingu fyrir 

samstarfsfólki sínu en gefa engu að síður heiðarlega endurgjöf. Þá  töldu þeir þurfa að 

ríkja gott jafnvægi á vinnustaðnum á milli vinnuálags og mönnunar. Hins vegar gæti of 

mikið vinnuálag og skortur á hæfu starfsfólki boðið upp á neikvæðni og streitu hjá þeim 

og samstarfsfólkinu, ásamt því  að hafa neikvæð áhrif á starfsandann og gæði hjúkrunar. 

Þá kváðust þeir oft og tíðum vera nokkurs konar sáttasemjarar vegna ágreinings 

starfsmanna á milli og ýmiss konar ósættis vegna álags og undirmönnunar, en einnig 

vegna baktals, neikvæðni o. fl. Áríðandi væri að hjúkrunardeildarstjórar væru 

lausnamiðaðir við úrlausn starfsmannamála og að stundum tækist vel til, en jafnframt 

væru miklar áskoranir og lýstu flestir yfir þörf fyrir stuðningi vegna erfiðari mála. Þá 

kom fram í niðurstöðum rannsókarinnar að það sem veldur deildarstjórum erfiðleikum 

og streitu er að leitast stöðugt við að halda rekstri innan naumt skammtaðra fjárlaga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrátt fyrir yfirlegu og áhyggjur af fjármálum 

sýndu  hjúkrunardeildarstjórar hollustu við yfirstjórnendur.  Þeir upplifðu þó oft að tími 

þeirra  myndi nýtast mun betur við önnur markmið, s.s. við að  þróa hjúkrun, gæði 

þjónustunnar og stuðla að  góðum vinnustað (Atlin o.fl., 2014).  

Hjúkrunardeildarstjórar telja sig bera ábyrgð á því að stuðla að góðum starfsanda 

deilda. Að sama skapi upplifa þeir togstreitu á milli annars vegar þarfa fyrir að sinna 

starfsmönnum og styðja og hins vegar tímaskorts vegna annarra stjórnunarstarfa sinna, 

s.s. krafna um að auka og fylgjast með gæðum þjónustunnar, mönnunarmálum og reksti 

(Athlin o.fl., 2014; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Þórunn K. Sigurðardóttir, 2013). Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar Athlin o.fl. (2014) kom jafnframt fram að allir  

hjúkrunardeildarstjórarnir  upplifðu hlutverkatogstreitu í starfi sínu eða að lenda á milli 

(e. in-between) hlutverka og bera meiri ábyrgð en raunveruleg völd þeirra segja til um. 

Einnig upplifðu þeir streitu af því að vera meira fjarverandi frá deildinni en þeir  kysu 

og að hafa stöðugt áhyggjur af  starfseminni, m.a. af gæðum þjónustunnar, mönnun 

vegna viðvarandi skorts á fagfólki, veikinda o.fl. Þá höfðu þeir áhyggjur af daglegri 

umsýslu og því að hafa ekki möguleika á því að taka stöðuna á deildinni eins og þeir 

hefðu viljað,  m.a. á starfsandanum,  þjónustu við sjúklinga og því að geta ekki leiðbeint 

starfsfólki og nýliðum sem skyldi, eða fyrirbyggt eða afstýrt óheppilegum hlutum eða 

komið í veg fyrir mistök (Atlin o.fl., 2014).  
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Ástæða er til að minnka streitu í starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra og styðja með 

öllum tiltækum ráðum við þá, meðal annars með stuðningi reyndari stjórnenda en einnig 

með aðferðum mannauðsstjórnunar (Hutchinson og Purcell, 2010).  

3.5 Stuðningur við hjúkrunardeildarstjóra 

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur hefur áhrif á líðan og frammistöðu 

hjúkrunardeildarstjóra í starfi (Patrick og Laschinger, 2006; Shirey, 2006; Surakka, 2008). 

Nýleg rannsókn Shirey o.fl. (2010) (N=21) á streitu, heilsu og aðlögunarleiðum (e. coping 

experiences) hjúkrunardeildarstjórnenda leiddi í ljós þrjá meginþætti eða þemu sem skiptu 

máli varðandi ofangreint. Í fyrsta lagi var um að ræða starfsfélagana eða mannauðinn (e. 

people and resources). Í öðru lagi verkefni og vinnuálag (e. task and work volume) og í 

þriðja lagi frammistöðuvæntingar (e.performance expectations) eða starfið og veitta 

hjúkrun. Þá kváðust flestir þeirra (91%) vera mjög ánægðir í starfi. Á hinn bóginn höfðu 

nokkrir þeirra (14%) íhugað að hætta störfum vegna álags og ónægs stuðnings. Einnig 

höfðu allir upplifað bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar gagnvart starfinu. Leitt var í 

ljós að reyndari hjúkrunarstjórnendur og hjúkrunardeildarstjórar með lausnarmiðaðri (e. 

problem focused) aðlögunarleiðir, ásamt upplifun af meiri stuðningi, glímdu við færri 

neikvæð heilsufarsvandkvæði. Einnig var áríðandi fyrir hjúkrunardeildarstjórana að ná 

markmiðum sínum, ásamt því sem það var eflandi fyrir þá. Jafnframt kom í ljós að reyndari 

hjúkrunarframkvæmdastjórum og hjúkrunardeildarstjórum veittist auðveldara að segja 

,,nei“ eða setja mörk vegna of mikilla starfstengdra verkefna. Þeir gátu þess hins vegar 

jafnframt að við störf sín upplifðu þeir sífellt óviðráðanlegar  truflanir. Því væru dagar með 

litlum truflunum mikill ,,lúxus“ (Shirey o.fl., 2010). 

Áríðandi er að leggja áherslu á að minnka streitu og efla aðlögunarleiðir í flóknu 

starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra. Þar þurfa að koma til annars vegar 

einstaklingsbundnar aðgerðir eða stuðningur við hjúkrunardeildarstjórana sjálfa og hins 

vegar þyrftu stofnanirnar sjálfar að gera ráð fyrir uppbyggjandi stuðningi við þá. 

(Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Shirey o.fl., 2010).  

Í rannsókn Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015) kom fram að hjúkrunardeildarstjórar á 

Landspítala óskuðu helst eftir stuðningi frá, næsta yfirmanni, sem er framkvæmdastjóri, þá 

öðrum hjúkrunardeildarstjórum, aðstoðardeildarstjóra og mannauðsráðgjöfum. Það kom 

jafnframt fram að einungis 51% þátttakenda kvaðst oft  fá stuðning og hjálp ef á þyrfti að 

halda frá sínum næsta yfirmanni sem er framkvæmdastjóri, 32% stundum eða sjaldan og 
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17% aldrei. Mestan stuðning kváðust hjúkrunardeildarstjórarnir (56%) hins vegar fá frá 

aðstoðardeildarstjórum, sem jafnframt eru þeirra nánustu samstarfsmenn.  

Mikið vinnuálag er ein helsta orsök þess að hjúkrunardeildarstjórar eiga erfitt með að 

sinna starfsmannamálum. Bæði vegna skorts á úrræðum og þjálfun en einnig vegna 

takmarkaðs stuðnings frá næsta yfirmanni og mannauðsskrifstofu (Hutchinson og 

Purcell, 2010; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015). Samkvæmt rannsókninni er mikilvægt að 

styðja vel við hjúkrunardeildarstjóra og m.a. leitast við að efla seiglu (e. resilience) 

þeirra, á tímum breytinga (Hendel o.fl., 2000). Þá þurfi aukinn stuðningur að koma til 

frá reyndari stjórnendum (e. senior managers) og tækjum og tólum úr hugmyndafræðum 

mannauðsstjórnunar (Hutchinson og Purcell, 2010).  

Óhóflegt vinnuálag bíður upp á streitu ásamt ónægri þjálfun en í rannsókn 

Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015), kom fram að 20% hjúkrunardeildarstjóra töldu sig ekki 

hafa fengið nægilega þjálfun til að takast á við starfið. Þá má leiða líkur að því að streita 

umtalsverðs hluta hjúkrunardeildarstjóra felist jafnframt í því að stjórna deildum sem 

eru opnar allan sólarhringinn, allan ársins hring. 

Formlegri þjálfun fyrir hjúkrunardeildarstjóra og stjórnendur á Landspítala var til 

skamms tíma ábótavant. Tilviljunarkennt var með hvaða hætti upplýsingagjöf fór fram. 

Í dag er lögð áhersla á að allir stjórnendur á Landspítala fari í stjórnendaþjálfun sem  

byggjast á því að læra um starfsmannaábyrgð, fjárhagslega ábyrgð og faglega ábyrgð. 

Jafnframt er farið yfir helstu kerfi, spítalans, s.s. vaktakerfi, launauppgjör, ýmsa 

lagalega þætti er varða sjúklinga og starfsmenn, daglegan rekstur og önnur hagnýt atriði. 

Ásamt því sem hvatt er til  jafningjastuðnings. 

3.6 Starfsánægja hjúkrunardeildarstjóra 

Þrátt fyrir að hjúkrunardeildarstjórar upplifi oft hlutverkatogstreitu segjast flestir þeirra 

vera ánægðir eða þakklátir fyrir stöðu sína. Þeir finni jafnframt fyrir starfsánægju af því 

að vera í aðstöðu til að láta gott af sér leiða, ásamt því að hafa áhrif og og bera ábyrgð á  

þann hátt að þeir hafi tækifæri til að auka gæði hjúkrunar fyrir sjúkinga sína á 

starfsumhverfið og starfsánægju starfsmanna sinna (Atlin o.fl., 2014; Ingibjörg 

Fjölnisdóttir, 2015; Þórunn K. Sigurðardóttir, 2013). Í rannsókn Ingibjargar 

Fjölnisdóttur kom fram að almennt eru hjúkrunardeildarstjórar á Landspítala ánægðir í 

starfi (98%) og ánægðir með þætti eins og samstarfsfólk, stjórnun og samskipti, en hins 

vegar óánægðir með laun og hlunnindi. Þá kom fram jafnframt fram í rannsókn hennar 

að ,,vinnuaðstæður höfðu áhrif á starfsánægju og streitu í starfi og að streita hafði 
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neikvæð áhrif á starfsánægju.“ Í rannsókn Laschinger (2006) á þörf fyrir stuðningi 

stofnana við hjúkrunardeildarstjóra kom m.a. fram hátt hlutfall kulnunar og starfsþreytu 

(58%) meðal þeirra. Í rannsókninni sýndi sig jafnframt að starfsánægja deildarstjóra 

tengdist þáttum eins og sjálfstæði í starfi, að ná árangri, virðingu og starfsöryggi. 

Feather, Ebright og Bakas (2014) rannsökuðu (N=28) með rýnihópum hvaða þættir það 

væru í hegðun og fari hjúkrunardeildarstjóra sem ykju á starfsánægju hjúkrunarfræðinga. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar skiptu rannsakendur í tvo meginþætti. Annars vegar var 

þáttur er varðaði styðjandi hegðun (e. supportive) hjúkrunardeildarstjóra. Þessi þáttur 

fjallaði m.a. um samskipti, virðingu og umhyggju. Þar kom fram að hjúkrunarfræðingunum 

var mikilvægt að eiga opin, persónuleg og jákvæð samskipti við hjúkrunardeildarstjórann. 

Þeim var jafnframt mikilvægt að fá upplýsingar, vera með í ákvarðanatöku o.s.frv. 

Jafnframt fannst þeim að hjúkrunardeildarstjórinn þyrfti að vera samkvæmur sjálfum sér, að 

hann sýndi starfsfóki sanngirni og jafnræði og hlustaði vel eftir þörfum þess, svo og að 

upplifa virðingu og umhyggju frá honum þ.m.t. að manna vel. Hinn þátturinn varðaði 

andstæða þætti eða sambandsleysi (e. disconnect) og varðaði upplifun hjúkrunarfræðingana 

af skorti á virðingu, samskiptum, stuðningi, umhyggju, o.s.frv. sem skapaðist af því að 

hjúkrunardeildarstjórinn væri fjarverandi og ekki sýnilegur. Þá kom fram að veittur 

stuðningur og aukin virðing stuðluðu að aukinni starfsánægju hjúkrunarfræðinganna en 

þessir þættir skipta jafnframt máli í baráttunni við starfsbrottfall hjúkrunarfræðinga frá 

störfum. (Feather o.fl., 2014).  

Í niðurstöðum rannsókna Surakka (2008) kom m.a. í ljós að starfsánægja hjúkrunar-

deildarstjóra byggðist á þáttum eins og að skila góðu verki, upplifun af góðri hjúkrun 

sjúklinga og af vellíðan starfsmanna sinna en forsenda þess væri stuðningur og efling 

frá yfirmönnum þeirra sjálfra sem hafði mikið að segja fyrir starfsánægju 

hjúkrunardeildarstjóra sem hefði svo aftur áhrif á til góðs á starfsfólk, sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra.    

Í rannsókn Newman, Maylor og Chansarkar (2002) á starfsánægju, hollustu og 

áformum um að starfa við hjúkrun eða hætta því (N=772) kom fram að úrslitaþátturinn 

varðandi það að hætta ekki og það sem var mest áríðandi fyrir hjúkrunarfræðingana 

varðandi starfsánægju og hollustu var nálægðin við sjúklinga og hjúkrun þeirra.    
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3.7 Viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til erfiðra 

starfsmannamála  

Í niðurstöðum nýlegrar rannsóknar Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015) á hjúkrunardeildar-

stjórum á Landspítala, kom m.a. fram að tímaskortur, verkefnaálag og samskipta-

erfiðleikar væru mestu streituvaldarnir. Þá nefndu þeir í opinni spurningu að mesti 

streituvaldinn væri, í fyrsta lagi samskiptavandamál. Innan þess flokks, vandamál í 

samskiptum, baknag, samstarf við samstjórnendur, samstarf við lækna og lélegt 

vinnusiðferði fólks. Niðurstaða Ingibjargar (2015) leiddi jafnframt í ljós að streita hafði 

neikvæð áhrif á starfsánægju en að það sem spáði helst fyrir um streitu, var starfsaldur 

hjúkrunardeildarstjóra, of erfið verkefni, of lítil mönnun og að komast ekki heim úr 

vinnu vegna álags. Þá hafi stjórnskipulagsbreyting, sem hafði áhrif á starfslýsingu 

hjúkrunardeildarsjóra og framkvæmdastjóra hjúkrunar, haft mikil áhrif á störf 

hjúkrunardeildarstjóra, m.a. varðandi stuðning við þríþætta ábyrgð sem var fyrir 

stjórnskipulagsbreytingarnar s.s., fagleg málefni, rekstur, starfsmannamál og 

starfsáætlanir (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015).  

3.8 Hlutverk hjúkrunardeildarstjóra út frá sjónarhóli 

mannauðsstjórnunar. 

Mannauðsstjórnun er vaxandi grein innan stjórnunarfræðanna og nýtur vaxandi fylgis 

hér á landi. Í starfslýsingu hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala er kveðið á um að 

hjúkrunardeildarstjórar skuli þekkja aðferðir mannauðsstjórnunar og beita þeim við 

daglega stjórnun (sjá fylgiskjal 4).  

Í auknum mæli eru hjúkrunarfæðingar hérlendis farnir að mennta sig í 

mannauðstjórnun og hafa hjúkrunardeildarstjórar í auknum mæli kynnt sér aðferðir 

hennar, þrátt fyrir að fæstir þeirra hafi stundað formlegt mannauðsstjórnunarnám.  Eins og 

fyrr greinir hafa hlutverk millistjórnenda, hjúkrunarstjórnenda þ.m.t., breyst frá því að 

snúast mest um innri starfsemi deilda og daglega umsýslu sjúklinga og starfsmanna, yfir í 

mun stærra og fjölþættara stjórnunarumhverfi (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Surakka, 

2008; Wise, 2007). Nýjum áherslum hafa einnig fylgt  aukin hlutverk vegna ýmissa ytri 

þátta og samskipta utan starfseininga. Þar ber að nefna hlutverk tengd gæðaeftirliti 

varðandi þjónustu við sjúklinga og við starfsmenn, teymisvinnu og kröfu um 

kostnaðarvitund eða fjárhagsábyrgð. Þessar kröfur hafa bæst við hefðbundin 

stjórnunarhlutverk, en að sama skapi hafa aukin hlutverk stjórnenda valdið auknu 

vinnuálagi og streitu umfram það sem var áður var.  Auknar og breyttar áherslur á 
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hlutverk hjúkrunarstjórnenda hafa jafnframt sætt gagnrýni fyrir að undirbúningur fyrir 

breytingarnar og viðeigandi stuðningur vegna þeirra hafi verið ófullnægjandi (Hutchinson 

og Purcell, 2010; Wise, 2007). Þá hefur stuðningur við hjúkrunarstjórnendur ekki haldist í 

hendur við aukin hlutverk eða getu þeirra til að innleiða og viðhafa árangursríka 

mannauðsstjórnun, m.a. vegna mikilla starfskyldna, sem er miður þar sem rannsóknir hafa 

sýnt að millistjórnendur eru áhrifavaldar fyrir hegðun samstarfsmanna s.s. árangurstengda 

frammistöðu, starfsfánægju og hollustu (Hutchinson og Purcell, 2010).  

Fræðimenn á sviði mannauðsstjórnunar hafi lítið beint sjónum sínum að hjúkrunar-

stjórnendum. Í rannsókn Currie (2006) á hjúkrunardeildarstjórum var sýnt fram á að þeir 

gegna lykilhlutverki í heilbrigðiskerfinu sem millistjórnendur, m.a. við innleiðingar á 

breytingum. Þá hefur sýnt sig að árangursríkur stuðningur yfirmanna (e. supervisory 

support) og handleiðsla (mentor relationship) dregur úr upplifun af neikvæðum áhrifum 

starfsins (Zagenczyk, Gibney, Kiewitz og Restubog, 2009).  

Nýlega gerðu Hutchinson og Purcell (2010) megindlega og eigindlega rannsókn á 

störfum hjúkrunardeildarstjóra og hjúkrunarstjórnenda m.t.t. breyttra og aukinna 

hlutverka út frá sjónarhóli mannauðstjórnunar. Markmiðið var að skoða raunverulegt 

stjórnunarumhverfi þeirra eða hlutverk, s.s. ábyrgð, áhrif, innihald starfs, framkvæmd, 

starfsánægju, streitu, stuðning og áform um að hætta störfum. Þá skoðuðu rannsakendur  

jákvæða þætti starfsins, en jafnframt neikvæða þætti sem væru hamlandi fyrir 

árangursríka mannauðsstjórnun m.t.t. hvaða tæki og tól hennar gætu nýst best í því 

sambandi. Úrtakið voru 117 hjúkrunardeildarstjórar á fimm bráðamóttökum, auk 

tveggja í sjúkraflutningaþjónustu og 51 stjórnanda, s.s framkvæmdastjórar hjúkrunar og 

aðrir yfirmenn og mannauðsstjórar.  Rannsóknarniðurstöður sínum skiptu þau 

Hutchinson og Purcell (2010) upp í sex meginþemu eða hlutverk hjúkrunardeildarstjóra 

sem voru: framkvæmda- og gæðamál (e. performance/quality issues), stjórnun 

starfsmanna (e. people management), áætlunargerðir/skipulag (e. planning and 

scheduling work), fjármálastjórnun (e. managing operational costs), klínísk vinna (e. 

dealing with clinial work), samskipti utan nánasta teymis (e. communication outside 

immediate team) og aðra (e. other).  Um þriðjungur stjórnenda (71%) kvaðst bera 

ábyrgð á öllum þáttunum, 21% á fimm þáttum og 7% á fjórum þáttum. Flestir 

hjúkrunarstjórnendurnir töldu að helstu ábyrgðarhlutverk stjórnunarstarfsins vörðuðu 

framkvæmda- og gæðamál, m.a. að tryggja gæði þjónustu fyrir sjúklingana og öryggi 

sjúklinga, ásamt því að fást við kvartanir og mannauðsmál (e. people/manage-
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ment/HRM). Þar væri um að ræða meginkjarna starfshlutverka sinna. Þá kváðust 94% 

hjúkrunardeildarstjóra og 91% hjúkrunarstjórnenda skipta hefðbundnum  stjórnunar-

hlutverkum sínum upp í tvo meginhluta sem væru annars vegar ,,klínísk störf“ við 

stjórnun og stuðning við teymið sitt, ásamt viðhaldi og eflingu á hæfni starfsfólks og 

gæði hjúkrunar við sjúklinga. Hins vegar væri um að ræða áætlanagerð og stjórnun (e. 

planning and supervising) m.a. almennar stjórnendaskyldur tengdar mönnun vakta á 

viðeigandi hátt o.s.frv. Næstum allir stjórnendur gátu jafnframt um að samskipti væru 

grundvallarþáttur í störfum þeirra bæði við að endurspegla þarfir sjúklinga sinna en 

einnig við að auka á samskipti sjúklinga og sérfræðinga sem annast þá, auk þeirra sex 

þátta sem áður greinir. Hins vegar voru stjórnendur sammála um að stjórnunarspönnin 

(þ.e. fjöldi undirmanna, eininga o.þ.h.) eða umsvif starfa þeirra færi stækkandi frá því 

sem áður var. Viðbótin, m.a. varðandi alls konar ytri samskipti við birgja, kaup á 

aðföngum, tækjum, aukin tölvupóstsamskipti og aukinnar verkefnavinnu og, eins og 

fyrr greinir, aukin hlutverk tengd fjárhagslegri ábyrgð. Þá voru ýmis hlutverk tengd því 

að stuðla að framgangi starfsgreinarinnar, eins og mótaka og aðstoð við nema og ýmis 

ráðgefandi hlutverk, m.a. gagnvart aðstandendum (Hutchinson og Purcell, 2010).  
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4 Sálfræðilegi samningurinn 

Það var Argyris (1960) sem fyrstur setti fram hugtakið um sálfræðilega vinnusamn-

inginn (e. psychological work contract). Hann skilgreindi vinnusamninginn sem 

nokkurs konar óskrifað samkomulag á milli starfsmanna og vinnuveitanda sem væri 

hagur beggja og lyti að ákveðnum grunnþáttum milli starfsmanns og yfirmanns eða  

stofnunar. Starfsmaðurinn skilaði góðri  framleiðni eða væri með sanngjarnar kröfur og 

nyti í staðinn sanngjarnra launa og starfsöryggis frá vinnuveitandanum, sem aftur nyti 

fjárhagslegs ávinnings af samkomulaginu (Anderson og Schalk, 1998).  

Sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract), eins og hann nefnist í dag, 

hefur verið í stöðugri þróun frá þeim tíma sem hann var fyrst settur fram og er nú  

túlkaður mun víðar en gert var í upphafi. Ýmsir hafa orðið til að skilgreina og skýra 

samninginn, en með tímanum hafa skilgreiningar sálfræðingsins Denise Rousseau 

(1995) orðið ofan á. Rousseau hefur verið ötul við að þróa og rannsaka sálfræðilega 

samninginn og er einn af brautryðjendum hans eins og hann er þekktur í dag.  

4.1 Skilgreining á sálfræðilega samningnum 

Rousseau (1995) skilgreindi samninginn sem nokkurs konar skiptisamning á milli 

starfsmanns og vinnuveitanda við ráðningar sem fæli í sér skriflegan samning, m.a. 

ráðningarsamning, í samræmi við kjarasamning stéttarfélags viðkomandi starfs-

mannsins. Einnig gæti samningurinn falið í sér munnleg loforð um þjálfun, stuðning og 

annað sem varðaði starfið. Jafnframt innihéldi samningurinn ýmsar huglægar væntingar, 

reglur og samkomulag á milli vinnuveitanda og starfsmanna sem fæli í sér óformleg 

skilaboð og gagnkvæm loforð um ýmsa þætti starfsins, m.a. reglur, hefðir, hollustu, 

væntingar og framtíð á vinnustaðnum. Algengasta skýringin á samningi er að hann sé á 

milli tveggja eða fleiri aðila og feli í sér ákveðna hollustu og skyldur til framtíðar. 

Samningurinn innihaldi einnig nokkurs konar framtíðarloforð af hálfu beggja aðila, sem 

erfitt sé að lofa og halda, en gegna afar mikilvægu hlutverki við skipulagsheildir 

(Rousseau, 1995). Þá er það eitt af grundvallaratriðum við sálfræðilega samninginn að 

starfsmaðurinn gengst sjálfviljugur undir hann með réttindum og skyldum sem fylgja 

vinnustaðnum. Fyrr á tímum var algengt að starfsmenn væru alla starfsævina á sama 

vinnustaðnum. Þeir sýndu vinnustaðnum ákveðna tryggð eða hollustu með því að mæta 

viðkomandi álagi, með yfirvinnu og fleiri þáttum og hlutu að launum starfsöryggi og 
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tryggð frá vinnuveitandanum. Nú á tímum þykir eðlilegt að fólk skipti oftar um 

starfsvettvang, atvinnuöryggi er ótryggara, en einnig er algengara að ráðning og laun 

séu árangurs- og frammistöðutengd. Starfsmenn eiga að sama skapi erfiðara með 

skuldbindingar og skyldur sérstaklega ef um tímabundnar ráðningar er að ræða, sem nú 

tíðkast í mun meira mæli. Nútímavinnuumhverfi gerir ráð fyrir gagnkvæmum skyldum, 

loforðum og hollustu starfsmanns og vinnuveitanda, ásamt því að starfsmaður þrói færni 

sína (Rousseau, 1995). Samningar eru nauðsynlegir og eru hluti af daglegu lífi fólks, 

bæði persónulegir og starfstengdir. Samningar eru fjölbreytilegir að gerð og geta verið 

bæði óformlegir, huglægir, munnlegir eða skriflegir og til skamms eða lengri tíma. Eðli 

flestra samninga er að þeir taka stöðugum breytingum og þróast ört. Starfsmenn hafa 

væntingar um jákvæða útkomu af samningum, en það er jafnframt í mannlegu eðli að 

bregðast illa við breytingum á samningum og sér í lagi ef þær hafa í för með sér 

neikvæða útkomu fyrir starfsmanninn, s.s. eins og tapi á réttindum eða ef breytingin 

gagnast honum ekki, en þá er heldur ekki hvati til að fara eftir honum (Rousseau, 1995).   

4.2 Brot á sálfræðilega samningnum 

Eins og áður greinir er sálfræðilegi samningurinn á milli starfsmanns og yfirmanna eða 

stofnunar. Samningsaðilar, þ.e. starfsmaður og vinnuveitandi, hafa mismunandi skilning á 

samningnum, enda er hann huglægur, óformlegur og alls ekki augljós, þrátt fyrir að báðir 

aðilar samþykki hann í upphafi starfssambandsins. Það reynir hins vegar ekki á samninginn 

í raun fyrr en annar hvor aðilinn eða báðir upplifa brot á honum (Rousseau, 1995). Í 

umfjöllun hér á eftir um brot á sálfræðilega samningnum verður enska orðið, ,,violation‘‘, 

þýtt sem vanhelgun og ,,breach‘‘ brot og þau notuð jöfnum höndum um brot. Nauðsynlegt 

er að þekkja og skilja eðli sálfræðilega samningsins til að forðast brot á honum. Brot á 

sálfræðilega samningnum eru bæði algeng, óumflýjanleg og orsakast af fjölmörgum þáttum, 

m.a. breytingum á starfsemi, misskilningi, ásetningi og fjölmörgu öðru sem getur haft 

skaðleg áhrif á vinnusambandið (Rousseau, 1995). Upplifun af broti á sálfræðilega 

samningnum eru einstaklingsbundin og hafa margir samverkandi þættir áhrif á það hvernig 

starfsmaðurinn bregst við brotinu. Þættir eins og túlkun og skynjun eru mikilvægir þættir í 

því sambandi. Það er því ekki víst að það sem einn starfsmaður upplifir sem brot hafi 

teljandi áhrif á annan (Bies og Tyler, 1993; Rousseau, 1995). Þá bregðast einstaklingar 

mismunandi við upplifun af broti. Sumir starfsmenn hætta í kjölfar brots, aðrir bera harm 

sinn í hljóði og halda áfram að starfa, en eru óánægðir, sárir og reiðir og enn aðrir 
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endursemja eða endurskilgreina samninginn og reyna að starfa áfram í sátt (Rousseau, 

1995).    

Eins og fyrr greinir er sálfræðilegi samningurinn að mestu leyti óskrifaður og 

huglægur.  Túlkun hans er einstaklingsbundin, en brot á honum tengist því ef misbrestur 

verður á  gagnkvæmum skilningi eða trausti á milli samningsaðila (Rousseau, 1995).  

Rousseau (1995) telur að það sé þrennt sem skipti máli um það hvort starfsmaður telur 

atburð það alvarlegan að hann upplifi brot á sálfræðilega samningnum. Í fyrsta lagi sé 

það hvort brotið sé til komið vegna misskilnings, sem báðir aðilar eru sammála um að sé 

ekki alvarlegur og hafi orðið fyrir slysni (e. inadvertent) og því án ásetnings. Dæmi um 

slíkan misskilning er að gleyma fundi eða misskilja dagsetningu. Í öðru lagi sé um að 

ræða að brotið valdi ákveðinni sundrungu eða upplausn (e. disruption) á samningnum 

þegar aðstæður annars eða beggja aðila gera ekki kleift að standa við hann, þrátt fyrir 

góðan vilja eða ásetning, svo sem vegna veikinda eða slysa, náttúruhamfara o.s.frv. Í 

þriðja lagi brot þar sem annar hvor samningsaðilinn gengur á bak orða sinna og  stendur 

ekki við sinn hluta samningsins, jafnvel þó að hann sé í  aðstöðu til að gera það (e. 

reneging or breach). Brotið er þá svo alvarlegt að annar eða báðir aðilar geta ekki komið 

sér saman um að leggja málið til hliðar. Dæmi um slíkt brot er ef starfsmaður upplifir að 

hann hafi fengið vilyrði fyrir framgangi í starfi sem hann fær síðan ekki. Yfirmaður gæti 

einnig upplifað að starfsmaður stæði ekki við sinn hlut. Hvort tveggja hefur neikvæð 

áhrif á gagnkvæma hollustu, skuldbindingar og þar með á sálfræðilega samninginn sem 

hefur þar af leiðandi verið brotinn (Rousseau, 1995).   

4.3  Algengustu brotin á sálfræðilega samningnum 

Segja má að sálfræðilegi samningurinn hefjist við upphaf ráðningar eða starfsambands 

og jafnvel fyrr. Samkvæmt Rousseau (1995) geta brot orðið vegna samverkandi þátta, 

svo sem misbrests við ráðningu eða við upphaf starfs. Þá getur verið um að ræða þætti 

eins og að óreyndir starfsmenn eða nýliðar eða aðrir þeir sem standa að ráðningunni hafi 

lofað upp í ermina á sér varðandi starfið, t.d. um möguleika á að þróast og hljóta 

starfsframgang. Einnig að brot eigi sér stað vegna þess að stjórnendur eða yfirmenn séu 

með tvöföld skilaboð, segi eitt en geri annað. Þá sé stuðningi og kennslu frá 

samstarfsmönnum til að komast inn í starfið ábótavant eða af skornum skammti, ásamt 

ónægri starfshandleiðslu. Brot geta einnig orðið vegna misvísandi skilaboða frá 

yfirstjórnendum eða stjórnendum almennt. Jafnframt geta brot orðið vegna breytinga hjá 

stofnun eða fyrirtæki, en einnig vegna illa undirbúinna breytinga. Þá getur verið um að 
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ræða brot vegna vanefnda varðandi starfið sjálft, um laun eða launaframgang og ótryggs 

starfsöryggis. Þá getur brot verið tilkomið vegna skipta á stjórnendum eða yfirmönnum, 

þar sem hollusta og skuldbinding starfsmanna var bundinn við fyrrverandi yfirmann. 

Brot er þá orðið á sálfræðilega samningnum með tilheyrandi upplausn, enda ekki 

sjálfgefið að nýja stjórnandanum takist vel upp þrátt fyrir góðan ásetning 

(Rousseau,1995). Samkvæmt þeim Bies og Tyler (1993) eru starfsmenn í vaxandi mæli 

farnir að stefna yfirmönnum fyrir dómstóla vegna brots á sálfræðilega samningnum sem 

var nánast óþekkt fyrir um fjörtíu árum. Ástæður  starfsmanna fyrir málsókn eru annars 

vegar að þeir hafi engu að tapa en allt að vinna. Hins vegar sé um réttlætis eða 

sanngirnissjónarmið starfsmanna að ræða, þ.e. að réttlætið nái fram að ganga gagnvart 

þeim (Bies og Tyler, 1993). Það  er nauðsynlegt að fyrirtæki og stofnanir hafi stefnu um 

hvernig taka skuli á málum, ásamt því sem nauðsynlegt er að sálfræðilegi samningurinn 

styðjist við þá stefnu (Rousseau, 1995).  

4.4 Hvernig er hægt að breyta samningum án þess að brot eigi sér stað? 

Rousseau (1995) bendir á að í síbreytilegu vinnuumhverfi þurfa samningar að geta 

breyst og nógu sveigjanlegir til að valda ekki broti. Starfsmenn vilja að öllu jöfnu standa 

við gerða samninga og spila þættir eins og starfsheiður og skuldbindingar þar inn í. 

Shanteau og Harrison (1991) gerðu rannsókn (N=119) á því hvaða hug háskólanemar 

hefðu til þess að standa við skuldbindingar eða brjóta ráðningarsamband ef þeim byðist 

betur borgað starf og hvaða þættir hefðu mest áhrif. Niðurstaða rannsóknarinnar var að 

yfir 80% nemenda sögðust myndu standa við gerða samninga og skuldbindingar þrátt 

fyrir fjárhagslegan ávinning af hinu gagnstæða. Ein helsta ástæðan sem þeir gáfu upp 

fyrir að standa við gerða samninga var þörfin fyrir að standa við skuldbindingar, en 

einnig spiluðu þættir eins og starfsheiður og orðspor þar inn í. Það kom hins vegar ekki 

fram í rannsókninni hve mikill fjárhagslegi ávinningurinn þyrfti að vera til að þeir brytu 

samninginn (Shanteau og Harrison, 1991). Það hefur hins vegar sýnt sig að stuðningur 

og handleiðsla reyndari yfirmanna dregur úr neikvæðum áhrifum brota á sálfræðilega 

samningnum (Zagenczyk, o.fl. 2009).  
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5 Erfið starfsmannamál 

5.1 Skilgreining á erfiðum starfsmannamálum  

Gera má ráð fyrir því í öllum mannlegum samskiptum og vinnuumhverfi að upp komi  

ágreiningur og vandamál. Oftast leysa menn málin sín á milli með nokkuð átakalausum 

hætti en stundum slæst í brýnu, enda skoðanir manna á hvernig gera eiga hlutina afar 

mismunandi. Málin vandast hins vegar verulega þegar upp koma stærri og flóknari 

samskiptaerfiðleikar annars vegar á milli starfsmanna og yfirmanna og hins vegar á 

milli starfsmannanna sjálfra, sem erfitt eða ógerningur virðist vera að leysa. Þá má leiða 

líkur að því að upp sé komið erfitt starfsmannamál. Cavaiola og Lavender (2002) hafa 

um árabil beint sjónum sínum að rannsóknum á erfiðum starfsmönnum og 

starfsmannamálum. Að mati þeirra og margra annarra eru erfið starfsmannamál eitt það 

vandasamasta sem stjórnendur fást við, þrátt fyrir annars margþætt og flókið 

starfsumhverfi (Cavaiola og Lavender, 2002). Góður stjórnandi reynir að stjórna af 

sannfæringu, með stefnu, hvatningu, ástríðu fyrir starfinu og leitast við að fá aðra til að 

fylgja sér. Flestir starfsmenn fylgja stjórnandanum, þrátt fyrir að hann sé ekki 

fullkominn (Nicholson, 2008). Það er eitt af veigamiklum hlutverkum stjórnenda  að 

koma auga á vanda, takast á við hann og leysa með við viðeigandi hætti. Að líta fram 

hjá vandamálunum er í mörgum tilvikum auðveldara til skamms tíma, en leiðir yfirleitt 

til þess að vandinn vex eða verður erfiðari til lengri tíma litið (Benjamin 2008; 

Cottringer, 2003a; Schachter 2005). Að mati Nicholson (2003) gildir reglan 80:20, í 

stjórnun, þ.e. að um 80% starfsmanna fylgja stjórnandanum en 20% gera það ekki, en 

það séu erfiðu starfsmennirnir sem vandasamt eða ómögulegt er að stjórna og taka 

óhóflegan tíma og orku stjórnandans.    

5.2 Hvað einkennir erfiða starfsmenn? 

Flestir stjórnendur eða stofnanir glíma á einhverjum tímapunki við  starfsmenn sem eru 

erfiðir, þeir eru í mótstöðu, fara ekki að fyrirmælum, þeir eru oft fjarverandi og hafa 

slæmt viðhorf gagnvart viðskiptavinum, ásamt því að vera neikvæðir og grafa undan á 

vinnustaðnum. (Benjamin 2008; Caviola og Lavander; Nicholson, 2003; Tate og White 

2005).  Þá leggja sumir lítið af mörkum eða einungis það sem þeim er sagt að gera og 

alls ekkert umfram það. Aðrir hætta störfum og yfirgefa vinnustaðinn, en það sem er 

verra er að sumir hætta störfum en halda áfram á vinnustaðnum (Caviola og Lavander, 
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2000; Tate og White 2005). Það sem einkennir erfiða starfsmenn að mati Schachter 

(2005) eru m.a. slök vinnubrögð, neikvæðni, almennt áhugaleysi, frumkvæðisleysi, 

samskiptaerfiðleikar, ágreiningur og einelti í ýmsum útgáfum. Að mati Benjamin (2008) 

eru það eftirfarandi þættir sem einkenna erfiða starfsmenn: 

 Mæta reglulega eða alltaf of seint og fara snemma, án þess að um það hafi verið 
samið. 

 Slök vinnubrögð og almenn slök frammistaða í starfi. 

 Tíð fjarvera með lélegum afsökunum.  

 Niðurlægjandi, dónaleg eða ruddaleg framkoma við samstarfsmenn, stjórnendur, 
þjónustuþega eða viðskiptavini.  

 Neikvæð viðhorf gagnvart stofnun og samstarfsmönnum, ásamt því að kvarta 
stöðugt og koma af stað illu umtali eða annarri truflun eða sundrung sem 
skemma starfsandann. 

Að mati Nicholson (2003) er hér m.a. um að ræða starfsmenn sem ekki er hægt að gera 

til geðs, sama hvernig farið er að þeim, þeir láta ekki að stjórn, eru ekki hluti af 

liðsheildinni. Þrátt fyrir mikla vinnu stjórnandans þá duga almenn úrræði eins og 

hvatning, starfsþróun, launahækkun o.fl. ekki til. 

5.3 Persónuleg vandamál og veikindi hafa áhrif á starfsumhverfið 

Ýmsir aðrir þættir en þeir sem hafa beinlínis með starfið að gera geta haft áhrif á starfs-

umhverfið. Þetta eru þættir er varða starfsmanninn sjálfan og hans nánustu fjölskyldu 

eða umhverfi. Má þar nefna ýmis persónuleg vandamál starfsmannsins sem hafa áhrif 

inn í vinnuumhverfið, t.d. af völdum veikinda eða alvarlegra lífsbreytinga hjá 

starfsmanninum sjálfum eða hans nánustu. Einnig vegna ýmissa alvarlegra áfalla eða 

atburða, s.s. vegna skilnaðar, andláts, sorgar og sorgarviðbragða, fjárhagsáhyggja og 

samskiptaörðugleika. Þá getur lundarfar starfsmanna haft haft mikil og jafnvel skaðleg 

áhrif á starfsumhverfið, s.s. þung lund, mislyndi, neikvæðni, skapbrestir og slök 

samskiptahæfni eða samskiptaerfiðleikar. Alvarleg veikindi um lengri eða skemmri tíma 

geta hrjáð starfsmenn og haft áhrif inn á vinnustaðinn, ekki síst af völdum andlegra 

veikinda, m.a. lyndisraskana, þunglyndis, ofláta eða kvíðaraskana (Cavaiola og 

Lavender, 2000) ásamt misnotkun á áfengi og vímuefnum (Cavaiola og Lavender, 2000; 

Tate og White, 2005). Veikindin geta haft áhrif á vinnuumhverfið og hindrað starfsgetu 

tímabundið eða til lengri tíma en hafa engu að síður  áhrif bæði á starfið og 

starfsfélagana (Cavaiola og Lavender, 2000; Nicholson, 2003; Tate og White, 2005). Þá 
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getur verið að starfsmanni sé einfaldlega farið að leiðast starfið og það veiti honum ekki 

þá ánægju sem það gerði áður sem hefur þá áhrif á starfsumhverfið (Tate og White, 

2005). 

5.4 Persónuleikaraskaðir starfsmenn á vinnustöðum 

Flestir þekkja til samskipta við erfiða samstarfs- og yfirmenn sem eru af öðrum toga en 

það sem hægt er að kalla ,,eðlileg‘‘ árekstra eða ágreining manna á milli. Sálfræð-

ingarnir Cavaiola og Lavender (2000) rannsökuðu þætti sem þeir töldu skemmandi og 

niðurbrjótandi í samstarfi og flokkuðu eftir DSM IV greiningarkerfi geðlæknis-

fræðinnar. Niðurstaða rannsókna þeirra er m.a. að gera megi ráð fyrir því á öllum 

vinnustöðum að í samstarfshópnum séu samstarfsmenn með truflun á atferli og 

persónuleika af ýmsum toga sem í daglegu tali kallast persónuleikaröskun. Um er að 

ræða samstarfsmenn með mismunandi truflun á atferli og persónuleika, m.a. hafi sumir 

þeirra lag á að fara undir skinnið á samstarfsfólki sínu með þeim afleiðingum að 

viðkomandi samstarfsmaður og stundum samstarfshópur fái nánast þráhyggjukennda 

vanlíðan og jafnvel svefnleysi af samskiptunum við þá. Gangi sumir jafnvel svo langt að 

segja að samskiptin við slíka einstaklinga séu mesti álagsvaldurinn í starfinu og jafnvel 

út fyrir það (Cavaiola og Lavender, 2000).  

Rannsóknir síðustu áratuga hafa að mestu beinst að atferli eða hegðun heilbrigðra (e. 

normal) starfsmanna, en nauðsynlegt er að beina sjónum í auknum mæli að rannsóknum 

á starfsmönnum sem eru það ekki. Samstarfsmenn sem eru ,,normal“ eða andlega 

heilbrigðir, hvort sem um er að ræða stjórnendur eða starfsmenn, verða að öllu jöfnu 

ekki þess valdandi með hegðun sinni að valda mikilli eða stöðugri vanlíðan, áhyggjum 

og þráhyggjuhugsunum um viðkomandi að nóttu sem degi. Upplifun af valdaleysi og 

því að vera fastur eða upplifun af ringulreið og misnotkun eins og einstaklingar með 

persónuleikaröskun gjarnan gera og á ekki við um heilbrigða einstaklinga (Cavaiola og 

Lavender, 2000).  

Yfirmenn með röskun á atferli geta valdið starfsmönnum vanlíðan. Meðal annars 

geta þeir tekið fyrir einstaka starfsmenn og beitt t.d. aðferðum eins og að drepa niður 

allar góðar hugmyndir starfsmannsins, taka hann fyrir og jafnvel eigna sér hugmyndir 

hans. Á hinn bóginn geta yfirmenn átt erfiða daga og andvökunætur vegna 

atferlistruflaðra, erfiðra starfsmanna sem taka á taugarnar, s.s. vegna mótþróa þeirra, 

þess að þeir sinna ekki störfum sínum eða verkefnum og skemma með hegðun sinni eða 

grafa undan velferð vinnustaðarins (Benjamin, 2008; Caviola og Lavander, 2000; 
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Nicholson,  2003; Tate og White 2005). Þá geta mikil vandamál skapast af erfiðum 

starfsmönnum með persónuleikaraskanir, þar sem sumir þessara einstaklinga geta verið 

mjög árásagjarnir og  óvægnir á  eigingjarnan hátt, ásamt því að skorta samúð í garð 

annarra (Cavaiola og Lavender, 2000).  

   Þeir Cavaiola og Lavender (1999) gerðu rannsókn á persónuleikaþáttum og streitu 

á vinnustöðum. Niðurstaða rannsóknarinnar var að 80% þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni unnu með a.m.k. einum einstaklingi sem sýndi af sér hegðun sem olli 

marktækum streituáhrifum á viðkomandi. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi jafnframt 

að tegund vandamála sem þátttakendur, bæði yfirmenn og undirmenn, tilgreindu sem 

erfiðust í fari viðkomandi starfsmanns voru persónuleikaþættir sem samræmst geta 

greiningarskilmerkjum fyrir persónuleikaröskun (Cavaiola og Lavender, 1999, sjá í 

2000). Starfsmenn með alvarlega persónuleikaröskun hafa mikil og erfið áhrif á 

umhverfi sitt umfram einstaklinga með aðrar geðraskanir eða samskiptavanda. Þar er átt 

við að þessum einstaklingum hættir til að sýna meiri árásargirni eða vægðarleysi í 

samskiptum en aðrir. Almennt þekkir fólk ekki til persónuleikaraskana sem gerir það að 

verkum að almenningur og samstarfsfólk áttar sig ekki á ástandinu sem skapast af 

röskuninni (Cavaiola og Lavender, 2000). Það er ákveðin áskorun að vinna með 

persónuleikaröskuðum einstaklingum þar sem það er streituvaldandi og því er áríðandi 

að þekkja til þeirra til að geta brugðist við. Þrátt fyrir að vandamál innan vinnustaða séu 

ekki öll eða fæst af völdum persónuleikaraskana, eru þau án efa fleiri en við gerum 

okkur grein fyrir (Cavaiola og Lavender, 2000; Tyrer, 2014). 

5.5 Greining á persónuleikaröskun  

Greiningarkerfi læknisfræðinnar ICD 10, (International Statistical Classification of 

Diseases and Health Related Problems) flokkar persónuleikaraskanir (F60-F69) með 

geðsjúkdómum, nánar tiltekið sem flokk raskana á persónuleika og atferli fullorðinna. 

Talað er um persónuleikaröskun ,,þegar persónuleikaeinkennin eru farin að víkja 

verulega frá almennum umgengisreglum samfélagsins, farin að trufla annað fólk og 

trufla aðlögun viðkomandi að að umhverfinu“ (Nanna Briem, 2009). Um er að ræða 

langvinna truflun á persónuleika sem veldur einstaklingi stöðugum vanda í samskiptum 

í einkalífi og á vinnustöðum (Caviola og Lavander, 2000). Til að fá greiningu þarf 

viðkomandi að uppfylla ákveðin greiningarskilmerki samkvæmt alþjóðlegum 

greiningarviðmiðum geðlæknisfræðinnar, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
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Mental Illness) eða læknisfræðinnar ICD 10 (International Statistical Classification of 

Diseases and Health Related Problems). 

Skilgreining á persónuleikaröskun DSM IV. 

Langtímavandi mynstur, innri upplifana og atferlis sem er verulega frábrugðið því sem 

gengur og gerist í viðkomandi samfélagi. Birtist í frávikum í hugsun og  til-

finningatjáningu, skertri samskiptahæfni og hæfni til að stjórna hvötum. Leiðir til þján-

ingar/skertrar félagsfærni. Ekki vegna annarra geðsjúkdóma eða fíknivanda. Persónu-

leikaraskanir þróast frá síðari hluta unglingsára fram á fullorðinsár. (DSM IV, 2000). 

Sumir einstaklingar hafa eitt eða fleiri einkenni sem samræmst geta skilmerkjum einnar eða 

fleiri persónuleikaröskunar án þess að uppfylla greininguna en valda engu að síður 

umtalsverðum samskiptavanda í kringum sig m.a. niðurrifi, sundrung og óróa, sjá töflu 1.  

Tafla 1. Samantekt Caviola og Lavander (2000) á hegðun og atferli 

persónuleikaraskaðra 

Paranoid Eru haldir mikilli aðsóknarkennd, vantreysta. 

Schizotypal Eru sérkennilegir eða skrýtnir. Hafa ekki þörf fyrir mannlega nærveru, eiga 

ekki vini, lesa ekki í fólk og þarfir þess. 

Antisocial Hafa slaka eða litla félagshæfni og siðferðiskennd, yfirleitt er um  að ræða 

karlmenn 

Narcissistic Sjálfmiðaðir, með háleitar hugmyndir um sjálfa sig og sínar hugmyndir, eiga 

erfitt með að sjá sjónarhorn annarra. Ef er ekki á háu stigi eða slæmt geta þeir 

náð miklum árangri, sækja í stjórnunarstöður. Mottó: ,,Hvað hefur þú gert 

fyrir mig nýlega?‘‘ 

Histrionic Dramatískir, skrautlegir, öfundsjúkir tilfinningalega yfirþyrmandi, aðallega 

konur. 

Borderline Tilfinningalegur óstöðugleiki, reiði, stormasöm sambönd. Líklegust til að 

klaga og  kæra. Tilfinningalegur rússíbani. 

Obsessive 

compulsive 

Ofursamviskusamir, vandlátir (e.picky), með þráhyggju fyrir smáatriðum, 

tímasetningu og státa sig gjarnan af því að vera nákvæmir, en eru það um of. 

Fullkomnunarárátta. Eru líklegir til að ná langt eins og narcissistis ef ekki er 

mjög slæmt. 

Avoidant Eru hræddir við að taka áhættu af því að vera í sambandi. Skipta sjaldan um 

vinnustaði (eru áhættu og sambandafælnir). 

Dependent Eiga erfitt með að taka sjálfstæðar ákvarðanir, eru með stöðuga þörf fyrir  

að fá viðurkenningu frá öðrum. Eru góðir en ótryggir liðsmenn (e .team 

player), eru oft hollir stofnuninni. Oft er talað um þessa einstaklinga sem 

meðvirka. 

Passive 

aggressive 

Reiðir, en dylja það. Gagnrýna stjórnun og yfirvald, mæta seint og viðhafa 

ýmsa mótstöðuhegðun 
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Almennt hafa einstaklingar einkenni úr fleiri en einum flokki. Unnt er að hafa 

mistruflandi einkenni allt frá fáum einkennum, sem í flestum tilvikum þykja eðlileg og 

yfir í fleiri eða mikil einkenni. Þá er hægt að hafa mjög mikil einkenni eða það mikla 

truflun að einstaklingurinn er óvinnufær með öllu og á erfitt með aðlögun daglegs lífs 

vegna einkenna sinna. Verstu persónuleikaraskanir geta haft í för með sér vandamál af 

miserfiðum toga, sem hafa áhrif á vinnu og einkalífi og erfitt er að fást við og oft 

jafnframt henda reiður á. Á hinn bóginn hafa hafa persónueinkennin, sem lýst hefur 

verið hér að framan, vissa eiginleika og þætti sem eru það sérstakir að þau eru  á 

ákveðin hátt fyrirsjáanleg (Caviola og Lavander, 2000).    

5.6 Persónuleikaraskaðir á vinnumarkaði 

Algengi persónuleikaraskana er almennt talið vera um 10%, (Tyrer, 2014). Markmið 

stjórnvalda í Bretlandi á næstunni  er að móta stefnu um málefni persónuleikaraskaðra 

þar sem leitast verður við taka meira tillit til þeirra á vinnustöðum. Þá hafa yfirvöld í 

Bretlandi gert sér grein fyrir að jafnframt þarf að taka tillit til þeirra sem uppfylla ekki 

greininguna, en hafa engu að síður hamlandi einkenni og valda umtalsverðum árekstrum 

og vandkvæðum á vinnustöðum við ákveðnar aðstæður (Tyrer, 2014).  Þá er þverfagleg 

stefnumótunarvinna í gangi í Bretlandi um málefni þessa hóps, m.a. í samvinnu við 

endurhæfingarlækna og aðrar heilbrigðisstéttir og faghópa. Markmiðið er að finna 

þessum einstaklingum farveg á vinnumarkaðinum til að koma í veg fyrir örorku. 

Vinnuhópurinn leggur aðaláherslu á forvarnir og endurhæfingu í málefnum 

persónuleikaraskaðra þar sem leitast verður við að finna hverjum og einum 

starfsumhverfi við hæfi innan vinnustaða. Markmiðið er jafnframt að leitast við að 

útiloka þessa einstaklinga ekki frá vinnu, heldur velja störf út frá áhugasviðskönnunum, 

ásamt því að skoða vinnusögu einstaklingsins, s.s. þeirra sem hafa sögu um að skipta oft 

um eða haldast illa á vinnu. Margir einstaklingar með persónuleikaröskun geta unnið 

við ákveðnar aðstæður og því þarf að finna þeim störf við hæfi (Tyrer, 2014). Taka 

verður samt tillit til að þessir einstaklingar hafa minni félagshæfni og missa vinnuna 

oftar viljandi og óviljandi eða segja oftar upp sjálfir. Stefna stjórnvalda í Bretlandi er 

því að leitast við að aðlaga umhverfið að einstaklingnum í fullri samvinnu við hann til 

að leitast við að koma í veg fyrir árekstra eða lágmarka áhrifin á vinnuumhverfið. 

Vandamál persónuleikaraskaðra á vinnustöðum felast oftar í aukinni tíðni fjarvista, 

ásamt því sem þeir fara oftar á örorku (Tyrer, 2014). Að ofansögðu er ljóst að vandi 

persónuleikaraskaðra er dulinn en umtalsverður og veldur vinnustöðum og 
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einstaklingum álagi. Jafnframt að starfsmenn sem eru erfiðir valda ekki einungis 

yfirmanni sínum og vinnustaðnum vandkvæðum, heldur einnig samstarfsmönnum 

sínum, ekki síst við ef þeir eru jafnframt með persónuleikaraskanir (Caviola og 

Lavander, 2000, Tyrer, 2014).  
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6 Af hverju hættir fólk störfum? 

6.1 Starfsmannavelta 

Ætla má að góður stjórnandi vilji vita, skilja og þekkja einkenni þess að starfsmaður er 

orðinn óánægður á vinnustaðnum og sé farinn að hugsa sér til hreyfings, með það að 

markmiði að afstýra því. Þetta á sérstaklega við ef um er að ræða dýrmætan starfskraft með 

mikla sérþekkingu og færni. Starfsmenn hætta að öllu jöfnu vegna yfirmanna, en ekki 

fyrirtækisins eða stofnunarinnar (Branham, 2012; Bryant og Allen, 2013; Tate og White, 

2005). Mikil starfsmannavelta er kostnaðarsöm, en til viðbótar við fjárhagslegt tap þá getur 

hún leitt til truflunar á starfseminni, þekkingartaps, orðið til minnkunar á afköstum og 

þjónustustigi, fækkunar leiðbeinenda, minni fjölbreytni, m.a. varðandi þjálfun, og truflunar 

á vinnustaðnum með tilheyrandi afleiðingum (Bryant og Allen, 2013).  

Mannauðstjórnendur þurfa að hafa stefnu til að fyrirbyggja óeðlilega starfsmannaveltu 

með skipulögðum hætti, því að í öllum störfum er mikilvægt að halda í hæfileikaríkt fólk. 

Þá getur starfsmannaveltan haft smitandi neikvæð áhrif á aðra mikilvæga starfsmenn sem 

einnig fara að hugsa sér til hreyfings, jafnvel þótt ástandið á vinnumarkaðinum sé slæmt 

Áætlað er að kostnaðurinn sem hlýst af því að missa góðan starfsmann þegar allt er tekið 

saman geti numið árslaunum starfsmannsins (Bryant og Allen, 2013).  

6.2 Laun og launaumsýsla 

Löngum hefur verið talið að ein aðalástæða starfsmannaveltu eða þess að fólk hættir á 

vinnustöðum, sé laun eða von eða vissa um betri laun annars staðar. Samkvæmt 

rannsóknum eru laun og launaánægja veikir þættir til að spá fyrir um starfsmannaveltu, 

raunverulegar ástæður séu hins vegar aðrar (Branham, 2012; Bryant og Allen, 2013). Þá 

er samkeppni um starfsmenn, sem eingöngu er byggð á grundvelli launa, ekki vænleg til 

árangurs (Bryant og Allen, 2013). 

Ýmsir þættir varðandi launakerfið sjálft hafa áhrif á starfsmannaveltu og 

starfsánægju. Þetta eru m.a. þættir eins og uppbygging launakerfis, launaröðun, 

launaspönn, hlunnindi, eftirlaunamöguleikar og það hverning launakerfinu er framfylgt. 

Þá skipta máli þættir eins og upplifun af sanngirni eða jafnræði, en starfsmenn sem 

upplifa sanngirni varðandi launakerfið hætta síður störfum (Bryant og Allen, 2013).   
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6.3 Kornið sem fyllir mælinn  

Á ákveðnum tímapunkti tekur fólk sem hefur verið óánægt í vinnunni ákvörðun um að 

hætta. Upphaf og ástæður þess að fólk fer að hugsa sér til hreyfings geta verið 

mismunandi en oft er hægt að merkja ákveðin viðvörunareinkenni (Branham, 2012; 

Bryant og Allen, 2013). Ástæðurnar geta m.a. komið í kjölfar vinnutengds atburðar eða 

áfalls sem dregur úr hollustu starfsmannsins og hann upplifir sem brot gagnvart sér. 

Einnig geta fleiri og auðsjáanlegri einkenni gert vart við sig, eins og breytt hegðun 

starfsmanns með aukinni fjarveru frá vinnu, óstundvísi, minna vinnuframlag, aukin 

neikvæðni í garð starfsins, ásamt skorti á trausti á milli starfsmanns og vinnuveitanda 

sem getur verið erfitt að endurvinna (Branham, 2012). Rannsóknir sýna að þó sumir 

hætti skyndilega fari flestir í gegnum ákveðið sálfræðilegt hugsanaferli í aðdraganda 

þess (Bryant og Allen, 2013). Þeir Bryant og Allen (2013) segja það séu þrír þættir eða 

viðvörunareinkenni sem skipti meginmáli varðandi það hvort fólk sé að hugsa um að 

hætta. Í fyrsta lagi sé um að ræða það að draga sig í hlé (e. withdrawal process), ásamt  

breyttri hegðun o.fl. Í öðru lagi breytt viðhorf til starfsins (e. key job attitude), m.a. að 

hafa áhyggjur af starfsþróun, upplifun af því að vera  ekki metinn að verðleikum og að 

yfirmaðurinn sé ekki að gæta hagsmuna starfsmannsins o.fl. Í þriðja lagi skipti vinnu- 

umhverfið máli, m.a. starfsfélagar og líðan í vinnunni.  

Branham (2012) skoðaði jafnframt tímaþáttinn varðandi upphaf ákvörðunar 

starfsmannsins um að hætta eða aðdraganda þess að hann tók ákvörðunina eða það sem 

gerði útslagið (e. triggering event) og til þess tíma sem hann raunverulega hættir. Þá 

skoðaði hann hvað vinnuveitandinn hefði getað gert, ef eitthvað, svo starfsmaðurinn 

hætti við að hætta og hvort fólk hafi verið farið að skoða önnur atvinnutækifæri á meðan 

það var enn á vinnustaðnum. Hann flokkaði helstu niðurstöður varðandi það hvað væri 

mest áríðandi fyrir starfmenn til að upplifa vellíðan á vinnustaðnum og aftraði þeim að 

hætta. Niðurstöðum skipti hann niður í fjóra þætti: 1. Þörfina fyrir traust þ.e. væntingar 

starfsmannsins um að fyrirtækið og yfirmenn þess stæðu við orð sín. Að yfirmenn væru 

heiðarlegir í samskiptum og upplifun af því að njóta sanngirni bæði í starfi og launalega 

séð. 2. Þörfina fyrir að hafa von um að geta vaxið í starfi, þ.e. nota og þróa hæfileika 

sína og fá til þess viðeigandi þjálfun.  Ásamt því að hafa möguleika á starfsþróun og 

hærri launum. 3. Þörfin fyrir að upplifa virðingu og að vera verðugur. Varðar það að 

hafa fullvissu um að ef maður leggur sig fram verði maður metinn að verðleikum,  

umbunað fyrir vinnuframlagið, sýnd virðing og hollusta. 4. Þörfin fyrir að þróast í starfi 
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eftir færni. Varðar það að hafa væntingar um að geta nýtt færni sína í starfi og fengið 

starfþróun og áskoranir við hæfi. Ásamt því að hafa möguleika á því að halda áfram að 

læra og þróa starfið, sjá árangur og fá reglulega endurgjöf varðandi starfið. 

6.4 Sjö duldar ástæður fyrir því að fólk segir upp störfum 

Branham (2012) gerði rannsókn á  starfslokaviðtölum (tæplega 20.0000) og komst að 

þeirri niðurstöðu að opinbera skýring fólks á því af hverju það hætti störfum sé í flestum 

tilfellum laun en raunverulegar ástæður séu í raun aðrar  og duldar. Hann skipti duldum 

ástæðum þess að starfsmenn hætta niður í eftirfarandi flokka: 

 Starfið eða vinnustaðurinn var ekki í samræmi við loforð. 

 Misræmi á milli krafna til starfs og hæfni starfsmanns.  

 Skortur á þjálfun og endurgjöf (leiðsögn). 

 Of fá tækifæri til starfsþróunar. 

 Starfsfólk upplifði skort á viðurkenningu og að vera ekki metið að 
verðleikum. 

  Streita vegna vinnuálags, ágreiningur og ójafnvægi á milli starfs og einkalífs.  

 Tapað traust og trú á yfirstjórn.  

    (Branham, 2012)  

6.5 Starfsleiði, streita og kulnun 

Síðastliðna áratugi hefur tækniþróun verið ör, samfélagsgerðin hefur breyst, ásamt því 

sem kröfur um færni starfsmanna hafa aukist með tilheyrandi hraða, streitu og 

álagseinkennum, ásamt ýmsum öðrum neikvæðum áhrifum. Daglega berast neikvæðar 

fréttir úr fjölmiðlum af atburðum frá heimilum, skólum, lögreglu og vinnustöðum þar 

sem ofbeldi, fjandskapur og virðingarleysi koma við sögu. Þá eru vaxandi áhyggjur af 

neikvæðri hegðun og tilfinningum starfsfólks, eins og reiði, pirringi, tortryggni og 

jafnvel fjandsamlegri framkomu, ásamt því að ekki er alltaf hægt ganga út frá því að 

almennar reglur um kurteisi og virðingu gildi á vinnustaðnum (Maravelas, 2005).   

Ýmsir þættir, eins og starfsleiði eða kulnun, geta safnast upp yfir lengri tíma og 

hindrað innri áhugahvöt starfsmanna. Þættir eins og brostnar vonir og draumar um 

starfsframgang, hærri laun, aukna ábyrgð, traust og fleira, geta valdið minni hollustu, 

neikvæðni og ýmiss konar gremju. Áhrifin geta orðið víðtæk, m.a. að jákvæð viðhorf og 

starfsorka starfsmannsins breytast í neikvæð viðhorf og hegðun gagnvart starfinu, ásamt 
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minna eða nánast engu vinnuframlagi (Nicholson, 2003). Þá er sálfræðilegi 

samningurinn jafnframt brotinn (Branham, 2012; Rousseau, 1995). Á hinn bóginn eru 

jákvæð samskipti við samstarfsmenn og vellíðan á vinnustaðnum hins vegar þættir sem 

draga út streitu (Branham, 2012; Caviola og Lavander, 2000).  
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7 Þættir sem skipta máli til að draga úr eða leysa erfið 

starfsmannamál 

Stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir að ágreiningur á milli starfsmanna er eðlilegur, 

heilbrigður og óumflýjanlegur hluti af árangursríkum og afkastamiklum vinnustöðum. Ef 

farsællega tekst til við að leysa ágreining á milli starfsmanna getur það leitt af sér jákvæðan 

þroska fyrir starfsmanninn sem einstakling og orðið honum og fyrirtækinu til framdráttar 

við úrlausn enn erfiðari aðstæðna síðar meir (Cottringer, 2003a).  Þá er nauðsynlegt að gera 

sér grein fyrir því að óleyst ágreiningsmál hverfa ekki en geta farið undir yfirborðið séu þau 

óleyst, ásamt því að geta valdið mikilli truflun á vinnustaðnum með tilheyrandi kostnaði. 

Cottringer (2003a) leggur áherslu á nokkra þætti við úrlausn og til fyrirbyggingar erfiðra 

ágreiningsmála, sem eru í fyrsta lagi: að leggja áherslu á að ágreiningur er eðlilegur hluti af 

vinnuumhverfinu en meginmarkmiðið sé ætíð að leysa hann á árangursríkan hátt. Í öðru lagi  

þurfi að gæta hagsmuna beggja aðila þegar tveir deila og leitast við að draga ekki taum eins 

starfsmanns umfram annars eftir því sem kostur er. Í þriðja lagi sé í einhverjum tilvikum 

gott að láta starfsmennina sjálfa um að að leysa úr ágreiningi sín á milli en í öðrum sé 

nauðsynlegt að fá þriðja aðila til að komast að lausn sem báðir aðilar geti sætt sig við eða 

sammælst um. Í fjórða lagi sé gott að fræða starfsmenn og þjálfa í lausn ágreiningsmála, 

m.a. því að fólk þurfi að sýna umburðarlyndi fyrir fjölbreytileikanum eins og kostur er, t.d. 

varðandi mismunandi persónuleika og skapgerðareinkenni fólks, getu, gildi, skynjun 

o.s.frv., svo lengi sem eiginleikarnir komi ekki niður á starfinu. Þá þurfi að leggja áherslu á 

að allir geti bætt sig varðandi framkomu, samskipti, viðhorf, jákvæðni og kurteisi. 

7.1 Greining vandans 

Áríðandi er að þekkja hvað einkennir erfiða hegðun og atferli erfiða starfsmanna til að 

halda henni í skefjum og uppræta (Cavaiola og Lavender, 2000).  Þrátt fyrir að erfiðir 

starfsmenn á vinnustöðum séu ekki þeir ákjósanlegustu, eru þeir engu að síður til staðar. 

Það hvernig tekist er á við þá getur skipt sköpum og krefst viðeigandi stjórnunar til að 

lágmarka neikvæðar afleiðingar (Benjamin, 2008). 

Stjórnandinn þarf að koma auga á vandann, greina af hvaða toga hann er og vera í 

stöðugu sambandi við starfsmenn við úrlausn hans. Þá þarf stjórnandinn að meta vandann. 

Er hann til kominn vegna einhvers í vinnuumhverfinu eða stafar hann af persónulegum 
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vanda starfsmannsins? Þá getur verið nauðsynlegt að fá fleiri aðila í lið með sér við úrlausn, 

eins og mannauðsráðgjafa, meðstjórnanda eða annan þar til bæran aðila.  

7.2 Traust  

Áhrif trausts á líðan starfsmanna og vinnuumhverfi er margþætt og flókið og kemur 

víða við sögu í umfjöllun hér að framan. Fjallað er m.a. um mikilvægi trausts varðandi 

ýmsa þætti sálfræðilega samningsins (Rousseau, 1995). Þá er traust einn þátturinn sem 

mældur er varðandi starfsánægju, m.a. í starfsumhverfiskönnun Landspítalans. Þá kom 

traust við sögu í umfjölluninn Branham (2012) varðandi ýmsa þætti m.a. vegna 

nauðsynjar trausts á milli starfsmanns og vinnuveitanda og því hvernig skortur á trausti 

stuðlar að vanlíðan á vinnustöðum og aukinni starfsmannaveltu. Að síðustu bar traust á 

góma varðandi umræðu hjá hjá þeim Bryant og Allen (2013) og Tate og White (2005) 

og Nicholson (2003) um gagnkvæmt traust og nauðsyn þess að starfsmaður upplifi að 

yfirmanni sé ekki sama um hann. Vinnustaðir verða að gera ráð fyrir því að skapa fólki 

tækifæri til að ná árangri og gera sitt besta í starfi, vera treyst, metið að verðleikum og 

njóta virðingar. Þannig aukast líkurnar á að skapa góðan vinnustað með góðan 

starfsanda (Tate og White, 2005). Þá má leiða líkur að því að í einhverjum tilvikum geti 

erfiðir starfsmenn verið starfsmenn sem eru ósáttir, þeim finnist að sálfræðilegi 

samningurinn hafi verið brotinn gagnvart sér og þeir hafi þar með glatað trausti til 

vinnustaðarins. Að sama skapi má leiða líkur að því að það geti verið um  gagnkvæm 

áhrif að ræða, þ.e. að vinnustaðurinn, yfirmaður og samstarfsfólk upplifi brot á 

samningnum og að starfsmaðurinn njóti ekki sama trausts og áður. Í báðum tilvikum 

getur reynst erfitt að endurvinna traustið. Það má leiða líkur að því að erfið  

starfsmannamál tengist oft og tíðum skorti á trausti (Maravelas, 2005). 

7.3 Hvatning  

Áríðandi er að stjórnendur geri sér grein fyrir gildi hvatningar á vinnustöðum, því 

skortur á henni er ein uppspretta vandamála og frammistöðuvanda á vinnustöðum 

(Cottringer, 2003b). Þá þarf jafnframt að huga að því að starfsmaðurinn passi inn í 

starfið, því frammistöðuvandi getur verið til kominn af því að starfsmaðurinn ráði ekki 

við starfið eða að það henti honum ekki af ýmsum ástæðum. Hvatning og gott 

sjálfstraust starfsmanna skiptir miklu máli fyrir árangur stofnana og hefur áhrif á 

árangur við stjórnun og frammistöðu fyrirtækja. Rannsóknir sýna að mörg stjórnunarleg 

vandamál eru til komin af óljósum væntingum um árangur eða markmið, skipulagsleysi, 
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sem valdið getur frammistöðuvanda starfsmanna ásamt því að valda lágu sjálfstrausti 

þeirra (Tate og White, 2005). Hvatning og stuðningur stjórnandans sem stuðlar að 

auknu sjálfstrausti, frumkvæði, hollustu og ábyrgð starfsmanns hefur því jákvæð áhrif á 

árangur stofnunarinnar (Laschinger, o.fl., 2006; Tate og White, 2005). Starfsmenn hafa 

innbyggða þörf fyrir að standa sig vel. Ónæga eða slaka frammistöðu starfsmanna, má 

því oft rekja til ástæðu sem tengjast ónægri hvatningu, ásamt ónógum fyrirmælum og 

hindrunum sem koma í veg fyrir að starfsmaðurinn geri sitt besta (Branham, 2012; 

Bryant og Allen, 2013; Cottringer, 2003b). Vinnustaðir verða að gera ráð fyrir því að 

skapa fólki tækifæri til að ná árangri og gera sitt besta í starfi, vera treyst, metið að 

verðleikum og njóta virðingar. Þannig aukast líkurnar á góðum vinnustað með góðum 

starfsanda sem ekki fæst keyptur (Tate og White, 2005). Þá geta ónóg samskipti eða 

misskilningur, haft gagnkvæm, neikvæð áhrif á hvatningu og traust og orðið til þess að 

neikvæð samskipti verða á milli starfsmannsins og yfirmanns, t.d. eins og þess að 

starfsmaður upplifi að yfirmanninum sé sama um sig og líki ekki við sig. Að sama skapi 

getur yfirmaðurinn upplifað að starfsmaðurinn sé ekki að standa sig sem hindrar þá  

hefðbundna eða viðeigandi hvatningu frá honum um aukna frammistöðu og minnkar 

traust. Til að koma til móts við vandann þarf að rjúfa þessi neikvæðu samskipti með því 

að leitast við að finna nýja leið að starfsmanninum í því skyni að auka hjá honum 

áhugahvöt að nýju (Nicholson, 2003). Hvatning er mikilvægur þátur og kemur víða við í 

umræðunni um starfstengda hegðun og sterkt samband er á milli hvatningar og 

frammistöðu, sambandið er hins vegar ekki alltaf óyggjandi þar sem starfsmenn sem 

hafa fengið mikla hvatningu skila ekki alltaf betri frammistöðu (Riggio, 2009).   

Hvatning er flókið fyrirbæri og nauðsynlegt er að stjórnandinn þekki vel til 

starfsmanna til að skilja hvað það er sem hvetur þá áfram en það er breytilegt hverju 

sinni. Fyrir suma starfsmenn er hvetjandi að fá  klapp á bakið eða  þakklæti fyrir vel 

unnið verk en fyrir aðra er það t.d. að fá staðfestingu á góðu verki með því að vera 

sýnilegir eða að þróast í starfi (Cottringer, 2003b). Þá er eldmóður stjórnandans sjálfs 

mikil hvatning fyrir starfsmenn og það að stjórnendur séu góðar fyrirmyndir og 

endurspegli þannig störf þeirra (Cottringer, 2003b; Tate og White, 2005).  

7.4 Starfsánægja  

Tate og White (2005) benda á að ánægðir starfsmenn eða hamingjusamir eru ekki endilega 

með bestu framleiðnina en hins vegar séu afkastamiklir starfsmenn almennt ánægðir 

starfsmenn. Þá hafa verið leiddar líkur að því að ánægðir starfsmenn skili góðri 
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frammistöðu og óánægðir slakri en sú er ekki endilega reyndin. Sambandið er ekki 

óyggjandi þar sem óánægður starfsmaður getur skilað betri frammistöðu en ánægður 

starfsmaður og öfugt. Samband er hins vegar á milli starfsánægju og frammistöðu, m.a. í 

tengslum við það að starfsmaður sem mætir til vinnu er líklegri til að afkasta meira en 

starfsmaður sem mætir illa eða alls ekki.  Sterkt samband er engu að síður við  aukna eða 

mikla starfsánægja þar sem mikil starfsánægja leiðir til minni fjarvista og minni 

starfsmannaveltu  (Riggio, 2009).  Ástæður fjarvista skipta jafnframt máli, þ.e. hvort um er 

að ræða óviðráðanlegar fjarvistir, t.d. vegna veikinda sem ekki tengjast minni starfsánægju 

og/eða sjálfvaldra fjarvista vegna ,,skrópa‘‘ sem hugsanlega tengjast minni starfsánægju 

(Riggio,  2009).  Fyrirtæki og stofnanir ættu því að kappkosta að viðhalda starfsánægju með 

það fyrir augum að minnka fjarvistir og starfsmannaveltu, auka á samkeppnisforskot og 

ekki síst spara með því fjármuni. 

7.5 Þjálfun og endurgjöf  

Eitt af grundvallaratriðum hagnýtrar og árangursríkrar stjórnunar er samband yfirmanna 

og starfsmanna, að hlutirnir séu skýrir, það sé ljóst hver gerir hvað og við hvaða næsta 

yfirmann starfsmenn eiga að standa skil á störfum sínum. Tryggja þarf að starfsmenn  

fái viðeigandi þjálfun við störf sín ásamt viðeigandi endurgjöf. Upphaf vandamála á 

vinnustöðum tengjast oft ónógri þjálfun og endurgjöf. Þá skipta þættir eins og þjálfun 

og endurgjöf máli við aukna starfsánægja og leiða jafnframt til minni fjarvista og 

kostnaðar (Benjamin, 2008; Branham, 2012; Tate og White, 2005). 

Að mati Tate og White (2005) skipta eftirfarandi þættir grundvallarmáli við árangursríka 

stjórnun, ásamt því að auka á vellíðan starfsmanna og framleiðni en jafnframt koma í veg 

fyrir óþarfa starfsmannaveltu á vinnustaðnum. 

 Skýrar væntingar um frammistöðu. 

 Fólk verður að hafa tæki og tól (auðlindir) til að vinna starfið. 

 Fólk verður að upplifa að framlag þeirra skiptir máli og fá að gera það sem það 

er best í. 

 Fólk verður að fá viðurkenningu fyrir störf og vinnuframlag og viðleitni sína. 

 Hver og einn verður að upplifa væntumþykju.  

 Fólk verður að upplifa að þátttaka þeirra skipti máli (e. must have meaningful 
participation). 

 Fólk þarf að fá hvatningu til að vaxa og þroskast. 
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 Fólk þarf á stjórnendum að halda sem hafa aðlögunarhæfni gagnvart   
einstaklingsbundnum þörfum starfsmanna.  

                                      (Tate og White, 2005) 

Starfsmenn með skýra verkaskiptingu og minnst átök um hver á að gera hvað, ásamt því 

að hafa tækifæri til að vaxa og þróast, eru ólíklegri til að hætta störfum (Branham, 2012; 

Bryant og Allen, 2013). 

7.6 Samband stjórnanda og starfsmanns     

Miklar skyldur og ábyrgð fylgja því að stjórna fólki, en árangurinn ræðst ekki síst af 

sambandi stjórnandans og starfsmanna. Markmið stjórnandans á að vera leiða starfið á 

sem árangursríkastan hátt, auka á gæði þess, m.a. með því að auka á færni starfsmanna 

og tryggja vellíðan þeirra (Tate og White, 2005). Góð samskipti á milli stjórnanda og 

starfsmanna skipta jafnframt miklu máli í sambandi við hvetjandi vinnuumhverfi, ásamt 

því að hlusta vel á það sem starfsmenn hafa að segja. Þá er áríðandi að stjórnandinn 

varist að fara í vörn og sé hvorki ásakandi í samskiptum sínum, né ónærgætinn, 

óheiðarlegur eða setji sig á háan hest (Cottringer, 2003a). Stjórnendur eru fyrirmyndir 

og endurspegla starfsmenn oft og tíðum hegðun þeirra og framkomu eða bera þeim vitni 

Tate og White (2005). Stjórnendur eiga að vera meðvitaðir um að  veita starfsmönnum 

sínum tækifæri til að nota hæfileika sína og uppfylla þannig þörf þeirra fyrir að standa á 

eigin fótum og upplifa þannig að framlag þeirra til starfsins sé metið að verðleikum. 

Stjórnandinn þarf einnig að skilja þörf starfsmanna til að ná árangri miðað við hæfileika 

hvers og eins, en þannig skapist gagnkvæmt traust. Margir stjórnendur ,,flaska“ á þessu 

atriði án þess að ætla sér það (Tate og White, 2005). 

7.7 Viðbrögð stjórnenda við ágreiningi og erfiðum starfsmönnum 

Fræðimenn leitast við að finna út hvernig stjórnendur geti sem best leyst úr ágreiningi á 

milli starfsmanna með misjöfnum árangri. Stundum tekst nokkuð vel til, en reynslan 

sýnir að undir yfirborði vinnustaða, sem í fyrstu líta út fyrir að starfa saman sem ein 

fjölskylda og allt virðist leika í lyndi, getur þrifist mikill órói og vandi (Cavaiola og 

Lavender, 2000). Það er á ábyrgð stjórnenda að vera vakandi fyrir vandamálum á 

vinnustaðnum, bregðast við og leitast við að leysa þau. Starfsmenn ætlast til að 

yfirmenn taki á erfiðum málum, en ein algengasta kvörtun starfsmanna er að stjórnendur 

bregðist ekki við og taki ekki á vandamálum, s.s. slakri frammistöðu (Nicholson 2003). 

Nauðsynlegt er að bregðast skjótt við og taka á málum. Að öðrum kosti geta vandamálin 
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magnast, haft slæm smitandi áhrif á alla starfsemina og jafnframt orðið að  meiri háttar 

samskiptavandamáli (Benjamin, 2008). 

Nauðsynlegt er að stjórnendur leitist við að skilja starfsmanninn og sjá hans hlið á 

málum, en ekki að líta á hann sem vandamál sem þurfi að leysa. Einnig þurfa  

stjórnendur að bera umhyggju fyrir starfsmanninum til að geta hvatt hann til dáða.  

Þannig fari mál í viðeigandi farveg eða markmið náist. Þrátt fyrir að þessi nálgun sé 

ekki auðveld fáist þannig besta mögulega framlag frá starfsmanninum ásamt bættum 

samskiptum (Nicholson, 2003; Maravelas, 2005). 

Niðurstaða rannsókna Fast, Halevy og Galinsky (2011) leiddi í ljós að völd (e. 

power) án virðingar eða status (e. respect og admiration) geta leitt af sér niðurrífandi, 

árásargjarna og neikvæða hegðun. Þar sem völd og virðing hafa víxlverkandi áhrif á 

mannlegt atferli. Þar með geti sá sem er með mikil völd en njóti ónægar eða lítillar 

virðingar, orðið kröfuharður og ógnandi umfram þá sem njóti valda og meiri virðingar. 

Upplifun af ónægri virðingu eða virðingarleysi getur orðið til þess að fólk upplifi að það 

sé ekki metið að verðleikum sem aftur getur leitt af sér árásargirni sem viðbrögð við 

valda- og virðingarleysinu. Þá geti sá sem upplifir valda- og virðingarleysi fóstrað af sér 

árásargjarna og neikvæða hegðun svo og ónægt innra öryggi og innri styrk sem 

viðbrögð við ófullnægri þörf fyrir jákvæða upplifun af virðingu annarra gagnvart sér.  

Að sama skapi hafi sá sem hafi völd og njóti virðingar ekki þörf fyrir að viðhafa 

drottnandi eða krefjandi hegðun í garð annarra, (Fast, o.fl. 2011).  

7.8 Hvað er til ráða? 

Við lausn ágreiningsmála hjá fyrirtækjum og stofnunum er nauðsynlegt að grípa tímanlega 

inn og komast að rót vandans, en of algengt er að seint sé leitað sé til fagmanna sem hafa 

sérhæft sig í aðstoð við lausn erfiðra mála og stundum ekki ekki fyrr allt er komið í hnút 

(Maravelas, 2005). Þá er nauðsynlegt að fara yfir vandamál með starfsmanninum eða 

starfsmönnum án þess að vera ásakandi. Áríðandi er að fá fram hlið starfsmannsins á 

vandanum, með mögulegum lausnum. Þá er áríðandi er að stjórnandinn haldi sig við 

staðreyndir eins og frammistöðuvanda eða annað sem málið snýst um. Einnig halda á lofti 

stefnu eða gildi fyrirtækisins og leggja ríkulega áherslu á það og eiga jákvætt samtal um 

vandann með það að markmiði að leysa hann, ásamt því að setja sér tímamörk um lausn 

hans (Benjamin, 2008). Það getur verið slæmt og komið niður á árangri eða frammistöðu 

vinnustaðar að missa góða starfsmenn, en það getur verið enn verra að hafa starfsmenn sem 

eru í raun hættir en halda áfram að vinna (Tate og White, 2005).  
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Á heimasíðu Human Resources Supervising & Management (2016) eru nokkur góð 

ráð til að eiga samtal við við ,,erfitt fólk‘‘ (e. How to Interact With Difficault People) í 

starfi og einkalífi 

1. Vertu heiðarlegur og hreinskilinn og lýstu áhyggjum þínum af vandanum frá þinni 

hlið. 

2. Hlustaðu vandlega á hvað hinn aðilinn er að segja án þess að bregðast við. 

Forðastu að trufla á meðan. Þegar viðkomandi hefur lokið máli sínu, dragðu 

saman og endurtaktu það sem hann sagði til að öruggt sé að þú hafir skilið rétt. 

3. Forðastu ásakanir, þær geta hindrað lausnir. Haltu þig við staðreyndir. 

4. Haltu einbeitingu. Ræddu upplýsingar sem fengust, forðastu alhæfingar. Forðastu 

afvegaleiðingu, haltu þig við að ræða vandamálið en ekki önnur vandamál. 

5. Segðu minna. Þegar þú hefur dregið saman vandamál, hafðu þögn þangað til 

viðkomandi bregst við.  

Stjórnendur geta í raun ekki breytt hegðun erfiðra starfsmanna eða fengið þá til að fylgja 

sér, sýna hollustu og frumkvæði með hefðbundnum aðferðum, s.s. eins og hvatningu, 

hærri launum, aðvörunum eða nokkru öðru. Það getur enginn nema starfsmaðurinn 

sjálfur (Brinkman og Kirschner, 2012; Nicholson, 2003). Því er nauðsynlegt að beita 

nýjum aðferðum eða stjórnunarlegri nálgun og spyrja annars konar spurninga til að fá 

hóp erfiðra starfsmanna til að fylgja stjórnandanum, þrátt fyrir að ekki sé ekki hægt að 

breyta persónuleika eða eiginleikum fólks. Þetta eru  nálganir sem eru fólgnar í að skapa 

kringumstæður sem ýta undir áhugahvöt, ábyrgð og hollustu gagnvart starfinu sem býr í 

flestum starfsmönnum (Cottringer, 2003b; Maravelas, 2005; Nicholson, 2003).  

Nauðsynlegt er að grípa inn fyrr inn í ferli þess að starfsfólk hætti eða áður en það 

verður og seint til að koma í veg fyrir það (Branham, 2012; Bryant og Allen, 2013). 

Áríðandi er að beita ýmsum fyrirbyggjandi aðferðum til að draga úr líkunum á 

starfsmannaveltu eins og að mæla reglulega starfsánægju og hollustu þar sem mikil 

hollusta og starfsánægja eru fyrirbyggjandi þættir varðandi starfsmannaveltu. Þá skipta 

þættir eins og eðli sambands starfsmanns og vinnuveitanda höfðuðmáli, m.a. 

gagnkvæmt trausti á þann hátt að starfsmaður upplifi að vinnuveitanda sé ekki sama um 

hann og á því hvort hann hætti eða ekki (Branham, 2012; Bryant og Allen, 2013). Þá 

telja þeir Bryant og Allen (2013) jafnframt að enn sterkara samband eða tengsl en áður 

var talið sé á milli þess að draga sig í hlé (e. withdrawl process) og starfsmannaveltu eða 

þess að hafa áform um að hætta. Stjórnendur ættu því að leggja enn meiri áherslu en 

gert hefur verið til að gera það sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir slíkt. 
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Hins vegar sé það jákvætt merki eða fyrirbyggjandi fyrir starfsmannaveltu ef starfsmenn 

eiga í góðum samskiptum og  mynda góð tengsl við aðra en þeir séu þar með ólíklegri 

til að hætta. Þá er áríðandi að stjórnendur noti viðurkenndar aðferðir við ráðningar og 

starfsmat og nýti niðurstöður þess m.t.t. svörunar einstaklings og hegðunar á vinnustað. 

Að lokum leggja þeir (Bryant og Allen, 2013) áherslu á nauðsyn þess að vinnustaðir 

leggi meiri áherslu á að yfirmenn fari á leiðtoganámskeið, ásamt því að gera þá ábyrgari 

fyrir því að halda í starfsmenn. 

Nýjar leiðir við úrvinnslu erfiðra starfsmannamála þurfa að mati Marvelas (2005) að 

fá starfsmanninn til samvinnu með ýmsu móti. Þá þurfi til ýmiss konar fræðslu um  

samvinnu og gildi þess að líða vel á vinnustaðnum. Einnig þurfi að leggja áherslu á 

fræðslu um afleiðingar af streitu er hlýst af erfiðum samskiptum. Afleiðingarnar séu 

ekki eingöngu á þá sem deila eða eru ósáttir heldur hafi framangreint afleiðingar innan 

og utan vinnustaðarins á þann hátt að allir tapi, bæði einstaklingar, fjölskyldur og 

fyrirtæki. Þannig skilji fólk betur að það eigi að leitast við að minnka eða uppræta 

óþarfa ágreining með tilheyrandi streituviðbrögðum þó ekki sé nema sjálfs síns vegna. 

Þá leggur hún ríka áherslu á góðmennsku eða kærleika í garð annarra sem skili sér í 

flestum tilfellum þegar til lengri tíma er litið (Maravelas, 2005).  
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8 Samantekt á fræðilegri umfjöllun 

Rannsóknir á stjórnun hafa á síðustu áratugum beinst að leiðtogahlutverkinu, mann-

auðnum, líðan starfsmanna og því hvernig stjórnandinn geti orðið hæfari og betri í að 

hlúa að mannauðnum. Jafnframt hafa fyrirtæki og stofnanir í vaxandi mæli gert sér grein 

fyrir nauðsyn gagnkvæmrar skuldbindingar vinnuveitanda með sveigjanleika og 

gagnkvæmri hollustu. Minni gaumur hefur hins vegar verið gefinn að stuðningi við 

stjórnendur og líðan þeirra til að takast á við ýmsa erfiðleika, sem felast m.a. í að leysa 

úr erfiðum starfsmannamálum og nauðsyn á stuðningi vegna þeirra. Stjórnendur og 

starfsmenn gera sér grein fyrir gildi þess að líða vel á vinnustaðnum og því er 

nauðsynlegt að leitast við að fyrirbyggja eða bregðast við og uppræta þætti sem skapa 

slæman starfsanda.  

Starfssvið hjúkrunarstjórnenda á Landspítala er víðfeðmt og flókið, ekki síst þar sem 

í flestum tilfellum er um að ræða sólarhringsstarfssemi, allan ársins hring. Hjúkrunar-

deildarstjórar hafa víðtæka þekkingu á hjúkrun sjúklinga og stjórnun starfsmanna og því 

að fást við allar tegundir mannauðsmála, m.a. erfið starfsmannamál. Eins og kom fram í 

umfjöllun hér að framan er ríflega helmingur mannauðs Landspítala undir þeirra stjórn. 

Miklar breytingar hafa orðið á starfssviði hjúkrunardeildarstjóra og með fækkun 

stjórnendalaga, hafa nýir streitutengdir álagsþættir bæst við ásamt því sem starfssviðið 

hefur vaxið mikið og fjarvera hjúkrunardeildarstjóra aukist af deildum. Á sama tíma  

hefur ábyrgð, umfang og vinnuálag aukist ásamt kröfu um aukna rekstralega stjórnun og  

stjórnun mannauðs, aukna teymisvinnu og sýnileika á deild. Rannsóknir, hérlendar og 

erlendar, hafa hins vegar staðfest að með auknu starfsumfangi minnkar tíminn sem 

hjúkrunardeildarstjórar hafa til að koma að umönnun sjúklinga en einnig tíminn til að 

hlúa að og verja með mannauðinum.  Það eitt af veigamiklum hlutverkum hjúkrunar-

stjórnenda og annarra stjórnenda að fást við mannauðsmál, m.a. erfiðan starfsmanna-

vanda og leysa með við viðeigandi hætti.  

Miðað við umfjöllun hér á undan má leiða líkur að því að yfirmenn verði að vera 

meðvitaðir um að þrátt fyrir að flest allir stafsmenn séu ,,eðlilegir‘‘ og án teljandi 

vandamála megi gera ráð fyrir að einhver hluti þeirra glími við vandamál og 

samskiptavanda af þeim toga sem fram hefur komið í umfjöllun hér að framan geti 

flokkast sem ,,erfið starfsmannamál“ sem krefjist tíma og yfirlegu til að draga úr 
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áhrifum af eða leysa. Einnig að þeir einstaklingar geti með hegðun sinni haft 

misalvarleg áhrif á samskiptin á vinnustaðinn. Í þessu sambandi er nauðsynlegt að gera 

sér grein fyrir af hvað toga vandinn er, m.a. gera sér grein fyrir að: Í fyrsta lagi geti 

erfiðir starfsmenn verið starfsmenn sem tengjast broti á sálfræðilega samningnum. Í 

öðru lagi sé um að ræða erfiða starfsmenn með skapgerð eða persónuþætti sem gera það 

kleift að flokka þá með erfiðum starfsmönnum miðað við umfjöllun hér að framan. Í 

þriðja lagi sé um að ræða starfsmenn sem hafi einkenni um persónuleikaröskun. Í fjórða 

lagi geti verið um að ræða starfsmenn með persónuleikaröskun. Í fimmta lagi sé um að 

ræða ýmiss konar veikindi sem hafi áhrif inn á vinnustaðinn. Í sjötta lagi megi gera ráð 

fyrir að erfiður starfsmaður sem stöðugt er í mótþróa eða vörn, geti verið með 

kulnunareinkenni en yfirmenn upplifi sem erfiðan starfsmann. Í sjöunda lagi geti í 

einhverjum tilfellum verið um frammistöðuvanda að ræða vegna ónægrar kunnáttu og 

þjálfunar. Í áttunda lagi megi leiða líkur að því að í einhverjum tilfellum séu erfiðir 

starfsmenn þeir sem séu óánægðir og séu að hugsa að hætta eða ,,séu andlega hættir“ en 

hætti ekki en hafi engu að síður víðtæk neikvæð áhrif á starfsumhverfið og hamli 

vinnustaðnum. Í níunda lagi sé í einhverjum tilvikum um að ræða frammistöðuvanda 

stjórnandans eða erfiðan stjórnanda. Einnig sé um að ræða að yfirmenn upplifi að 

starfsmaðurinn hafi brotið sálfræðilega samninginn með því að sinna ekki 

starfsskyldum, ásamt því að viðhafa ýmsa hegðun sem einkennir erfiða starfsmenn. Þá 

getur einnig verið um að ræða brot á sálfræðilega samningnum af hálfu beggja aðila, 

yfirmanna og starfsmanna. Að framansögðu má gera ráð fyrir að erfiðir starfsmenn 

tengist broti á sálfræðilega samningnum, bæði þeir sem upplifa brot og hafa orðið fyrir 

raunverulegu broti. Einnig verði að gera ráð fyrir að í sumum tilvikum sé um að ræða 

starfsmenn og yfirmenn með truflun á hegðun og atferli af ýmsum orsökum sem ekki er 

hægt að gera til geðs og eru stöðugt óánægðir.   

Erfið starfsmannamál byggjast oft upp á löngum tíma og einkennast af langvarandi 

neikvæðni og vantrausti. Það er bæði vandmeðfarið og flókið að finna réttu lausnirnar á  

langvarandi og erfiðum starfsmannamálum, en takist það hins vegar, eykur það á 

vellíðan bæði  starfsmanna og viðskiptavina, ásamt því að spara tíma og peninga ef það 

tekst (Maravelas, 2005). Þá er það jafnframt ákveðinn stjórnunarlegur árangur sem er 

ekki síst eflandi fyrir stjórnandann sjálfan (Nicholson, 2003). Það er einnig nauðsynlegt 

að skilja neikvætt og niðurrífandi ferli í aðdraganda erfiðra mála, ekki einungis til að 

leysa þau heldur jafnframt til að geta forðast þau (Maravelas, 2005).  
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Eins og sjá má af umfjöllun hér að framan er hlutverk hjúkrunardeildarstjóra 

víðfeðmt, það krefst yfirgripsmikillar faglegrar þekkingar á hjúkrun sjúklinga, svo 

fagmennska verði tryggð og skilvirkir verkferlar þróaðir með hagsmuni sjúklingsins og 

spítalans að leiðarljósi. Jafnframt þarf hann að bera umhyggju fyrir mannauðinum og 

tryggja að kunnátta, færni og frumkvæði starfsmannsins nýtist sem best. Hann þarf 

jafnframt að vita hvað það er sem letur eða hvetur starfsmanninn eða kemur í veg fyrir 

að hann nái að njóta sín o.s.frv. Þá þarf hjúkrunardeildarstjórinn jafnframt að leggja 

áherslu á góðan starfsanda, samvinnu og hvetjandi vinnuumhverfi. Að sama skapi þarf 

hann að hafa kunnáttu og færni til að takast á við ýmiss konar starfsmannamál, þar með 

talin erfið starfsmannamál þegar þau koma upp, ásamt því að hafa gott aðgengi að 

viðeigandi stuðningi og aðstoð vegna þeirra, m.a. frá samstarfsfólki, aðstoðar-

deildarstjóra, yfirmönnum sínum og  mannauðsdeild Landspítala. 

8.1 Markmið 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á 

Landspítala til erfiðra starfsmannamála, skilgreina hver þau eru, eðli þeirra, umfang og 

hvaða aðferðum eða verkferlum er beitt af stjórnendum og Landspítala til að draga úr 

þeim eða leysa þau. Jafnframt hvort hjúkrunarstjórnendur telji sig fá nægan stuðning við 

að takast á við erfið starfsmannamál eða hvort nauðsynlegt sé að huga betur að 

stuðningi við þá. Einnig að skoða hvað gagnist best við úrlausn erfiðra 

starfsmannamála, hvort viðbrögð stofnunar og stjórnenda í þessum málum eru 

einstaklingsbundin og tilviljunarkennd eða markviss og skipulögð.  

   Þá er leitast við að greina eða varpa ljósi á vanda hjúkrunardeildarstjóra vegna erfiðra 

starfsmannamála, eðli þeirra og umfang er með markvissari hætti og öðlast þannig 

vitneskju um hvernig hægt er að, bregðast við og hvað gagnist best í því sambandi. 

Tilgangur könnunarinnar er jafnframt að bæta við þekkingu á umfangi erfiðra 

starfsmannamála og viðhorfum hjúkrunardeildarstjóra til þeirra.  

Rannsóknarspurningar   

1. Hver eru viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til erfiðra starfsmannamála, 

samanborið við aðra þætti starfsins? 

2. Hvert er eðli og umfang erfiðra starfsmannamála?   

3. Hvaða aðferðum eða verkferlum er beitt af stjórnendum og Landspítala til að 

draga úr erfiðum starfsmannamálum eða leysa þau?   
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4. Telja hjúkrunardeildarstjórar sig fá nægan stuðning til að takast á við erfið 

starfsmannamál?  

5. Er nauðsynlegt að huga betur að stuðningi við hjúkrunardeildarstjóra vegna 

erfiðra starfsmannamála í stjórnunarstarfinu?  

6. Eru viðbrögð stofnunar og stjórnenda einstaklingsbundin og tilviljunarkennd eða 

markviss og skipulögð í erfiðum starfsmannamálum? 
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9 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, þátttakendur, mælitæki, 

forprófun þeirra og framkvæmd. Einnig verður sagt frá gagnasöfnun, tölfræðilegri 

úrvinnslu gagnanna, takmörkum rannsóknar og siðferðilegum álitamálum.   

9.1 Rannsóknaraðferð 

Um er að ræða megindlega þversniðsrannsókn í formi rafrænnar spurningakönnunar 

(electronic survey questionnaire.) Bæði var notast við lýsandi tölfræði og ályktunar-

tölfræði til að draga upp mynd af niðurstöðum og meta hvort munur meðaltala væri 

marktækur. Þessi rannsóknaraðferð hentar vel þegar skoða á töluleg gögn, m.a. þætti 

eins og þekkingu, tíðni, viðhorf eða hegðun m.t.t. til innbyrðis tengsla. Megindleg 

aðferðafræði hentar vel til rannsókna á gögnum innan heilbrigðiskerfisins, (Polit, 2010) 

og félagsvísinda (Chambliss og Schutt, 2013). Þar sem viðhorf til erfiðra starfs-

mannamála er lítt rannsakað hentar sniðið vel til að afla nýrrar þekkingar á því sviði.  

Í megindlegum rannsóknum er megináhersla lögð á að skilja ástæður fyrir ákveðnum 

fyrirbærum og útskýra tengsl á milli fyrirbæra með aðferðafræði þeirra. Þá styðjast 

megindlegar aðferðir við tölfræði og stærðfræði við útreikninga til að skýra með hlutlausum 

hætti tengsl á milli fyrirbæra. Áhersla er jafnframt lögð á hlutleysi rannsakenda og það að 

hægt sé að endurtaka rannsóknir og fá út svipaðar eða sömu niðurstöður (Agresti og Finlay, 

2009). Megindlegar rannsóknaraðferðir gera það jafnframt kleift að draga saman, 

skipuleggja, meta og túlka tölulegar upplýsingar og án megindlegra rannsóknaraðferða 

væru töluleg gögn merkingarlaus óreiða (Polit og Hungler, 1999). Ákveðnar reglur gilda 

um öflun upplýsinga, úrvinnslu og ályktanir sem draga má af þeim, en tölfræðin nýtist við 

úrvinnslu þeirra. Í megindlegum rannsóknum er unnið með ,,breytur sem er hvert það 

fyrirbæri sem rannsakað er og er breytilegt á milli einstaklinga og fyrirbæra” (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Tölfræðin hjálpar jafnframt við að skipuleggja gögnin og meta hvaða 

ályktanir megi draga af þeim. Aðferðir megindlegrar aðferðafræði koma alls staðar við sögu 

í daglegu lífi fólks, þar sem verið er að taka saman og rannsaka með þeim ýmsa þætti í 

umhverfi okkar og snúast um greiningu tölfræðilega gagna. Stjórnvöld, stofnanir, fyrirtæki, 

hópar og einstaklingar o.fl. notast við þær. Hægt er að taka saman og fá mikilvægar 

upplýsingar úr stórum gagnasöfnum, t.d. varðandi ýmsar  lýðfræðilegar upplýsingar, 

upplýsingar um viðhorf, trú og hegðun og staðreyndir úr fortíðinni, ásamt áformum um 
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ætlaða eða fyrirhugaða hegðun í framtíðinni, með tiltölulega auðveldum hætti (Cozby, 

2009; Chambliss ofl. 2013). Í nútíma þjóðfélögum gegna spurningakannanir  m.a.  

mikilvægu hlutverki, þar sem hægt að að rannsaka ýmsar breytur og samband breyta, m.a. 

um fortíðina, sem nýtast vel til að skoða framtíðina eða spá fyrir um eða koma í veg fyrir 

eitthvað í framtíðinni, ásamt því að skapa nýja þekkingu (Cozby, 2009).  

Gera verður ráð fyrir mögulegum skekkjum í spurningakönnunum (e. response 

biases) sem er tilhneiging svarenda til gefa svör sem skekkja eða raska niðurstöðum.  

Ein stærsta skekkjan felst í aðlögun að æskilegri hegðun (e. social desirability response 

bias) eða tilhneigingu þátttakenda til að fegra sjálfa sig eða gefa hugsanlega svör sem 

eru í samræmi við ýmis gildandi félagsleg viðmið sem eru ekki endilega þeirra eigin 

(Polit og Hungler, 1999; Cozby, 2009). Þá getur orðið skekkja vegna svarstíls (e. 

response set bias), en slík skekkja getur skapast vegna þess að spurningar eru lokaðar 

eða ekki nógu skilmerkilegar þannig að ekki náist nákvæmar mælingar á breytunni sem 

er til skoðunar. Skekkja sem fellur undir þessa skilgreiningu er ýkt svör (e. extreme 

responses) sem lýsir þeirri tilhneigingu sumra þátttakenda að svara á ýktan hátt, t. d. eru 

alltaf mjög sammála eða mjög ósammála. Þá eykur það jafnframt líkur á skekkjum ef 

svarhlutfall spurningakannana er of lágt (Polit og Hungler, 1999). 

9.2 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn var stuðst við þægindaúrtak (e. convenience sample) þar sem úrtakið var 

allir hjúkrunardeildarstjórar á einum vinnustað, þ.e. á Landspítala. Þann 7. desember 2015 

voru 71 hjúkrunardeildarstjóri með þrískipta ábyrgð starfandi á Landspítala. Rafrænn 

spurningalisti var sendur á þá alla (N= 70) en undanskilinn var rannsakandi sem jafnframt 

er hjúkrunardeildarstjóri. Svöruðu 53 hjúkrunardeildarstjórar spurningarlistanum, eða 76%. 

9.3 Mælitæki 

Við gagnaöflun var notast við spurningalista sem hannaður var af rannsakanda sjálfum og 

byggir því á reynsluheimi hans sem hjúkrunardeildarstjóri. Spurningalistinn metur viðhorf 

hjúkrunardeildarstjóra til erfiðra starfsmannamála, ásamt því að skoða hvort 

bakgrunnsbreytur hafi þar áhrif. Rannsakandi hefur starfað sem hjúkrunardeildarstjóri í yfir 

12 ár, en til að draga úr villum (bias) og auka réttmæti spurninga var spurningalistinn rýndur 

af þremur sérfræðingum á sviði mannauðsmála innan heilbrigðisstofnana, sem jafnframt eru 

stjórnendur, og þremur sérfræðingum á meðal stjórnenda sem starfa utan heilbrigðis-

kerfisins. Þessi aðferð er þó ýmsum vandkvæðum bundin. Til að hámarka áreiðanleika 
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spurningakannana er nærtækast að nota spurningakvarða sem reynsla er komin á. Með því 

er átt við spurningar sem hafa verið notaðar aftur og aftur af rannsakendum víða um heim. 

Þessi endurtekna notkun veldur því að gallar spurninganna koma frekar í ljós og þeir síðan 

lagfærðir með hliðsjón af aðstæðum (Hyman, Lamb and Bulmer, 2006). Eins og áður segir 

var spurningalistinn í þessari rannsókn hannaður af rannsakanda sjálfum og hefur því ekki 

verið prófaður áður. Kosturinn við þessa aðferð er fyrst og fremst hagnýtingargildið, en 

hérlendis hafa sambærilegar rannsóknir ekki verið gerðar á afstöðu stjórnenda til erfiðra 

starfsmannamála. Ókostirnir eru fyrst og fremst mælingarlegir, þ.e. undirflokkar breytanna 

eiga ekki endilega saman sem mælitæki. Annar vandi, þessu ótengdur, er svörun sem í 

sumum tilvikum var verulega ábótavant. Talsvert var um glötuð gildi (gloppur) í gögnunum 

sem stöfuðu af því að svarendur svöruðu ekki öllum spurningunum, en svarhlutfallið var frá 

9% til 76% milli spurninga.  

Í töflu 2 er fjallað um breytur rannsóknarinnar og meginhugtök ásamt mælikvörðum. 

Bakgrunnsupplýsingar. Í upphafi spurningalistanns var spurt um aldur, hvort 

viðkomandi væri með framhaldsmenntun í stjórnun og/eða öðru námi að loknu prófi í 

hjúkrunarfræði og hve lengi viðkomandi hefði starfað sem hjúkrunardeildarstjóri. Ekki 

var spurt um kyn þátttakenda, þar sem fáir karlskyns hjúkrunardeildarstjórar eru í hópi 

þeirra, og því hefði spurning um kyn aukið líkurnar á því að niðurstöðurnar yrðu 

persónugreinanlegar.  

Erfið starfsmannamál. Mælir umfang og eðli erfiðra starfsmannamála, ásamt afstöðu 

til verklags á Landspítala við úrlausn þeirra, í 13 spurningum (sjá í töflu 2). Svarmögu-

leikarnir voru á 5 punkta Likertkvarða og mæla frá 1 (mjög ósammála) til 5 (mjög 

sammála). Þessu til viðbótar var ein spurning sem mældi tíðni erfiðra starfsmannamála í 

hverjum mánuði á 5 punkta raðkvarða á skalanum 1 (aldrei) til 5 (oftar en 16 sinnum) 

og önnur opin spurning um það sem gæti hugsanlega gagnast viðkomandi við úrlausn 

erfiðra starfsmannamála.  

Orsakir álags vegna erfiðra starfsmannamála. Um er að ræða 16 atriða lista sem tekur 

til umfangs og eðlis erfiðra starfsmannamála og álags tengdum þeim. Þetta mælitæki er á 5 

punkta Liertkvarða sem tekur gildi frá 1 (mest álag) til 5 (minnst álag). Jafnframt var ein 

opin spurning þar sem þátttakendum var gefinn kostur á að segja frá öðrum orsökum álags 

tengdu erfiðum starfsmannamálum sem ekki kom fram í spurningalistanum.  
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Tafla 2. Meginhugtök og breytur í spurningarlistanum 

Hugtök Breytur Mæling breytu 

Erfið starfsmannamál 14 spurningar 1 (mjög sammála, ósammála, hvorki 

sammála né ósammála, sammála -5, 

mjög sammála) 

Erfið starfsmannamál  1 spurning um tíðni 1 (aldrei, 1-5 x, 6-10x,11-15x,-oftar en 

16 sinnum) 

Eitthvað sem gæti gagnast við 

úrlausn erfiðra starfsmannamála 

1 spurning  opin spurning 

Helstu orsakir álags vegna erfiðra 

starfsmannamála 

16 atriða listi 1 (mesta álag, 2 næst mest álag, 3, 4, -5 

það atriði sem veldur minnstu álagi. 

Aðrar orsakir erfiðra 

starfsmannamála sem skipta máli 

1 spurning opin spurning 

Álag og streita vegna erfiðra 

samskipta, annara en vegna erfiðra 

starfsmannamála 

1 spurning 1 (mjög ósammála, ósammála, hvorki 

sammála né ósammála, sammála –5, 

mjög ósammála) 

Ef sammála fyrir ofan, hvað veldur 

álagi? 

1 spurning Opin spurning 

Helstu viðbrögð við erfiðum 

starfsmannamálum, leiðir til að 

draga úr 

15 atriða listi 1 (leið sem oftast er notuð, 2, leið sem 

er næst mest er notuð, svo 3 og 4-5 sem 

sjaldnast er notuð) 

Eitthvað sem gæti gagnast við 

úrlausn erfiðra starfsmannamála  

1 spurning  opin spurning 

Stuðningur við úrlausn erfiðra 

starfsmannamála 

12 atriða listi 1(aldrei)-5 (alltaf) 

Aðrir aðilar sem veita stuðning við 

úrlausn erfiðra starfsmannamál 

1 spurning  opin spurning 

Tegundir og tíðni erfiðra 

starfsmannamála 

12 atriðalisti 1 (aldrei, 1-5 x, 6-10x,11-15x,-oftar en 

16 sinnum) 

Annað sem þú vilt koma á framfæri 1spurning  opin 

Bakgrunnur Aldur 

Menntun 

Starfsaldur sem 

deildarstjóri 

1 (30 ára eða yngri- 5,eldri en 61 árs  

Val um fjóra valkosti 

Val um fjóra valkosti 1, skemur en  

3 ár-6 lengur en 20 ár 

Til að skoða áhrif samskiptaerfiðleika, sem ekki eru tilkomin vegna erfiðra starfsmanna-

mála, var ein spurning lögð fyrir þátttakendur sem mælir álag og streitu vegna erfiðra 

samskipta, annarra en vegna erfiðra starfsmannamála. Þessi spurning var mæld á 5 

punkta kvarða, en gildið 1 var lægst (mjög ósammála) og gildið 5 hæst (mjög sammála). 
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Einnig var opin spurning í framhaldi af þessu um aðra þá þætti sem valda svarendum 

álagi og streitu vegna samskipta.  

Helstu viðbrögð við erfiðum starfsmannamálum og leiðir til úrbóta voru mæld með 

15 atriða lista þar sem spurt var út í leiðir og úrræði sem hjúkrunardeildarstjórar nota 

oftast. Meðal annars var spurt um aðila sem svarendur leita oftast til eða úrræði (s.s. 

launabreytingar, breytingar á vinnufyrirkomulagi o.s.frv.) Einnig var svarendum gefinn 

kostur á að svara í opinni spurningu þeim leiðum sem þeir teldu að gætu gagnast við 

úrlausn erfiðra starfsmannamála.  

Stuðningur við úrlausn erfiðra starfsmannamála var mældur með 12 atriða lista á 

kvarðanum 1 (aldrei) til 5 (alltaf). Spurningunum var ætlað að meta til hvaða aðila 

svarendur leita helst þegar erfið starfsmannamál ber á góma. Eins og áður var 

svarendum gefinn kostur á að svara í opinni spurningu hvort þeir hefðu leitað til annarra 

aðila en tilgreindra.  

Tegundir og tíðni erfiðra starfsmannamála var ætlað að meta af hvaða meiði erfið 

starfsmannamál eru, þ.e. hvers konar starfsmannavandi kemur oftast fyrir, og hversu oft. 

Þessi listi telur 12 atriði mæld á kvarðanum 1 (aldrei) til 5 (oftar en 16 sinnum).  

Þáttagreining (factor analysis) 

Til að auka áreiðanleika mælitækisins voru atriðalistarnir fimm þáttagreindir. Úr 

þáttagreiningunni komu fjórir þættir sem jafnframt voru nægilega áreiðanlegir (þ.e. sem 

náðu alpha viðmiðunarmörkunum (0,7 eða yfir) til að hægt væri að nota þá sem 

samfelldar breytur (sjá töflu 3).  

Tafla 3.  Þáttagreining atriða listanna 

Hér má sjá þær breytur sem fylgjast að í þáttagreiningunni:  

Þáttur 1. Ófullnægjandi vinnuaðstæður vegna starfsmannavanda. Erfiðum starfs-

mannamálum fylgir meira álag en öðrum þáttum starfsins, erfið starfsmannamál valda 

mér streitu og hugarangri, meiri fræðsla varðandi erfið starfsmannamál myndu gagnast 

Fjögur meginþemu erfiðra starfsmannamála og samstarfserfiðleika Alpha stuðull 

Þáttur 1: Ófullnægjandi vinnuaðstæður vegna starfsmannavanda 0,84 

Þáttur 2: Næg úrræði til að leysa erfið starfsmannamál 0,80 

Þáttur 3: Erfið starfsmannamál valda álagi og eru tímafrek 0,75 

Þáttur 4: Samstarfserfiðleikar á vinnustaðnum  0,84 
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mér í starfi, skýrara verklag varðandi erfið starfsmannamál myndi gagnast mér og 

handleiðsla við úrlausn erfiðra starfsmannamála myndi gagnast mér.  

Þáttur 2: Næg úrræði til að leysa erfið starfsmannamál. Innan Landspítalans er til 

næg þekking til að takast á við erfið starfsmannamál, skýrar vinnureglur eru til þegar 

kemur að því að leysa úr erfiðum starfsmannamálum og ég hef nægt aðgengi að 

úrræðum við úrlausn erfiðra starfsmannamála.  

Þáttur 3: Erfið starfsmannamál valda álagi og eru tímafrekari en aðrir þættir 

starfsins. Erfið starfsmannamál eru vandamál innan Landspítala, erfið starfsmannamál 

taka meiri tíma en aðrir stjórnunarlegir og mannauðstengdir þættir, erfið starfs-

mannamál taka meiri tíma en þættir tengdir faglegri stjórnun (s.s. verklag, þjónusta, 

o.s.frv.) og erfið starfsmannamál taka meiri tíma en þættir sem heyra undir fjárhagslega 

ábyrgð stjórnendastarfsins.  

Þáttur 4: Samstarfserfiðleikar á vinnustaðnum – tíðni og umfang. Á síðastliðnum 12 

mánuðum í starfi hversu oft hefur þú þurft að leysa úr: samskiptavanda á milli starfs-

manna, samskiptavanda á milli þín og starfsmanna, vanda vegna neikvæðra 

starfsmanna, vanda vegna starfsmanna sem fylgja ekki fyrirmælum og vanda vegna 

mótþróafullra starfsmanna.  

9.4 Framkvæmd 

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til Siðanefndar Landspítala (sjá fylgiskjal nr.1) og 

starfsmannastjóra Landspítala, auk þess sem tilkynning var send til Persónuverndar (sjá 

fylgiskal nr. 2), framkvæmdastjóra hjúkrunar, framkvæmdastjóra lækninga og 

framkvæmdastjóra klínískra sviða Landspítalans. Gagnasöfnun var í formi rafræns 

spurningalista sem sendur var ásamt kynningarbréfi með upplýstu samþykki, á alla 

hjúkrunardeildarstjóra Landspítalans af Hagdeild spítalans (fyrir utan rannsakanda). 

Spurningalistinn var aðgengilegur í fjórar vikur, en á sama tíma voru sendar tvær ítrekanir 

til þátttakenda. Eins og fyrr greinir bárust 53 svör sem jafngildir 76% svarhlutfalli.  

9.5 Úrvinnsla gagna  

Við úrvinnslu gagna var notast við rafrænt könnunarforrit, Lime Survey, í gegnum 

rafrænan veflykil með aðgangsorði frá Hagdeild Landspítala, auk þess sem einnig var 

notast var við SPSS tölfræðiforritið (Statistical Package for Social Science) og Excel við 

greiningu þeirra. Eins og áður greinir var svörun við spurningum könnunarinnar í 

sumum tilvikum verulega ábótavant og tekur tölfræðiúrvinnslan mið af því.  
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Dregin var upp mynd af tíðni og dreifingu svara og hún sett fram í tíðnitöflum. Í 

viðeigandi tilvikum var marktækur munur meðaltala eftir bakgrunnsþáttum metinn með 

t-prófi og reiknuð fylgni á milli samsettra þátta úr þáttagreiningunni, bakgrunnsþáttum, 

streitu og álagi. Marktektarprófin og fylgniútreikningar miða við hefðbundin alfamörk, 

0,05, eða 95% öryggismörk (Travakol og Dennick, 2011).  

9.6 Siðfræði rannsóknarinnar 

Sem fyrr greinir var kynningarbréf sent til þátttakenda með rafræna spurningalistanum 

(fylgiskjal nr. 3). Þar kom að fyllsta trúnaðar yrði gætt við þátttakendur, ásamt því sem 

tilgreint var að ekki yrði spurt um kyn hjúkrunardeildarstjóra þar sem fáir karlmenn eru 

í stétt hjúkrunarfræðinga og hjúkrunardeildarstjóra og því hætta á að hægt væri að rekja 

svör til þeirra. Þá var jafnframt tilgreint að ekki yrði hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda sem er kostur spurningakannana og eykur réttmæti rannsóknarinnar. Í 

kynningarbréfinu kom jafnframt fram að gögn yrðu ekki greind út frá bakgrunns-

breytum, aldri, kyni og menntunarstigi umfram meistaragráðu til að koma í veg fyrir að 

niðurstöður yrðu persónugreinanlegar. Í bréfinu var jafnframt upplýst samþykki þar sem 

litið var á innsend svör sem samþykki. Rannsóknin var samþykkt af Siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna Landspítala (nr. 8/2015, sjá fylgiskjal nr. 1) og starfsmannastjóra 

Landspítala. Þá var tilkynning send persónuvernd (nr. S7646/2016, sjá fylgiskjal nr. 2). 
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10 Niðurstöður 

10.1 Lýsing á þátttakendum 

Í desember 2015 var 71 hjúkrunardeildarstjóri starfandi á Landspítalanum, að rannsakanda 

meðtöldum. Rafrænn spurningalisti var sendur til þeirra allra (N=70), að rannsakanda 

undanskildum, og fengust svör frá 53 þeirra, eða um 76%. Þótt meirihluti 

hjúkrunardeildarstjóra hafi svarað spurningalistanum var talsvert um glötuð gildi (gloppur) í 

svörun, en í sumum tilvikum fór svörun niður í 9% sem olli vandkvæðum í tölfræðilegri 

úrvinnslu og takmarkast niðurstöðurnar af því. Þátttakendur voru á aldrinum 31 til 61 árs og 

eldri en 51% þeirra voru yfir fimmtugt. Um 49% þeirra höfðu verið í starfinu í 11 ár eða 

lengur og um 17% höfðu verið starfandi í 20 ár eða lengur. Einungis 11,3% þátttakenda 

höfðu ekki lokið framhaldsnámi umfram mentun í hjúkrunarfræði og um 49% höfðu lokið 

framhaldsnámi í stjórnun (diplómaprófi eða meistaragráðu), sjá í töflu 4 hér fyrir neðan.  

Tafla 4.  Bakgrunnsupplýsingar (N=53), svarhlutfall 76% 

Breyta Fjöldi (N) % 

Aldur   

30 ára og yngri 0 0 

31-40 ára 4 7,5% 

41-50 ára 19 35,8% 

51-60 ára 14 26,4% 

61 árs og eldri 13 24,5% 

Gáfu ekki upp aldur 3 5,7% 

Menntun   

Hjúkrunarfræðipróf 6 11,3% 

Viðbótarmenntun (diplóma) í stjórnun 17 32,1% 

Viðbótarmenntun (meistaranám) í stjórnun 12 22,6% 

Viðbótarmenntun önnur en stjórnun 15 28,3% 

Viðbótarmenntun í stjórnun (diplóma) og önnur viðbótarmenntun 1 1,9% 

Gáfu ekki upp menntun 2 1,9% 

Starfsaldur sem deildarstjóri   

Skemur en 3 ár 10 18,9% 

3-6 ár 7 13,2% 

7-10 ár 7 13,2% 

11-15 ár 13 24,5% 

16-19 ár 4 7,5% 

20 ár eða lengur 9 17% 

Gáfu ekki upp starfsaldur 3 5,7% 
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Næst verður fjallað um rannsóknarspurningarnar og helstu niðurstöður þeirra. 

10.2 Rannsóknarspurning 1.  

Hver eru viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á  Landspítala til erfiðra 

starfsmannamála, samanborið við aðra þætti starfsins?  

Í töflu 5 er fjallað um viðhorf eða afstöðu svarenda til erfiðra starfsmannamála á Landspítal-

anum eftir menntun (framhaldsmenntun í stjórnun eður ei), starfsaldri (sex ár eða minna, 

eða sjö ár +) og lífaldri (50 ára eða yngri og 51 árs +). Eins og sjá má í töflu 5 er í sumum 

tilvikum meðaltalsmunur á viðhorfum svarenda til erfðra starfsmannamála. Þessi munur er 

þó sjaldnast marktækur og getur stafað af smæð svarendahópsins sem dregur þar af leiðandi 

úr vægi eða árangri marktektarprófsins og því dregur úr líkum á marktækum muni.  

Tafla 5.  Viðhorf til erfiðra starfsmannamála eftir bakgrunnsþáttum 

  Menntun Starfsaldur Lífaldur 
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Erfið starfsmannamál eru vandamál innan LSH 44 3,44 3,12 43 3,57 3,21 32 3,57* 2,82* 

Erfið starfsmannamál taka meiri tíma en aðrir stjórnunarlegir og mannauðs-

tengdir þættir 44 3,39 3,35 43 3,57 3,45 32 3,57 3,36 

Erfið starfsmannamál taka meiri tíma en þættir tengdir faglegri stjórnun 44 3,26 3,06 43 3,21 3,17 32 3,19 3,27 

Erfið starfsmannamál taka meiri tíma en þættir sem heyra undir fjárhagslega ábyrgð  44 3,63 3,41 43 3,43 3,59 32 3,52 3,45 

Erfiðum starfsmannamálum fylgir meira álag en öðrum þáttum starfsins 44 4,30 3,82 43 4,14 4,07 32 4,10 4,27 

Erfið starfsmannamál valda mér streitu og hugarangri 44 3,63 3,47 43 3,57 3,55 32 3,52 3,91 

Ég bý yfir nægri stjórnunarlegri þekkingu til að takast á við erfið starfsmannamál 44 3,96* 3,35* 43 3,50 3,86 32 3,52 3,91 

Ég er ánægð/ur með hæfni mína til að leysa erfið starfsmannamál 44 3,85** 3,18** 43 3,69 3,43 32 3,48 3,55 

Innan LSH er til næg þekking til að takast á við erfið starfsmannamál 43 2,93 2,38 42 3,85 3,31 31 3,60 3,45 

Skýrar vinnureglur eru til um úrlausn erfiðra starfsmannamála 43 2,93 2,38 42 2,62 2,79 31 2,65 2,73 

Ég hef nægt aðgengi að úrræðum 42 3,08 2,88 41 3,08 3,04 30 2,90 2,90 

Meiri fræðsla um erfið starfsmannamál myndi gagnast mér 43 3,78 4,06 42 4,00 3,79 31 4,05 4,00 

Skýrara verklag varðandi erfið starfsmannamál myndi gagnast mér 42 3,92 3,94 41 4,15 3,82 31 4,20 4,09 

Handleiðsla við úrlausn erfiðra starfsmannamála myndi gagnast mér  43 3,78 4,19 42 4,08 3,86 31 4,20 3,91 

* Marktækt við p < 0,05 

** Marktækt við p < 0,01 

Hvað varðar afstöðuna til þess hvort erfið starfsmannamál séu vandamál á Landspítal-

anum er talsverður meðaltalsmunur eftir bakgrunnsþáttum. Svarendur með stjórnunar-

menntun eru frekar sammála því að erfið starfsmannamál séu vandamál innan 

Landspítala (M=3,44) en þeir sem ekki eru með stjórnunarmenntun (M=3,12). Þessi 

munur er þó ekki marktækur.  
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Þessa sömu tilhneigingu má sjá hjá svarendum sem hafa verið sex ár eða skemur í 

starfi (M=3,57), en þeir eru frekar þeirra skoðunar að erfið starfsmannamál séu 

vandamál en svarendur sem hafa verið í starfinu í sjö ár eða lengur (M=3,21). Á þessum 

meðaltölum er þó ekki marktækur munur. Á hinn bóginn er marktækur munur á þessari 

afstöðu eftir lífaldri. Svarendur, 50 ára og yngri, eru líklegri en þeir sem eldri eru til að 

líta svo á að erfið starfsmannamál séu vandamál á Landspítala. Þessi munur er 

marktækur við t(30)= 2,142, p < 0,05.  

10.3 Rannsóknarspurning 2.  

Hvert er eðli og umfang erfiðra starfsmannamála?  

10.3.1 Tíðni erfiðra starfsmannamála. 

Langflestir þátttakenda segja að umfang eða tíðni erfiðra starfsmannamála sé að 1-5 erfið 

starfsmannamál komi upp á þeirra starfseiningu mánaðarlega eða 90,5%. Um 7,1% segja að 

slík mál komi aldrei upp og 2,4% að um 6-10 erfið starfsmannamál komi upp í mánuði, líkt 

og sjá má á mynd 6. Af þessu má ráða að úrlausn erfiðra starfsmannamála sé nokkuð 

reglubundinn þáttur í starfi hjúkrunardeildarstjóra Landspítalans. Þessi niðurstaða er svo 

afgerandi að ekki er hægt nota breytuna í frekari tölfræðiútreikninga þar sem dreifingin er 

svo lítil (nær allir þeir sem svara eru í flokknum 1-5 sinnum í mánuði).  

Mynd 6. Tíðni erfiðra starfsmannamála í hverjum mánuði (N= 42) 
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10.3.2 Álag, eðli og umfang vegna samskiptavanda. 

Í töflu 6 er fjallað um mat svarenda á eðli og umfangi álags, sem þeir kunna að upplifa 

vegna samskiptavanda á vinnustað, á bilinu 1 (mest álag) til 5 (minnst álag). Eins og sést 

eru svör við sumum liðum mælitækisins það fá að ekki er unnt að draga niðurstöður af þeim 

með tölfræðilegum ályktunum. Liðir með hærri gildi eru þó feitletraðir til umhugsunar. 

Tafla 6. Álag sem svarendur upplifa vegna samskiptavanda, raðað eftir mikilvægi. 

Hvaða þættir valda þér mesta eða minnsta álagi á vinnustaðnum?  Fjöldi (N) Mest álag/næst mest álag Meðalmikið álag Minnst/næst minnst álag 

Samskiptavandi á milli starfsmanna 27 29,6% 44,4% 25,9% 

Samskiptavandi á milli þín og starfsmanna 11 18,2% 18,2% 54,6% 

Fjarvistamál 22 22,7% 18,2% 59,1% 

Starfsmenn sem grafa undan vinnustaðnum 16 75,1% 0% 25,1% 

Starfsmenn sem standa sig illa (mæta illa, vinna störf sín illa) 19 68,4% 15,8% 15,8% 

Neikvæðir starfsmenn 25 48% 24% 26% 

Starfsmannamál tengd því að veita áminningu 13 38,5% 23,1% 23,1% 

Vandamál tengd launum (lágum) 19 42,2% 5,3% 52,6% 

Erfiðleikar við að stýra álagi 22 50% 4,5% 45,4% 

Starfsmenn sem fylgja ekki fyrirmælum 7 28,6% 42,9% 28,6% 

Mótþróafullir starfsmenn 12 33,3% 33,3% 33,3% 

Vandamál vegna árásargjarnra starfsmanna 7 28,6% 14,3% 28,6% 

Baknag starfsmanna 16 37,6% 18,8% 43,8% 

Lélegt vinnusiðferði starfsmanna 12 25% 8,3% 66,7% 

Á hinn bóginn er ekki úr vegi að líta svo á að svörin gefi ákveðnar vísbendingar um 

aðstæður svarenda á vinnustað. Ef litið er á hlutfall svara í dálkinum ,,mest- eða næst 

mest álag” má sjá að ,,starfsmenn sem grafa undan vinnustaðnum” (75,1%) ,,starfsmenn 

sem standa sig illa” (68,4%) ,,erfiðleikar við að stýra álagi’’ og ,,neikvæðir starfsmenn” 

(48%) valda mestu álagi í svarendahópnum (þó með þeim fyrirvara hve svörin eru fá).  

10.4 Rannsóknarspurning 3.  

Hvaða aðferðum eða verkferlum er beitt af 

hjúkrunardeildarstjórum og Landspítala til að draga úr erfiðum 

starfsmannamálum eða leysa þau?  

Í töflu 7 er fjallað um leiðir eða úrræði sem svarendur nota til að draga út eða leysa erfið 

starfsmannamál. Vegna lágs svarhlutfalls er svörunum þó ekki skipt eftir bakgrunni. Eins og 

sjá má er algengast að svarendur leiti til aðstoðardeildarstjóra eftir aðstoð (73,9%). Einnig er 

algengt að starfsmannasamtöl séu notuð sem lausn (50%) svo og ráðgjöf frá 

mannauðsráðgjafa (48,1%).  
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Tafla 7. Leiðir sem svarendur nota oft, meðal oft eða sjaldan við úrlausn erfiðra 

starfsmannamála 

Leiðir og verkferlar Fjöldi (N) Oftast/næst mest notað Nota meðaloft Sjaldnast/næst sjaldnast 

notað 

Leitað eftir aðstoð næsta yfirmanns 15 33,4% 13,3% 53,4% 

Leitað eftir aðstoð annarra deildarstjóra 18 27,8% 27,8% 44,5% 

Leitað eftir aðstoð aðstoðardeildarstjóra 23 73,9% 4,3% 21,7% 

Leitað eftir aðstoð samstarfsmanna 10 40% 10% 50% 

Leitað eftir aðstoð sérfræðinga á skrifstofu mannauðsdeildar 12 16,6% 16,7% 66,6% 

Leitað eftir aðstoð mannauðsráðgjafa 27 48,1% 22,2% 29,6% 

Leitað eftir aðstoð trúnaðarmanna 6 50% 0% 50% 

Nota starfsmannasamtöl 24 50% 12,5% 37,5% 

Efling jákvæðs starfsanda 28 46,4% 25% 28,6% 

Sveigjanlegan vinnutíma 8 37,5% 37,5% 25% 

Aukið umboð starfsmanna til athafna 14 28,5% 21,4% 50% 

Betri starfsaðstæður og/eða aðbúnað 13 46,2% 23,1% 30,8% 

Leitast við að draga úr álagi 19 47,4% 21,1% 31,6% 

Leitast við að bæta kjör 9 11,1% 22,2% 66,6% 

Leitast við að auka starfsþróun 15 33,3% 13,3% 53,4% 

10.5 Rannsóknarspurning 4.  

Telja hjúkrunardeildarstjórar sig   fá nægan stuðning til að takast 

á við erfið starfsmannamál 

Það þarf ef til vill ekki að koma á óvart að menntun svarenda, þ.e. hvort þeir hafa bætt 

við sig stjórnunarmenntun eður ei, hefur áhrif á afstöðu þeirra til tveggja þátta í atriða-

listanum, eins og sjá má í töflu 5. Þeir sem eru með stjórnunarmenntun segja frekar en 

hinir að þeir búi yfir nægilegri stjórnunarlegri þekkingu til að takast á við erfið 

starfsmannamál (t(42)= -2,377, p < 0,05) og eru jafnframt marktækt ánægðari með 

hæfni sína til að leysa erfið starfsmannamál (t(42)= -3,022, p < 0,01).  

10.5.1 Streita og álag vegna annarra samskipta en starfsmannamála. 

Á mynd 7 kemur fram afstaða svarenda sem kom fram í opinni spurningu til annars konar 

samskiptavanda en þess sem hægt er að rekja til erfiðra starfsmannamála. Þó hér sé að sjá 

hlutfallslegan mun á afstöðu eftir bakgrunnsþáttum, þá sérstaklega lífaldri, þarf að stíga 

varlega til jarðar við túlkun þessara niðurstaðna því tiltölulega fá svör standa að baki 

sumum flokkunum. Svarendur sem eru 51 árs og eldri upplifa frekar en yngri svarendur 

streitu og álag vegna annarra samskipta en starfsmannamála (44,4% á móti 21,1%). Þessi 

munur er þó ekki marktækur. Hvað menntunina áhrærir virðast svarendur sem ekki eru með 

stjórnunarmenntun síður upplifa streitu og álag vegna annarra samskiptaerfiðleika (14,3% á 

móti 28%), en, eins og fyrri daginn er þessi munur ekki marktækur. Einnig er munur á 
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afstöðunni eftir starfsaldri en svarendur sem hafa verið lengur í stjórnunarstarfi segja síður 

en þeir sem hafa verið skemur að þeir upplifi streitu vegna annarra samskiptaerfiðleika 

(19,2% á móti 30,8%), en munurinn reynist ómarktækur við 95% öryggismörk.  

Mynd 7. Streita og álag vegna erfiðra samskipta annarra en þeirra sem rakin verða 

til erfiða  starfsmannamála, skipta eftir lífaldri, menntun og starfsaldri 

10.6 Rannsóknarspurning 5.  

Er nauðsynlegt að huga betur að stuðningi við  

hjúkrunardeildarstjóra vegna erfiðra starfsmannamála? 

Í töflu 8 er skoðuð innbyrðis fylgni á milli álagsþáttanna fjögurra sem komu úr þátta-

greiningunni. Marktæk fylgni er á milli þess að upplifa álag í samstarfi vegna neikvæðni 

og mótþróa og að telja erfið starfsmannamál vera tímafrek, r(32)= -0,366, p < 0,05. 

Jafnframt er marktæk fylgni á milli þess að telja að vinnuaðstæður séu ófullnægjandi í 

glímunni við erfiðan starfsmannavanda og þess að telja erfið starfsmannamál tímafrek, 

r(42)= 0,363, p < 0,05. Því tímafrekari sem svarendur telja erfið starfsmannamál vera í 

samanburði við aðra þætti starfsins, þeim mun ósáttari eru þeir með þær vinnureglur og 

þau úrræði sem eiga að gilda við úrlausn starfsmannamála.  
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Tafla 8. Fylgni á milli álagsþáttanna fjögurra 
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Álag í samstarfi vegna neikvæðni og mótþróa -- 
   

Ófullnægjandi vinnuaðstæður vegna starfsmannavanda 0,055 -- 
  

Erfið starfsmannamál tímafrek -0,366* 0,363* -- 
 

Næg úrræði og þekking á vinnustaðnum til að leysa starfsmannavanda 0,118 -0,226 -0,137 -- 

* Marktækt við p < 0.05 

10.6.1 Eru tengsl á milli álagsþáttanna fjögurra og bakgrunns svarenda? 

Í töflu 9 er meðaltalsmunur álagsþáttanna fjögurra sýndur eftir bakgrunni (menntun, 

starfsaldri og lífaldri). Líkt og þar má sjá má gætir í mörgum tilvikum þó nokkurs 

meðaltalsmunar á afstöðu svarenda eftir menntun og starfsaldri sem þó mælist 

ómarktækur við 95% öryggismörk. Svarendur með stjórnunarmenntun upplifa minna 

álag vegna samstarfserfiðleika á vinnustaðnum en svarendur sem ekki eru með 

stjórnunarmenntun (2,06 samanborið við 1,70). Að sama skapi eru svarendur með 

stjórnunarmenntun síður þeirrar skoðunar en svarendur án stjórnunarmenntunar að á 

Landspítala séu til næg úrræði til að leysa erfið starfsmannamál eða (3,19 samanborið 

við 2,85). Munurinn er ekki marktækur.  

Annar athyglisverður meðaltalsmunur eftir bakgrunnsþáttum er afstaðan til 

samstarfserfiðleika á vinnustaðnum eftir lífaldri. Svarendur 50 ára og yngri mælast 

hærra en þeir sem eldri eru í þeirri afstöðu að það séu samstarfserfiðleikar á 

vinnustaðnum (1,92 samanborið við 2,29). Þó munurinn sé ómarktækur er hugsanlegt 

að það sé vegna þess hversu svörin voru fá en ekki vegna tilviljunar. 

Tafla 9. Meðaltalsmunur álagsþáttanna fjögurra eftir bakgrunnsþáttum 

  Menntun Starfsaldur Lífaldur 

  Meðaltal Meðaltal Meðaltal 
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Ófullnægjandi vinnuaðstæður vegna starfsmannavanda 42 3,88 3,90 41 4,00 3,82 33 4,04 4,04 

Næg úrræði til að leysa erfið starfsmannamál 42 3,19 2,85 41 3,18 3,04 30 3,01 3,00 

Erfið starfsmananmál valda álagi og eru tímafrek 44 3,48 3,25 43 3,45 3,53 32 3,46 3,23 

Samstarfserfiðleikar á vinnustaðnum  32 2,06 1,70 31 1,84 2,00 22 1,92 2,29 
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10.7 Rannsóknarspurning 6.  

Eru viðbrögð Landspítala og   hjúkrunardeildarstjóra 

einstaklingsbundin og tilviljunarkennd eða markviss og skipulögð 

í erfiðum starfsmannamálum? 

10.7.1 Aðilar sem leitað er til eftir aðstoð og stuðningi.  

Í töflu 10 er fjallað um þá aðila sem svarendur leita helst til eftir aðstoð og stuðningi þegar 

erfið starfsmannamál á góma, skipt eftir bakgrunnsbreytum. Marktækur munur meðaltala er 

svartletraður. Líkt og áður hefur komið fram mælist meðaltalsmunur á afstöðu svarenda 

eftir bakgrunni sem þó er ekki marktækur. Það á einnig við hér. Sem dæmi er munur á því 

að leitað sé til aðstoðardeildarstjóra eftir því hvort svarendur eru með stjórnunarmenntun 

(M=3,57) eða ekki (M=4,27), hvort þeir hafi starfað í sex ár eða skemur (M: 4,08) borið 

saman við sjö ár eða lengur (M=3,70) og hvort þeir séu séu 50 ára og yngri (M: 4,06) borið 

saman við 51 árs og eldri (M=3,43). Á hinn bóginn kemur fram marktækur munur á 

meðaltali þeirra sem leita til samstarfsfólks eftir lífaldri. Svarendur á aldrinum 50 ára og 

yngri leita marktækt oftar til samstarfsfólks en eldri svarendur, t(24)= - 3,319, p < 0,01.  

Tafla 10. Aðilar sem svarendur leita til eftir aðstoð og stuðningi við úrlausn erfiðra starfs-

mannamála, skipt eftir bakgrunnsþáttum (menntun, starfsaldri og lífaldri). 
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Framkvæmdastjóra míns sviðs 51 3,30 3,33 50 3,24 3,36 37 3,35 3,21 

Framkvæmdastjóra hjúkrunar 36 1,23 1,21 35 1,42 1,13 26 1,24 1,44 

Annarra hjúkrunardeildastjóra 37 2,74 3,07 36 3,08 2,71 26 2,94 3,00 

Yfirlækna 35 2,38 2,14 34 2,42 2,23 26 2,47 2,22 

Aðstoðardeildarstjóra 36 3,57 4,27 35 4,08 3,70 24 4,06 3,43 

Annarra stjórnenda á lSH en hjúkrunardeildarstjóra 34 1,85 1,43 33 1,91 1,59 23 1,69 1,89 

Samstarfsfólks 36 2,64 2,57 35 2,42 2,70 26 3,11** 2,12** 

Mannauðsráðgjafa 38 3,39 3,67 37 3,92 3,36 26 3,71 3,33 

Lögfræðings 35 1,86 1,50 34 1,50 1,82 25 1,88 1,56 

Trúnaðarlæknis 36 1,91 1,86 35 1,75 1,96 26 2,00 1,67 

Fjölskyldu og vina 36 2,45 2,43 35 2,83 2,22 26 2,71 2,56 

Háskólaskólasamfélagsins 36 1,27 1,14 35 1,25 1,22 26 1,24 1,44 
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11 Umræða 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Land-

spítala til erfiðra starfsmannamála, samanborið við aðra þætti starfsins, miðað við  

þrískiptinguna fagleg, stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð. Jafnframt að skoða hvort 

þörf væri á þróun skýrari verkferla og stuðningi við þá við úrlausn erfiðra starfsmanna-

mála. Í kaflanum hér á eftir verða markverðustu niðurstöður rannsóknarinnar settar 

fram. Farið verður yfir hverja spurningu fyrir sig, ásamt því að leggja mat á umfangið, 

túlka niðurstöður og álykta út frá þeim.  

11.1 Hver eru viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til 

erfiðra starfsmannamála, samanborið við aðra þætti starfsins?  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að erfið starfsmannamál eru vissulega til staðar á 

Landspítala eða hjá hjúkrunardeildarstjórum, því langflestir þátttakenda segja að umfang 

eða tíðni erfiðra starfsmannamála sé að 1-5 erfið starfsmannamál komi upp á þeirra 

starfseiningu mánaðarlega eða 90,5%. Um 7,1% segja að slík mál komi aldrei upp og 2,4% 

að um 6-10 erfið starfsmannamál komi upp í mánuði. Úrlausn erfiðra starfsmannamála er 

því nokkuð reglubundinn þáttur í starfi hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala.  

Varðandi afstöðuna til þess hvort erfið starfsmannamál væru vandamál á Land-

spítalanum er talsverður meðaltalsmunur eftir bakgrunnsþáttum, s.s. framhaldsmenntun 

í stjórnun eður ei, starfaldri, 6 ár eða minna eða 7 ár eða meira og lífaldri 50 ára og 

yngri eða 51 árs eða eldri. Þrátt fyrir að munurinn reyndist ekki marktækur voru 

svarendur með stjórnunarmenntun frekar sammála því að erfið starfsmannamál væru 

vandamál innan Landspítala umfram þá sem ekki eru með stjórnunarmenntun. Þessa 

sömu tilhneigingu mátti sjá hjá svarendum sem hafa verið sex ár eða skemur í starfi en 

þeir voru frekar þeirra skoðunar að erfið starfsmannamál væru vandamál en svarendur 

sem hafa verið í starfinu í sjö ár eða lengur. Eins og fyrr greinir var munurinn á þessum 

meðaltölum ekki marktækur en gefur ákveðnar vísbendingar. 

Hins vegar reyndist vera marktækur munur á þessari afstöðu eftir lífaldri. Svarendur, 

50 ára og yngri, eru líklegri en þeir sem eldri eru til að líta svo á að erfið 

starfsmannamál væru vandamál á Landspítala.   
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Niðurstöður rannsóknarinnar á menntunarstigi hjúkrunardeildarstjóra komu ánægjulega 

á óvart. Einungis 11,3% þeirra höfðu ekki lokið framhaldsmenntun umfram nám í 

hjúkrunarfræði og 49% þeirra höfðu lokið framhaldsnámi í stjórnum, s.s. diploma eða 

meistaragráðu. Þá voru 49% þeirra með yfir 11 ára starfsaldur sem hjúkrunardeildarstjóri. 

Leiða má því líkur að því að hjúkrunardeildarstjórar búi yfir yfirgripsmikilli færni og 

þekkingu sem sé dýrmæt auðlind fyrir Landspítala.  

Rannsóknir sýna engu að síður að  hjúkrunardeildarstjórar finna fyrir togstreitu vegna 

aukinna hlutverka, s.s. tímaskorti til að hlúa að og verja tíma með  hjúkrunarfræð-

ingunum, öðrum starfsmönnum sínum og sjúklingum sem er jafnframt eitt af 

hlutverkum hjúkrunardeildarstjóra. Er það sambærilegt við niðurstöður hérlendra og  

erlendra rannsókna (Athlin o.fl. 2014; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; Shirey ofl., 2010; 

Wise, 2007; Þórunn Kristín Sigurðardóttir, 2013). Í rannsóknarniðurstöðum Þórunar K. 

Sigurðardóttur (2013) töldu hjúkrunardeildarstjórarnir að starfið væri fjölbreytt og 

krefðist mikillar ábyrgðar, m.a. á gæðum þjónustunnar. Þá upplifðu þeir tímaskort til að 

huga að mannauðnum sem þeir töldu afar mikilvægan hluta starfs síns, ásamt því að 

tryggja að gagnkvæm virðing ríki á milli starfsmanna. Þá töluðu viðmælendur í 

rannsókninni um mikilvægi þess að hlúa að starfsfólkinu sem væri stór þáttur í starfi 

þeirra og sá tímafrekasti. Þá væri starfið afar umfangsmikið, en dulið eða ósýnilegt fyrir 

samstarfsmönnum, þar sem stór hluti af því væri samskipti og vinnsla upplýsinga, innan 

og utan deilda. Þá væru þeir fyrirmyndir í og settu rammann í starfseminni, m.a. til að 

koma í veg fyrir fyrir neikvæða hegðun og fyrir starfsandann. Einnig kom fram að þeir 

upplifðu gríðarlegar kröfur bæði frá yfirmönnum sínum og samstarfsfólki.  

11.2 Hvert er eðli og umfang erfiðra starfsmannamála?  

Svörun þátttakenda á eðli og umfangi vegna erfiðra starfsmannamála eða samskipta-

vanda (raðað eftir mikilvægi) reyndust of fá til að draga af þeim tölfræðilegar ályktanir. 

Á hinn bóginn er ekki úr vegi að líta svo á að svörin gefi ákveðnar vísbendingar um 

aðstæður svarenda á vinnustað, sér í lagi þar sem hæst hlutfall svara reyndist í dálkinum 

,,mest- eða næst mest álag”. Þar kemur fram að ,,starfsmenn sem grafa undan 

vinnustaðnum” (75,1%), ,,starfsmenn sem standa sig illa” (68,4%) ,,erfiðleikar við að 

stýra álagi” og ,,neikvæðir starfsmenn” (48%) valda mestu álagi í svarendahópnum, þó 

með þeim fyrirvara eins og áður greinir hversu fá svörin eru. 

Eins og áður hefur komið fram hefur einföldun stjórnskipulags í heilbrigðiskerfinu, 

fækkun millistjórnenda með það að markmiði að auka framleiðni og gæði þjónustunar 
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en með minni tilkostnaði, orðið til þess að verkefni, ábyrgð, umfang og vinnuálag, hefur 

aukist á þeim stjórnendum sem eftir eru (Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015, Laschinger, o.fl. 

2006; Laschinger o.fl., 2011; Wise, 2007). Þá hafa  breytingarnar haft áhrif á störf 

hjúkrunardeildarstjóra bæði hérlendis og erlendis, m.a. hefur aukið vægi ábyrgðar á 

skipulagi og fjárhag komið niður á getu hjúkrunardeildarstjóra til að vinna eins náið 

með sjúklingum og starfsfólki eins og þeir annars hefðu kosið (Athlin, 2014, Shirey, 

2006; Wise, 2007; Þórunn Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

Þá má vera ljóst að of mikið vinnuálag og skortur á hæfu starfsfólki býður upp á 

neikvæðni og streitu hjá hjúkrunardeildarstjórum og samstarfsfólkinu, auk þess sem það 

hefur neikvæð áhrif á starfsandann og gæði hjúkrunar. Hjúkrunardeildarstjórar þurfa oft 

og tíðum að vera nokkurs konar sáttasemjarar vegna ágreinings starfsmanna vegna 

ýmiss konar ósættis, álags og undirmönnunar en einnig vegna baktals, neikvæðni o.fl 

(Athlin o.fl, 2014). Í niðurstöðum rannsóknar Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015) á því sem 

hjúkrunardeildarstjórar nefndu í opinni spurningu sem mesta streituvaldinn í starfi sínu 

væru, samskiptavandamál. Innan þess flokks væru vandamál í samskiptum, baknag, 

samstarf við samstjórnendur, samstarf við lækna og lélegt vinnusiðferði fólks. Einnig 

töldu þátttakendur að tímaskortur og verkefnaálag væru streituvaldar. 

11.3 Hvaða aðferðum eða verkferlum er beitt af 

hjúkrunardeildarstjórum og Landspítala til að draga úr erfiðum 

starfsmannamálum eða leysa þau?  

Varðandi afstöðu svarenda til að draga úr eða leita leiða til úrbóta eða úrlausna erfiðra 

starfsmannamála kom fram að lang algengast væri að svarendur leituðu til aðstoðar-

deildarstjóra eftir aðstoð og stuðningi (73,9%). Einnig var algengt að starfsmannasamtöl 

væru notuð sem lausn (50%) og ráðgjöf frá mannauðsráðgjafa (48,1%). Niðurstöður 

svara varðandi það hvert svarendur leituðu eftir aðstoð og stuðningi sem skipt var eftir 

bakgrunnsbreytum gáfu til kynna talsverðan meðaltalsmun á afstöðu svarenda eftir 

bakgrunni sem var þó ekki marktækur. Þær sýndu engu að síður að talsverður munur var 

á því hvort leitað væri til aðstoðardeildarstjóra eftir því hvort svarendur eru með 

stjórnunarmenntun eða ekki, hvort svarendur hafi starfað í sex ár eða skemur, borið 

saman við sjö ár eða lengur og hvort þeir væru 50 ára og yngri samanborið við 51 árs og 

eldri. Þá var marktækur munur eftir lífaldri á meðaltali þeirra sem leita til 

samstarfsfólks. Svarendur á aldrinum 50 ára og yngri leita marktækt oftar til 

samstarfsfólks en eldri svarendur.  
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Það má leiða líkur að því að stjórnendur með stjórnunarmenntun geri sé betur grein 

fyrir vandanum vegna erfiðra starfsmannamála og eigi jafnframt auðveldar með að leysa 

úr honum. Á hinn bóginn má leiða líkur að því að stjórnendur sem eru yngri í starfi 

upplifi að erfið starfsmannamál séu til staðar en að þeir eigi erfiðar með að leysa úr 

þeim, sem gera má þó ráð fyrir að sé einstaklingsbundið. Hins vegar var marktækur 

munur á þessari afstöðu eftir lífaldri. Svarendur, 50 ára og yngri, voru líklegri en þeir 

sem eldri eru til að líta svo á að erfið starfsmannamál séu vandamál á Landspítala. Í 

niðurstöðum kom jafnframt fram að 73% svarenda kváðust leita til aðstoðardeildarstjóra 

eftir aðstoð og stuðningi við úrlausn erfiðra mála. Það má því leiða líkur að því að 

aðstoðardeildarstjórar, sem jafnframt eru nánustu samstarfsmenn hjúkrunardeildarstjóra 

og staðgenglar í þeirra, gegni lykilhlutverki sem stuðningur við þá.  

Til samanburðar má geta þess að í rannsókn Ingibjargar Fjölnisdóttur (2015) kom fram að 

hjúkrunardeildarstjórar á Landspítala óskuðu helst eftir stuðningi frá öðrum hjúkrunar-

deildarstjórum, aðstoðardeildarstjóra, framkvæmdastjóra síns sviðs, og samstarfsfólki. Þeir 

kváðust hins vegar fá mestan stuðning (56%) frá aðstoðardeildarstjórum. Þá kom jafnframt 

fram í rannsókn Þórunnar K. Sigurðardóttur (2013) að auka þyrfti vægi aðstoðardeildarstjóra.  

Áríðandi er því að leggja áherslu á og undirstrika gildi aðstoðardeildarstjóra á Landspítala 

sem gegna mikilvægu stjórnunarlegu hlutverki innan Landspítala í samstarfi við hjúkrunar-

deildarstjóra. Nauðsynlegt að efla þá einstaklingslega, með öðrum aðstoðardeildarstjórum, 

hjúkrunardeildarstjórum og í annarri samvinnu og teymisvinnu stjórnenda. Þá er áríðandi að 

leggja áherslu á að styrkja samvinnu og traust hjúkrunardeildarstjóra og aðstoðardeildarstjóra. 

Þá ber að nefna að hjúkrunardeildarstjórar telja sig bera á ábyrgð á góðum starfsanda og 

leitast við að að efla hann. Það kom hins vegar fram í rannsókn Þórunnar K. Sigurðardóttur á 

hjúkrunardeildarstjórum (2013) að þeir upplifa togstreitu annars vegar á milli þarfa fyrir að 

sinna starfsmönnum og styðja þá og hins vegar tímaskorts sem fylgir miklu álagi og kröfum 

vegna annarra stjórnunarstarfa. Það má því leiða líkur að því að tímaskortur og álag aftri 

hjúkrunardeildarstjórum við að sinna mannauðnum m.a. til að fyrirbyggja ýmsa þætti sem 

skapað geta slæman vinnustaðaranda og erfið starfsmannamál. 

11.4 Telja hjúkrunardeildarstjórar sig fá nægan stuðning til að takast 

á við erfið starfsmannamál? 

Það hvort stjórnendur telji sig fá nægan stuðning til að takast á við erfið starfsmannamál 

þarf ekki að koma á óvart að svarendur með með stjórnunarmenntun töldu sig frekar búa 

yfir nægri stjórnunarlegri þekkingu til að takast á við þau en hinir sem voru ekki með 
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stjórnunarmenntun. Þá voru þeir jafnframt marktækt ánægðari með hæfni sína til að 

leysa erfið starfsmannamál. Eins og áður hefur komið fram er um helmingur 

hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala með stjórnunarmenntun (diploma eða 

meistaragráðu). Hins vegar má gera ráð fyrir að þörf sé fyrir meiri stuðning, m.a. við  þá 

sem töldu sig ekki búa yfir nægri stjórnunarlegri þekkingu til að takt á við úrlausn 

erfiðra starfsmannamála.  

Svarendur sem voru 51 árs og eldri upplifðu frekar en yngri svarendur streitu og álag 

vegna annarra samskipta en starfsmannamála (44,4% á móti 21,1%). Þessi munur er þó ekki 

marktækur, en gefur ákveðnar vísbendingar um álag og streitu í samskiptum hjá þessum 

hópi. Hvað menntunina áhrærir virðast svarendur sem ekki eru með stjórnunarmenntun 

síður upplifa streitu og álag vegna annarra samskiptaerfiðleika (14,3% á móti 28%) en, 

þessi munur reyndist heldur ekki marktækur. Einnig reyndist munur á afstöðunni eftir 

starfsaldri, en svarendur sem hafa verið lengur í stjórnunarstarfi segja síður en þeir sem hafa 

verið skemur að þeir upplifi streitu vegna annarra samskiptaerfiðleika (19,2% á móti 

30,8%), en munurinn reynist ómarktækur við 95% öryggismörk.  

Eins og kom fram hér áður er streita og álag í störfum hjúkrunarfræðinga og 

hjúkrunardeildarstjóra áhyggjuefni víða um heim. Þörfin fyrir hjúkrunarfræðinga hefur 

hins vegar ekki haldist í hendur við eftirspurnina eftir þeim og erfitt hefur reynst að 

koma í veg fyrir brottfall hjúkrunarfræðinga sem hætta fyrir ýmissa hluta sakir 

(Laschinger, o.fl. 2006; Laschinger, o.fl. 2011). Ástæða er jafnframt til að hafa áhyggjur 

af nýliðun og brottfalli hjúkrunardeildarstjóra (Laschinger, o.fl 2006; Laschinger, o.fl. 

2011; Wise, 2007). Þá má vera ljóst að með fækkun stjórnendalaga innan hjúkrunar og 

fækkun á  hjúkrunardeildarstjórum hefur ábyrgð þeirra sem eftir eru aukist til muna og 

starfsumhverfið orðið meira krefjandi og að sama skapi meira streituvaldandi 

(Laschinger, o.fl. 2011, Wise, 2007). Þá kom fram í niðurstöðu rannsóknar Ingibjargar 

Fjölnisdóttur (2015) að 94% svarenda töldu vinnuálagið vera of  mikið, það væri ójafnt, 

og að verkefni hlæðust upp. Þá fundu hjúkrunardeildarstjórarnir fyrir togstreitu vegna 

aukinna hlutverka, s.s. tímaskorts til að hlúa að og verja tíma með hjúkrunarfræðingum, 

öðrum starfsmönnum sínum og sjúklingum, sem jafnframt er eitt af hlutverkum 

hjúkrunardeildarstjóra. Stuðningur við hjúkrunardeildarstjóra er því áríðandi, m.a. til að 

bregðast við auknu vinnuálagi, m.a. við að sinna sjúklingum, mannauðinum, minnka 

starfsþreytu, stuðla að aukinni starfsánægju og koma í veg fyrir brottfall frá störfum.   
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11.5 Er nauðsynlegt að huga betur að stuðningi við 

hjúkrunardeildarstjóra vegna  erfiðra starfsmannamála? 

Eins og kom fram í áðurnefndri þáttagreiningu varðandi það hvort svarendur upplifðu 

þörf á meiri stuðningi vegna erfiðra starfsmannamála var niðurstaðan marktæk varðandi 

fjóra álagsþætti, sem voru álag í samstarfi vegna neikvæðni og mótþróa, ófullnægjandi 

vinnuaðstæður vegna starfsmannavanda, að erfið starfsmannmál eru tímafrek og næg 

úrræði og þekking er á vinnustaðnum til að leysa starfsmannavanda. Þá leiddi 

niðurstaða þáttagreiningarinnar jafnframt í ljós að það reyndist vera marktæk fylgni á 

milli þess að upplifa álag í samstarfi vegna neikvæðni og mótþróa og að telja erfið 

starfsmannamál vera tímafrek. Þá var marktæk fylgni á milli þess að telja að 

vinnuaðstæður séu ófullnægjandi í glímunni við erfiðan starfsmannavanda og þess að 

telja erfið starfsmannamál tímafrek. Því tímafrekari sem svarendur töldu erfið 

starfsmannamál vera í samanburði við aðra þætti starfsins, þeim ósáttari voru þeir með 

þær vinnureglur og þau úrræði sem eiga að gilda við úrlausn starfsmannamála.  

Varðandi meðaltalsmun álagsþáttanna fjögurra eftir bakgrunni, menntun, starfsaldri 

og lífaldri reyndist vera þó nokkur meðaltalsmunur á afstöðu svarenda, sem reyndist þó 

ómarktækur við 95% öryggismörk. Svarendur með stjórunarmenntun upplifðu minna 

álag vegna samstarfserfiðleika á vinnustaðnum en svarendur án stjórnunarmenntunar. 

Hins vegar voru svarendur með stjórnunarmenntun síður þeirrar skoðunar að á 

Landspítala væru til næg úrræði til að leysa erfið starfsmannamál en hinir sem höfðu 

ekki stjórnunarmenntun, munurinn var ekki marktækur.  

Af þessari niðurstöðu má ráða að nauðsynlegt sé að huga betur að stuðningi við 

hjúkrunardeildarstjóra varðandi erfið starfsmannamál, ásamt því að þróa þekkingu, 

verkferla og úrræði varðandi þennan þátt stjórnendastarfsins. Það má jafnframt leiða 

líkur að því að hjúkrunardeildarstjórar með stjórnunarmenntun geri sér betur grein fyrir 

hvort nægilegur stuðningur, úrræði, tæki og tól séu til staðar vegna úrvinnslu erfiðra 

starfsmannamála en þeir sem ekki eru stjórnunarmenntaðir. Þá kom fram 

meðaltalsmunur eftir bakgrunnsþáttum varðandi viðhorf til samstarfserfiðleika eftir 

lífaldri, en svarendur 50 ára og yngri mældust hærri í afstöðu til samstarfserfiðleika á 

vinnustaðnum samanborið, við þá sem voru eldri. Þessi munur reyndist ekki marktækur. 

Því má hins vegar velta fyrir sér hvort sá munur sé tilkominn vegna tapaðra gilda 

(gloppa) eða vegna þess að eldri stjórnendur hafi til að bera meiri reynslu, þroska, visku 

og umburðalyndi og séu þar með umburðalyndari og úrræðabetri í baráttunni vegna 

samskiptaerfiðleika á vinnustaðnum og erfiðra starfsmannamála.  
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11.6 Eru viðbrögð Landspítala og hjúkrunardeildarstjóra 

einstaklingsbundin og tilviljunarkennd eða markviss og 

skipulögð í erfiðum starfsmannamálum? 

Auknar og breyttar áherslur á hlutverk hjúkrunardeildarstjóra hafa sætt gagnrýni fyrir 

það að undirbúningur fyrir þær hafi verið ófullnægjandi og skortur hafi verið á  

viðeigandi stuðningi vegna þeirra (Hutchinson og Purcell, 2010; Wise, 2007). Eins og 

áður greinir leiða niðurstöður þessar rannsóknar í ljós að erfið starfsmannamál eru 

vissulega til staðar í starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra Landspítala, en langflestir 

þátttakenda segja að umfang eða tíðni erfiðra starfsmannamála sé að 1-5 erfið 

starfsmannamál komi upp á þeirra starfseiningu mánaðarlega eða 90,5%. Um 7,1% 

segja að slík mál komi aldrei upp og 2,4% að um 6-10 erfið starfsmannamál komi upp í 

mánuði. Þá leiddi niðurstaða þáttagreiningar í ljós að svarendur upplifðu þörf á meiri 

stuðningi vegna erfiðra starfsmannamála. Var niðurstaða hennar marktæk varðandi fjóra 

álagsþætti sem voru álag í samstarfi vegna neikvæðni og mótþróa, ófullnægjandi 

vinnuaðstæður vegna starfsmannavanda, að erfið starfsmannmál eru tímafrek og næg 

úrræði og þekking er á vinnustaðnum til að leysa starfsmannavanda. Jafnframt reyndist 

vera marktækur munur á fleiri þáttum hér á undan sem vert er að veita athygli m.t.t. 

þróunar verklags og stuðnings vegna erfiðra starfsmannamála í starfsumhverfi 

hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala, en það var eitt af markmiðum þessar rannsóknar. 

Hjúkrunarstjórnendur þurfa stöðugt að takast á við breytingar á heilbrigðiskerfinu og 

nýjar áskoranir á vinnuumhverfi sínu, ásamt aukinni stjórnunarlegri ábyrgð og kröfu um 

aukna reksrtarlega færni (Hutchinson og Purcell, 2010; Ingibjörg Fjölnisdóttir, 2015; 

Kleinmann; 2003). Nauðsynlegt er því að rannsaka og leggja áherslu á að skapa 

umhverfi eða þróa kerfi sem laðar að og styður við núverandi og nýja 

hjúkrunarstjórnendur, m.a. leiðtogafærni hjúkrunarstjórnenda á sjúkrahúsum 

(Laschinger o.fl., 2006). Ástæða er til að minnka streitu í starfsumhverfi hjúkrunar-

deildarstjóra og styðja með öllum tiltækum ráðum við þá, meðal annars með aðkomu 

reyndari stjórnenda, en einnig með aðferðum mannauðsstjórnunar við úrlausn erfiðra 

starfsmannamála (Hutchinson og Purcell, 2010).  

   Eins og komið hefur fram í umfjöllun hér að framan er ágreiningur á milli starfsmanna 

eðlilegur, heilbrigður og óumflýjanlegur hluti af árangursríkum, afkastamiklum 

vinnustöðum (Cottringer, 2003a). Hins vegar er má leiða líkur að því miðað við 

umfjöllun hér að framan að áríðandi eða nauðsynlegt sé  að beita nýjum aðferðum eða 

stjórnunarlegri nálgun við erfiðari mál, m.a. opna umræðuna og auka teymisvinnu um 
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úrlausn þeirra. Einnig að spyrja annars konar spurninga til að fá hóp erfiðra starfsmanna  

til að fylgja stjórnandanum. Þetta eru  nálganir sem eru fólgnar í að skapa 

kringumstæður sem ýta undir áhugahvöt, ábyrgð og hollustu gagnvart starfinu sem býr í 

flestum starfsmönnum (Cottringer, 2003b; Maravelas, 2005; Nicholson, 2003).  

Á árum áður var ómarkviss stuðningur og þjálfun við stjórnendur Landspítala. Hið 

sama má segja um þjálfun þeirra. Það hefur hins vega breyst til batnaðar á síðustu árum 

með tilkomu mannauðsdeildar, stjórnendanámskeiða og mannauðsráðgjafa o.fl. Mikil 

efling og jákvæð uppbygging og þróun hefur jafnframt verið á mannauðsdeild 

Landspítala  síðastliðin ár. Um þessar mundir eru t.a.m. að fara af stað námskeið fyrir 

nýja stjórnendur á Landspítala þar sem farið er enn ýtarlegar ofan í þætti tengda 

starfsmannaábyrgð, fjárhagslegri ábyrgð og faglegri ábyrgð.  

11.7 Tillögur til úrbóta 

Samkvæmt  umfjöllun hér að framan og niðurstöðum þessarar rannsóknar er áríðandi að 

gefa vægi erfiðra starfsmannamála aukinn gaum og efla úrræði vegna þeirra. Áríðandi er að 

skýrir verkferlar séu til staðar um hvert eigi að leita þegar þau ber á góma og hvaða aðilar 

hafi samvinnu um úrlausn, bæði fyrir hjúkrunardeildarstjóra, aðra stjórnendur og 

starfsmenn. Jafnframt er mikilvægt að auka stuðning við hjúkrunardeildarstjóra með 

markvissari hætti hvað varðar úrvinnslu erfiðra starfsmannamála, þar sem þessi mál eru oft 

og tíðum tímafrek og valda hjúkrunarstjórnendum og öðrum aðilum álagi og vanlíðan. Þar 

þarf að koma til markvissari stuðningur yfirmanna, mannauðsdeildar, mannauðsráðgjafa og 

aðstoðardeildarstjóra o.fl., m.a. í formi aukins samráðs og handleiðslu, t.d. með teymi á 

mannauðsdeild Landspítala og reyndum sérfræðingum í mannauðsmálum. Þá væri 

ákjósanlegt að auka enn frekar stuðning við stjórnendur með frekari námskeiðum fyrir nýja 

og eldri stjórnendur Landspítala með fræðslu um mannauðsmál, s.s. árangursríka 

stjórnunarhætti og mannauðsstjórnun. Stjórnendur þurfa að leitast við að leggja áherslu á 

góðan starfsanda, samvinnu og hvetjandi vinnuumhverfi. Að sama skapi þurfa þeir að hafa 

kunnáttu og færni til að takast á við ýmiss konar starfsmannamál, þar með talin erfið 

starfsmannamál þegar þau koma upp, ásamt því að hafa gott aðgengi að viðeigandi 

stuðningi og aðstoð vegna þeirra. 

Vinnustaðir geri ráð fyrir því að skapa fólki tækifæri til að ná árangri og gera sitt 

besta varðandi starfið, vera treyst, metið að verðleikum og njóta virðingar. Á hinn 

bóginn þarf jafnframt að gera ráð fyrir því  að mannauðsmál fara stundum á annan veg 
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en lagt var upp með, en þá þarf að vera ljóst hvert skuli leita og hvar sé hægt að fá 

stuðning við úrlausn þeirra, m.a. vegna erfiðari starfsmannamála.  

11.8 Takmarkanir rannsóknar 

Svarhlutfallið í þessari rannsókn var 76% (N=53,) en tölfræðilegir annmarkar reyndust 

við úrvinnslu rannsóknarinnar, m.a. vegna tapaðra gilda (gloppa) og vegna smæðar 

úrtaksins. Þrátt fyrir að niðurstöður hennar gefi ekki tilefni til afgerandi ályktana gefur 

meðaltalsmunur á afstöðu til erfiðra starfsmannamála þó nokkrar vísbendingar um það 

að erfið starfsmannamál séu vissulega til staðar á Landspítala og að bakgrunnsþættir, 

líkt og menntun, starfs- og lífaldur, hafi áhrif þar á. 
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12 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að vekja athygli á og gera grein fyrir eðli og 

umfangi erfiðra starfsmannamála hjá hjúkrunardeildarstjórum á Landspítala. 

Hjúkrunardeildarstjórar hafa áhrif á vinnuumhverfi starfsmanna og jafnframt á umhverfi 

sjúklinga. Áríðandi er að opna umræðuna um erfið starfsmannamál í þeim tilgangi að auka 

stuðning við hjúkrunardeildarstjóra og stjórnendur almennt í krefjandi starfsumhverfi þeirra 

með velferð starfsfólks, sjúklinga og Landspítala að leiðarljósi. Stjórnunarstörfum fylgir 

almennt mikið álag. Of mikið álag getur leitt til minni starfsánægju, starfsþreytu og 

kulnunar í starfi. Er því áríðandi að bregðast við til að fyrirbyggja slíkt eins og mögulegt er.  

Að fást við erfið starfsmannamál er að mati margra einn erfiðasti þáttur mannauðsmála. 

Eftir margra ára óformlegar samræður rannsakandans við stjórnendur hefur svarið við 

spurningunni: ,,Hvað finnst þér erfiðast við að vera stjórnandi?” iðulega verið: ,,Að fást við 

erfiða starfsmenn eða erfið starfsmannamál.” Engu að síður virðist vandinn oft vera undir 

yfirborðinu, dulinn eða leyndur, þar sem mörgum stjórnendum finnst það vera 

veikleikamerki að tjá sig um hann. Þá treysta sumir stjórnendur sér annað hvort ekki til að 

taka á honum af ýmsum ástæðum eða kunna ekki leiðir til þess og vantar aðstoð. Einkenni 

heilbrigðra vinnustaða eru að góð samvinna, gagnkvæm virðing og jákvæð uppbyggileg 

samskipti eru ríkjandi, ásamt almennri vellíðan starfsmanna og skjólstæðinga. Til að ná 

markmiðum um jákvæða vinnustaðarmenningu þarf að leitast við að uppræta þætti sem 

hafa neikvæð áhrif á hana, m.a. neikvæð samskipti. Áríðandi er að stjórnendur leiti 

tímanlega aðstoðar vegna erfiðra starfamannamála, þar sem þau geta að öðrum kosti orðið 

flóknari og illviðráðanlegri. Auðveldara er að fást við erfiðan samstarfsvanda með samráði 

við aðra, með teymisvinnu eða með aðstoð sérhæfðra aðila frá mannauðsskrifstofu eða 

annarra sérfræðinga í stjórnun. Þrátt fyrir að sambærilegar rannsóknir sé ekki að finna á 

viðhorfum til erfiðra starfsmannamála, svo rannsakanda sé kunnugt, má víða sjá að erfið 

samskipti koma víða við sögu í rannsóknargreinum sem áhrifavaldur á starfsánægju og 

vanlíðan á vinnustað. Hins vegar má víða sjá í leitarvélum, bæði hérlendis og erlendis, að 

mörg fyrirtæki innan stjórnunar og mannauðsfræða eru í vaxandi mæli farin að bjóða upp á 

námskeið til að takast á við erfið starfsmannamál og erfiða starfsmenn. Það er von 

rannsakanda að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist á Landspítala við að þróa verklag og 

verkferla vegna erfiðra starfsmannamála.
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1. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítala 
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2. Persónuvernd 
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3. Kynningarbréf til þátttakenda 

Viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til erfiðra starfsmannamála, samanborið   við 

aðra þætti starfsins. 

Ágæti hjúkrunardeildarstjóri.  

 

Undirrituð óskar hér með eftir þátttöku þinni í rannsókn sem er hluti af meistararitgerð 

hennar í mannauðsstjórnun við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við 

rannsóknina er dr. Þórður S. Óskarsson, vinnu- og skipulagssálfræðingur og aðjunkt við 

Háskóla Íslands.  

 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala til 

erfiðra starfsmannamála, skilgreina hver þau eru, eðli þeirra, umfang og hvaða aðferðum eða 

verkferlum er beitt af stjórnendum og stofnun til að draga úr þeim eða leysa þau. Einnig að 

skoða hvort viðbrögð stofnunar og stjórnenda eru einstaklingsbundin, tilviljunarkennd eða 

markviss og skipulögð. Jafnframt að kanna hvort stjórnendur telji sig fá nægan stuðning við að 

takast á við erfið starfsmannamál. Rannsóknin mun þannig auka við þekkingu á umfangi erfiðra 

starfsmannamála en sambærilegar rannsóknir sem skoða þennan þátt mannauðsstjórnunar er 

ekki að finna. Með því að greina eða varpa ljósi á vanda stjórnenda vegna erfiðra 

starfsmannamála, eðli þeirra og umfang, með markvissari hætti er unnt að öðlast vitneskju um 

hvernig bregðast megi við og hvað gagnist stjórnendum best í því sambandi.  

 

Rannsóknin er framkvæmd á Landspítala og er spurningalisti unninn af rannsakanda, sendur 

til allra hjúkrunarstjórnenda á Landspítala með þrískipta ábyrgð. Spurningalistinn tekur til 

upplifunar þeirra af þáttum í vinnumhverfinu, tengdum erfiðum starfsmannamálum. Hagdeild 

Landspítala sá um útsendingu listans samkvæmt verklagi Landspítala. 

  

Það tekur u.þ.b. 10 mínútur að svara spurningalistanum. Þér ber ekki skylda til að taka þátt í 

rannsókninni og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Þér er jafnframt frjálst að sleppa 

einstaka spurningum. Öll úrvinnsla er ópersónugreinanleg og ekki er hægt að rekja svör til 

einstakra svarenda. Fyllsta trúnaðar verður gætt. Á meðan rannsókn stendur verða gögn 

varðveitt á læstu drifi sem einungis, rannsakandi og starfsmaður hans hafa aðgang að. Að 

rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt og eigi síðar en 1. júní 2016. Siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna Landspítala og starfsmannastjóri Landspítala hafa veitt leyfi sitt fyrir 

rannsókninni. Þá hefur persónuvernd verið tilkynnt um hana og framkvæmdastjóra hjúkrunar, 

lækninga og framkvæmdastjórum klínískra sviða á Landspítala.  

 

Mér hefur hefur verið kynnt eðli og umfang vísindarannsóknarinnar og er ég samþykk(ur) 

þátttöku. Svörun spurningalista skoðast sem upplýst samþykki fyrir þátttöku þinni í þessari 

rannsókn.  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala - háskólasjúkrahúss, 

Fossvogi, 108 Reykjavík. Sími: 543 7465, fax: 543 2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is.  

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttöku í þessari rannsókn 

 

Virðingarfyllst  

 

Helga Jörgensdóttir  

  

mailto:sidanefnd@landspitali.is
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4. Starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra  

Starfslýsing hjúkrunardeildarstjóra  

Nafn: Kt.: Starfsheiti Hjúkrunardeildarstjóri  

Næsti yfirmaður Framkvæmdastjóri viðkomandi sviðs  

Tilgangur og markmið:  

Þjónusta við sjúklinga sé framúrskarandi og í samræmi við bestu þekkingu á hverjum tíma. 

Skipuleggja og stjórna starfsemi deildarinnar í samræmi við stefnu Landspítala. Stuðla að 

hvetjandi, stöðugu og jákvæðu starfsumhverfi. Stuðla að árangursríkri hjúkrun í samræmi við 

stefnu Landspítalans.  

Ábyrgð og skyldur: Hjúkrunardeildarstjóri starfar í samræmi við yfirlýsingu Landspítala um 

ábyrgðarsvið stjórnenda. Er yfirmaður hjúkrunar á deildinni og ber ábyrgð á daglegum rekstri 

hennar. Skipuleggur hjúkrun í samræmi við stefnu, gildi og markmið Landspítala. Hvetur til 

rannsókna og vísindastarfs í hjúkrun. Er ábyrgur fyrir skráningu á deildinni skv. reglum 

spítalans, innleiðingu og aðlögun klínískra leiðbeininga að starfsemi deildarinnar. Þekkir 

aðferðir mannauðsstjórnunar og beitir þeim við daglega stjórnun.  

Starfssvið: 1. Markmiðssetning og áætlanir  

• Leggur fram starfsáætlun hjúkrunar árlega í samvinnu við framkvæmdastjóra sviðs.  

• Gerir mönnunaráætlun í samræmi við þarfir og fjárheimildir deildarinnar og gildandi 

kjarasamninga þannig að samfella og gæði þjónustunnar séu tryggð.  

• Gerir starfsemis- og rekstraráætlanir í samstarfi við yfirlækni og/eða framkvæmdastjóra sviðs.  

• Leitast við að viðhafa ýtrustu hagkvæmni í rekstri, samhliða eftirfylgd með rekstraráætlun.  

• Hjúkrunardeildarstjóra ber að taka til greina ábendingar framkvæmdastjóra hjúkrunar um 

fagleg málefni.  

2. Þjónusta  

• Setur fram og fylgir eftir tillögum um nýjungar í hjúkrun er stuðla að auknum gæðum 

hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga.  

• Útfærir skipulag hjúkrunar í samræmi við stefnu Landspítalans og ber ábyrgð á að unnið sé 

samkvæmt því.  

• Sér til þess að skráning sé í samræmi við reglum Landspítala.  

• Stendur vörð um réttindi sjúklinga og greiðir úr kvörtunarmálum sjúklinga, aðstandenda og 

annarra er beinist að þjónustu deildarinnar.  

• Hefur yfirumsjón með flæði sjúklinga í samstarfi við miðstöð um skilvirkt flæði.  

3. Starfsmannamál  
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• Starfar í samræmi við stefnu Landspítala við öflun umsækjenda, ráðningar, móttöku nýrra 

starfsmanna og þjálfun þeirra.  

• Setur fram markmið fyrir deildina varðandi þekkingu og færni starfsmanna í samræmi við þörf 

deildar.  

• Boðar starfsmenn í starfsmannasamtal einu sinni á ári.  

• Sér til þess að áhættumat starfa sé framkvæmt í samræmi við gildandi lög.  

• Ber ábyrgð á að vinnuskýrsla sé í samræmi við gildandi kjarasamninga, mönnunarþörf 

deildarinnar og  vinnutímatilskipun Evrópusambandsins, nr. 93/104/EB.  

• Ber ábyrgð á vinnuskilum í Vinnustund til launadeildar.  

• Er ábyrgur, ásamt framkvæmdastjóra sviðs, fyrir eigin starfsþróun, að viðhalda og bæta við þá 

þekkingu og færni sem starfið gerir kröfur til.  

Landspítala, _______ / 20 

Framkvæmdastjóri xxxx sviðs 
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5. Starfslýsing aðstoðardeildarstjóra hjúkrunar á Landspítala 

Starfsheiti: Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar  

Næsti yfirmaður: Hjúkrunardeildarstjóri  

Tilgangur starfs:  

verkefni.  

 

Markmið starfs:  

þjónusta, öryggi sjúklinga og ábyrgur rekstur, í samræmi 

við stefnu Landspítala.  

 

 

randi og í samræmi 

við bestu þekkingu á hverjum tíma.  

 

Ábyrgð:  

 

sérstakri verkefnalýsingu.  

leiðandi í klínísku starfi, öryggis- og gæðastarfi og öðru umbótastarfi sem 

stuðlar að bættri þjónustu og framþróun í hjúkrun.  

hjúkrunardeildarstjóra.  

ulagningu og framkvæmd hjúkrunar í fjarveru 

hjúkrunardeildarstjóra.  

 

Starfssvið:  

1. Markmið og áætlanir  

a) Tekur að sér ákveðin verkefni varðandi stjórnun, rekstur og þjónustu deildar, auk 

gæða og umbótaverkefna.  

b) Hefur þekkingu á fjármálum og rekstrarþáttum deildar og býr yfir færni til að 

vinna öll verkefni því tengd (þ.m.t. vaktaskipulagning og vinnuskýrslur).  

 

2. Þjónusta  

a) Fylgir eftir ákvörðunum hjúkrunardeildarstjóra um skipulag hjúkrunar og verklag 

á deild.  

mars, 2016  
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b) Hefur frumkvæði að umbótum og fylgir þeim eftir í samráði við 

hjúkrunardeildarstjóra.  

c) Vinnur með hjúkrunardeildarstjóra að innleiðingu umbóta og aðlagar þær að 

starfseminni.  

d) Fylgir eftir ákvörðunum um innleiðingu nýjunga í hjúkrun er stuðla að auknum 

gæðum hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga.  

e) Sér til þess að skráning hjúkrunar sé í samræmi við stefnu LSH.  

f) Fylgir eftir lögum um réttindi sjúklinga og lögum um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum .  

g) Tekur þátt í gæða- og umbótaverkefnum, og leitar stöðugt leiða til að auka gæði 

og minnka sóun.  

 

3. Mannauðsmál  

a) Tekur virkan þátt í öflun umsækjenda í lausar stöður á einingunni.  

b) Tekur virkan þátt í móttöku nýrra starfsmanna og þjálfun þeirra.  

c) Tekur þátt í endurgjöf til starfsmanna, starfsmannasamtölum og frammistöðumati.  

d) Stuðlar að jákvæðu starfsumhverfi, hvatningu og liðsheild.  

e) Ber ábyrgð á að mönnun og hæfni starfsmanna sé í samræmi við þörf, vinnur að 

gerð vaktaáætlana og eftirfylgni vinnuskila starfsmanna, bæði í fjarveru 

hjúkrunardeildarstjóra og eftir þörfum.  

f) Tekur þátt í að tryggja heilsu og öryggi starfsmanna á einingunni.  

g) Vinnur að innleiðingu mannauðsstefnu Landspítala.  

h) Er ábyrgur fyrir eigin starfsþróun, til að bæta við og viðhalda þeirri þekkingu og 

færni sem starfið gerir kröfur til.  

 

Færniþættir og eiginleikar:  

 

 

 

 

uð og öguð vinnubrögð.  
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