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Fylgiskjal	  1:	  Kynningarbréf	  til	  framkvæmdastjóra	  hjúkrunar	  innan	  HSu	  

	  

Hveragerði,	  16.	  febrúar	  2016	  

	  

Kynningarbréf	  vegna	  umsóknar	  um	  leyfi	  til	  boðunar	  á	  þátttöku	  í	  rannsókn	  

Heiti	  rannsóknar:	  Vinnutengd	  streita	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi	  

Ábyrgðarmaður:	  Hafdís	  Skúladóttir,	  hjúkrunarfræðingur	  og	  lektor	  við	  hjúkrunarfræðideild	  

Háskólans	  á	  Akureyri	  

Hjúkrunarnemendur:	  Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Rúna	  Einarsdóttir	  og	  Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson.	  

Þessi	  rannsókn	  er	  hluti	  af	  lokaverkefni	  þeirra	  til	  B.Sc.	  gráðu	  í	  hjúkrunarfræði	  við	  Háskólann	  á	  

Akureyri	  (HA)	  

	  

Ágæti	  framkvæmdastjóri	  hjúkrunar,	  

	   Tilgangur	  þessa	  bréfs	  er	  að	  óska	  eftir	  leyfi	  þínu	  til	  að	  bjóða	  skólahjúkrunarfræðingum	  

sem	  starfa	  innan	  Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  (HSu)	  til	  þátttöku	  í	  rannsókn.	  Um	  er	  að	  

ræða	  forprófun	  á	  spurningalista	  sem	  snýr	  að	  vinnutengdri	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  

er	  það	  hluti	  af	  lokaverkefni	  til	  B.S.	  prófs	  undirritaðra	  á	  lokamisseri	  okkar	  í	  

hjúkrunarfræðinámi	  við	  Háskólann	  á	  Akureyri.	  

	   Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  að	  kanna	  hvort	  skólahjúkrunarfræðingar	  upplifi	  streitu	  í	  

lífi	  sínu	  og	  hvort	  hún	  tengist	  starfi	  þeirra.	  Einnig	  að	  kanna	  aðra	  þætti	  sem	  geta	  haft	  áhrif	  á	  

upplifun	  streitu,	  eins	  og	  aldur,	  kyn,	  menntun,	  starfsaldur	  og	  fleira,	  og	  hvort	  

skólahjúkrunarfræðingar	  nái	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  eru	  til	  þeirra	  í	  starfi.	  

Spurningalistinn	  er	  m.a.	  byggður	  upp	  af	  streitukvarða	  Cohen,	  sem	  er	  alþjóðlegur	  

spurningalisti	  sem	  snýr	  að	  upplifun	  streitu	  síðastliðinn	  mánuð.	  Til	  viðbótar	  eru	  spurningar	  

þar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  tengja	  upplifun	  streitu	  við	  mögulega	  orsakavalda	  og	  áhrifaþætti.	  

Veitir	  þú	  leyfi	  til	  þessa	  mun	  öllum	  skólahjúkrunarfræðingum	  sem	  starfa	  innan	  

heilsugæslustöðva	  HSu	  verða	  boðin	  þátttaka.	  	  

	   Framkvæmd	  rannsóknar:	  Tölvupóstur	  verður	  sendur	  á	  alla	  skólahjúkrunarfræðinga	  

innan	  HSu	  sem	  inniheldur	  veftengil.	  Tengillinn	  mun	  vísa	  þeim	  á	  heimasíðu	  þar	  sem	  hægt	  er	  

að	  svara	  spurningalistanum	  og	  því	  er	  nauðsynlegt	  að	  viðkomandi	  hafi	  aðgang	  að	  tölvu	  og	  

nettengingu	  til	  að	  svara	  honum.	  Spurningalistinn	  inniheldur	  28	  spurningar	  og	  tekur	  um	  tíu	  

mínútur	  að	  svara	  honum.	  Listinn	  er	  aðgengilegur	  í	  tvær	  vikur	  eftir	  að	  tölvupósturinn	  er	  
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sendur,	  en	  einnig	  verður	  sendur	  ítrekunarpóstur	  á	  alla	  þátttakendur	  viku	  fyrr.	  Um	  leið	  og	  

viðkomandi	  hefur	  ákveðið	  að	  svara	  spurningalistanum	  er	  jafnframt	  litið	  svo	  á	  að	  samþykkt	  

hafi	  verið	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni.	  

	   Svör	  þátttakenda	  verða	  nafnlaus	  og	  því	  ekki	  rekjanleg	  og	  heitum	  við	  fullum	  trúnaði,	  

ásamt	  því	  að	  öllum	  svargögnum	  verður	  eytt	  eftir	  úrvinnslu	  þeirra.	  Mögulegur	  ávinningur	  

þessarar	  forprófunar	  er	  að	  koma	  auga	  á	  möguleika	  til	  bættra	  starfsskilyrða	  

skólahjúkrunarfræðinga	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  takmarka	  vinnutengda	  streitu.	  Unnið	  

verður	  úr	  svörum	  forprófunarinnar	  með	  tölfræðiforritunum	  Excel	  og/eða	  SPSS	  og	  

niðurstöður	  settar	  fram	  með	  lýsandi	  tölfræði.	  Niðurstöður	  verkefnisins	  verða	  kynntar	  sem	  

hluti	  af	  lokaritgerð	  til	  B.Sc.	  gráðu	  og	  á	  kynningardegi	  lokaverkefna	  þann	  20.	  maí	  2016	  í	  HA.	  

	   Sért	  þú	  tilbúin	  til	  að	  veita	  okkur	  leyfi	  til	  þess	  að	  bjóða	  skólahjúkrunarfræðingum	  innan	  

HSu	  til	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  þá	  óskum	  við	  eftir	  undirrituðu	  leyfi	  frá	  þér	  ásamt	  aðgangi	  að	  

netföngum	  allra	  skráðra	  skólahjúkrunarfræðinga	  innan	  stofnunarinnar.	  Vonandi	  sérð	  þú	  þér	  

fært	  að	  veita	  leyfi	  til	  þessa.	  Vakni	  einhverjar	  spurningar	  er	  þér	  velkomið	  að	  hafa	  samband	  við	  

ábyrgðarmann	  rannsóknar,	  Hafdísi	  Skúladóttur,	  eða	  hjúkrunarfræðinemendur.	  

	  

Með	  kærri	  kveðju	  og	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  

	  

Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Hraunbæ	  27,	  810	  Hveragerði	  	  

s:	  845-‐3731,	  netfang:	  ha120180@unak.is	  

Rúna	  Einarsdóttir,	  Kotströnd	  1,	  816	  Ölfusi	  

s:	  844-‐1197,	  netfang:	  ha110256@unak.is	  	  

Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson,	  Hraunbæ	  27,	  810	  Hveragerði	  	  

s:	  848-‐9336,	  netfang:	  ha110044@unak.is	  

Hafdís	  Skúladóttir,	  Hrafnagilsstræti	  37,	  600	  Akureyri	  

s:	  849-‐5591,	  netfang:	  hafdis@unak.is	  
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Fylgiskjal	  2:	  Leyfi	  fyrir	  forprófun	  frá	  framkvæmdastjóra	  hjúkrunar	  innan	  HSu	  
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Fylgiskjal	  3:	  Boð	  um	  þátttöku	  í	  forprófun	  

	  

Hveragerði,	  21.	  febrúar	  2016	  

	  

Ágæti	  hjúkrunarfræðingur,	  

	  

Meðfylgjandi	  í	  viðhengi	  er	  kynningarbréf	  um	  rannsókn	  sem	  er	  hluti	  af	  lokaverkefni	  

undirritaðra	  til	  B.Sc.	  gráðu	  í	  hjúkrunarfræði	  frá	  Háskólanum	  á	  Akureyri	  vorið	  2016.	  Við	  viljum	  

hér	  með	  bjóða	  þér	  til	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  en	  hún	  snýr	  að	  forprófun	  á	  spurningalista	  um	  

vinnutengda	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga.	  Öllum	  skólahjúkrunarfræðingum	  innan	  

Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  er	  boðin	  þátttaka.	  

	  

Allar	  frekari	  upplýsingar	  er	  að	  finna	  í	  kynningarbréfinu.	  

	  

Samþykkir	  þú	  þátttöku	  viljum	  við	  biðja	  þig	  um	  að	  svara	  spurningalistanum	  en	  vefslóð	  sem	  

vísar	  á	  hann	  má	  finna	  hér	  að	  neðan.	  Lokadagur	  forprófunarinnar	  og	  þar	  með	  síðasti	  dagur	  til	  

að	  svara	  spurningalistanum	  er	  mánudagurinn	  7.	  mars	  2016.	  

	  

Smelltu	  á	  slóðina	  hér	  að	  neðan	  eða	  afritaðu	  hana	  og	  opnaðu	  í	  netvafra	  til	  að	  taka	  þátt.	  

https://www.surveymonkey.com/r/vinnutengdstreitahjukrun	  

	  

Með	  kærri	  kveðju	  og	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  

	  

Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Rúna	  Einarsdóttir	  og	  Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson,	  

Hjúkrunarnemar	  við	  Háskólann	  á	  Akureyri	  
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Fylgiskjal	  4:	  Kynningarbréf	  til	  þátttakenda	  

	  

Hveragerði,	  21.	  febrúar	  2016	  

	  

Kynningarbréf	  vegna	  þátttöku	  í	  rannsókn	  

Heiti	  rannsóknar:	  Vinnutengd	  streita	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi	  

Ábyrgðarmaður:	  Hafdís	  Skúladóttir,	  hjúkrunarfræðingur	  og	  lektor	  við	  hjúkrunarfræðideild	  

Háskólans	  á	  Akureyri	  

Hjúkrunarnemendur:	  Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Rúna	  Einarsdóttir	  og	  Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson.	  

Þessi	  rannsókn	  er	  hluti	  af	  lokaverkefni	  þeirra	  til	  B.Sc.	  gráðu	  í	  hjúkrunarfræði	  við	  Háskólann	  á	  

Akureyri.	  

	  

Ágæti	  hjúkrunarfræðingur,	  

	   Tilgangur	  þessa	  bréfs	  er	  að	  óska	  eftir	  þátttöku	  þinni	  í	  rannsókn	  sem	  við	  undirrituð	  

erum	  að	  vinna	  að	  á	  lokamisseri	  okkar	  í	  hjúkrunarfræðinámi	  við	  Háskólann	  á	  Akureyri	  (HA).	  

Um	  er	  að	  ræða	  forprófun	  á	  spurningalista	  sem	  snýr	  að	  vinnutengdri	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga.	  	  

	   Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  að	  kanna	  hvort	  skólahjúkrunarfræðingar	  upplifi	  streitu	  í	  

lífi	  sínu	  og	  hvort	  hún	  tengist	  starfi	  þeirra.	  Einnig	  að	  kanna	  aðra	  þætti	  sem	  geta	  haft	  áhrif	  á	  

upplifun	  streitu,	  eins	  og	  aldur,	  kyn,	  menntun,	  starfsaldur	  og	  fleira,	  og	  hvort	  

skólahjúkrunarfræðingar	  nái	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  eru	  til	  þeirra	  í	  starfi.	  

Spurningalistinn	  er	  meðal	  annars	  byggður	  upp	  af	  streitukvarða	  Cohen,	  sem	  er	  alþjóðlegur	  

spurningalisti	  sem	  snýr	  að	  upplifun	  streitu	  síðastliðinn	  mánuð.	  Til	  viðbótar	  eru	  spurningar	  

þar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  tengja	  upplifun	  streitu	  við	  mögulega	  orsakavalda	  og	  áhrifaþætti.	  	  

Þátttökuskilyrði:	  Öllum	  skólahjúkrunarfræðingum	  sem	  starfa	  innan	  heilsugæslustöðva	  

Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  (HSu)	  verður	  boðin	  þátttaka.	  

Framkvæmd	  rannsóknar:	  Tölvupóstur	  verður	  sendur	  á	  alla	  skólahjúkrunarfræðinga	  innan	  

HSu	  sem	  inniheldur	  veftengil.	  Tengillinn	  mun	  vísa	  þér	  á	  heimasíðu	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  svara	  

spurningalistanum	  og	  því	  er	  nauðsynlegt	  að	  þú	  hafir	  aðgang	  að	  tölvu	  og	  nettengingu	  til	  að	  

svara	  honum.	  Spurningalistinn	  inniheldur	  29	  spurningar	  og	  tekur	  um	  tíu	  mínútur	  að	  svara	  

honum.	  Listinn	  er	  aðgengilegur	  í	  tvær	  vikur,	  eða	  til	  og	  með	  mánudeginum	  7.	  mars	  2016,	  en	  

sendur	  verður	  ítrekunarpóstur	  á	  alla	  þátttakendur	  viku	  fyrr,	  eða	  mánudaginn	  29.	  febrúar	  
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2016.	  Um	  leið	  og	  þú	  hefur	  ákveðið	  að	  svara	  spurningalistanum	  er	  jafnframt	  litið	  svo	  á	  að	  þú	  

hafir	  samþykkt	  að	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni.	  

	   Svör	  þátttakenda	  verða	  nafnlaus	  og	  því	  ekki	  rekjanleg	  og	  heitum	  við	  fullum	  trúnaði,	  

ásamt	  því	  að	  öllum	  svargögnum	  verður	  eytt	  eftir	  úrvinnslu	  þeirra.	  Mögulegur	  ávinningur	  

þessarar	  forprófunar	  er	  að	  koma	  auga	  á	  möguleika	  til	  bættra	  starfsskilyrða	  

skólahjúkrunarfræðinga	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  takmarka	  vinnutengda	  streitu.	  Unnið	  

verður	  úr	  svörum	  forprófunarinnar	  með	  tölfræðiforritunum	  Excel	  og/eða	  SPSS	  og	  

niðurstöður	  settar	  fram	  með	  lýsandi	  tölfræði.	  Niðurstöður	  verkefnisins	  verða	  kynntar	  sem	  

hluti	  af	  lokaritgerð	  til	  B.Sc.	  gráðu	  og	  á	  kynningardegi	  lokaverkefna	  þann	  20.	  maí	  2016	  í	  HA.	  

	   Leyfi	  hefur	  fengist	  fyrir	  framkvæmd	  þessarar	  rannsóknar	  frá	  framkvæmdastjóra	  

hjúkrunar	  innan	  HSu.	  Vonandi	  sérðu	  þér	  fært	  að	  taka	  þátt	  í	  þessari	  forprófun.	  Vakni	  

einhverjar	  spurningar	  er	  þér	  velkomið	  að	  hafa	  samband	  við	  ábyrgðarmann	  rannsóknar,	  

Hafdísi	  Skúladóttur,	  eða	  hjúkrunarfræðinemendur.	  

	  

Með	  kærri	  kveðju	  og	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  

	  

Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Hraunbæ	  27,	  810	  Hveragerði	  	  

s:	  845-‐3731,	  netfang:	  ha120180@unak.is	  

Rúna	  Einarsdóttir,	  Kotströnd	  1,	  816	  Ölfusi	  

s:	  844-‐1197,	  netfang:	  ha110256@unak.is	  	  

Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson,	  Hraunbæ	  27,	  810	  Hveragerði	  	  

s:	  848-‐9336,	  netfang:	  ha110044@unak.is	  

Hafdís	  Skúladóttir,	  Hrafnagilsstræti	  37,	  600	  Akureyri	  

s:	  849-‐5591,	  netfang:	  hafdis@unak.is	  
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Fylgiskjal	  5:	  Ítrekun	  um	  boð	  til	  þátttöku	  

	  

Hveragerði,	  29.	  febrúar	  2016	  

	  

Ágæti	  hjúkrunarfræðingur,	  

	  

Við	  viljum	  hér	  með	  ítreka	  boð	  okkar	  um	  þátttöku	  í	  rannsókn	  um	  vinnutengda	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  sem	  þér	  barst	  þann	  21.	  febrúar	  síðastliðinn.	  	  

	  

Hafi	  þér	  ekki	  borist	  fyrra	  boð	  okkar	  um	  þátttöku	  er	  hér	  meðfylgjandi	  í	  viðhengi	  kynningarbréf	  

um	  rannsóknina	  sem	  er	  hluti	  af	  lokaverkefni	  undirritaðra	  til	  B.Sc.	  gráðu	  í	  hjúkrunarfræði	  frá	  

Háskólanum	  á	  Akureyri	  vorið	  2016.	  Rannsóknin	  snýr	  að	  forprófun	  á	  spurningalista	  um	  

vinnutengda	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  en	  öllum	  skólahjúkrunarfræðingum	  innan	  

Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  var	  boðin	  þátttaka.	  

	  

Allar	  frekari	  upplýsingar	  er	  að	  finna	  í	  kynningarbréfinu.	  

	  

Samþykkir	  þú	  þátttöku	  viljum	  við	  biðja	  þig	  um	  að	  svara	  spurningalistanum	  en	  vefslóð	  sem	  

vísar	  á	  hann	  má	  finna	  hér	  að	  neðan.	  Lokadagur	  forprófunarinnar	  og	  þar	  með	  síðasti	  dagur	  til	  

að	  svara	  spurningalistanum	  er	  mánudagurinn	  7.	  mars	  2016.	  

	  

Smelltu	  á	  slóðina	  hér	  að	  neðan	  eða	  afritaðu	  hana	  og	  opnaðu	  í	  netvafra	  til	  að	  taka	  þátt.	  

https://www.surveymonkey.com/r/vinnutengdstreitahjukrun	  

	  

Hafir	  þú	  nú	  þegar	  tekið	  þátt	  þökkum	  við	  kærlega	  fyrir.	  

	  

Með	  kærri	  kveðju	  og	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  

	  

Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Rúna	  Einarsdóttir	  og	  Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson,	  

Hjúkrunarnemar	  við	  Háskólann	  á	  Akureyri	  
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Fylgiskjal	  6:	  Önnur	  ítrekun	  um	  boð	  til	  þátttöku	  vegna	  lengds	  skilafrests	  

	  

Hveragerði,	  7.	  mars	  2016	  

	  

Ágæti	  hjúkrunarfræðingur,	  

	  

Við	  viljum	  að	  nýju	  ítreka	  boð	  okkar	  um	  þátttöku	  í	  rannsókn	  um	  vinnutengda	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  sem	  þér	  barst	  þann	  21.	  febrúar	  síðastliðinn,	  en	  við	  höfum	  ákveðið	  

að	  framlengja	  frestinn	  til	  að	  skila	  spurningalistanum	  um	  viku,	  eða	  til	  mánudagsins	  14.	  mars	  

2016.	  Ástæða	  þess	  er	  sú	  að	  aðeins	  hafa	  38%	  úrtaksins	  svarað	  og	  vonumst	  við	  til	  þess	  að	  

lengdur	  frestur	  skili	  okkur	  betri	  þátttöku.	  

	  

Hafi	  þér	  ekki	  borist	  fyrra	  boð	  okkar	  um	  þátttöku	  er	  hér	  meðfylgjandi	  í	  viðhengi	  kynningarbréf	  

um	  rannsóknina	  sem	  er	  hluti	  af	  lokaverkefni	  undirritaðra	  til	  B.Sc.	  gráðu	  í	  hjúkrunarfræði	  frá	  

Háskólanum	  á	  Akureyri	  vorið	  2016.	  Rannsóknin	  snýr	  að	  forprófun	  á	  spurningalista	  um	  

vinnutengda	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  en	  öllum	  skólahjúkrunarfræðingum	  innan	  

Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  var	  boðin	  þátttaka.	  

	  

Allar	  frekari	  upplýsingar	  er	  að	  finna	  í	  kynningarbréfinu.	  

Samþykkir	  þú	  þátttöku	  viljum	  við	  biðja	  þig	  um	  að	  svara	  spurningalistanum	  en	  vefslóð	  sem	  

vísar	  á	  hann	  má	  finna	  hér	  að	  neðan.	  Lokadagur	  forprófunarinnar	  og	  þar	  með	  síðasti	  dagur	  til	  

að	  svara	  spurningalistanum	  er	  eins	  og	  fyrr	  sagði	  mánudagurinn	  14.	  mars	  2016.	  

	  

Smelltu	  á	  slóðina	  hér	  að	  neðan	  eða	  afritaðu	  hana	  og	  opnaðu	  í	  netvafra	  til	  að	  taka	  þátt.	  

https://www.surveymonkey.com/r/vinnutengdstreitahjukrun	  

	  

Hafir	  þú	  nú	  þegar	  tekið	  þátt	  þökkum	  við	  kærlega	  fyrir.	  

Með	  kærri	  kveðju	  og	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  

	  

Íris	  Alma	  Össurardóttir,	  Rúna	  Einarsdóttir	  og	  Tryggvi	  Hjörtur	  Oddsson,	  

Hjúkrunarnemar	  við	  Háskólann	  á	  Akureyri	  
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Fylgiskjal	  7:	  Spurningalisti	  til	  forprófunar	  

Forprófun	  á	  spurningalista	  um	  vinnutengda	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  

Fyrstu	  tíu	  spurningar	  listans	  eru	  þýddar	  úr	  streitukvarða	  Cohen	  (e.	  the	  Perceived	  Stress	  

Scale)	  og	  snúa	  að	  tilfinningum	  og	  hugsunum	  þínum	  síðastliðinn	  mánuð	  og	  hve	  oft	  þér	  leið	  

eða	  þú	  hugsaðir	  á	  ákveðinn	  hátt	  á	  þessu	  tímabili.	  Þar	  á	  eftir	  fylgja	  spurningar	  um	  

bakgrunnsupplýsingar	  sem	  og	  aðrar	  sem	  tengjast	  viðfangsefni	  verkefnisins	  beint.	  	  

Vinsamlegast	  merktu	  við	  eins	  og	  við	  á	  hverju	  sinni.	  

	  

1. Hve	  oft	  hefur	  þú	  verið	  í	  uppnámi	  yfir	  einhverju	  sem	  kom	  óvænt	  upp	  á	  síðastliðinn	  

mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

2. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  að	  þú	  hafir	  ekki	  stjórn	  á	  mikilvægum	  þáttum	  í	  lífi	  þínu	  

síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  	  

	  

3. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  þú	  óörugg/-‐ur	  og	  stressuð/-‐aður	  síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  
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4. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  þú	  örugg/-‐ur	  um	  getu	  þína	  til	  að	  takast	  á	  við	  þín	  persónulegu	  

vandamál	  síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

5. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  hlutirnir	  vera	  þér	  í	  hag	  síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

6. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  verkefnin	  vera	  fleiri	  en	  þú	  ræður	  við	  síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

7. Hve	  oft	  hefur	  þú	  getað	  stjórnað	  þeim	  hlutum	  í	  lífi	  þínu	  sem	  hafa	  skapraunað	  þér	  

síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  
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8. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  þú	  hafa	  fulla	  stjórn	  á	  öllu	  í	  lífi	  þínu	  síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

9. Hve	  oft	  hefur	  þú	  reiðst	  yfir	  hlutum	  sem	  þú	  getur	  ekki	  haft	  stjórn	  á	  síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

10. Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  verkefnin	  hlaðast	  svo	  hratt	  upp	  að	  þú	  kemst	  ekki	  yfir	  þau	  

síðastliðinn	  mánuð?	  

☐	  Aldrei	  

☐	  Næstum	  aldrei	  

☐	  Stundum	  

☐	  Nokkuð	  oft	  

☐	  Mjög	  oft	  

	  

11. Kyn?	  	  

☐	  Kvenkyn	  

☐	  Karlkyn	  

	  

12. Aldur?	  

____________	  
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13. Hjúskaparstaða?	  

☐	  Einhleyp/-‐ur	  

☐	  Í	  sambandi	  

☐	  Í	  sambúð	  

☐	  Gift/-‐ur	  

☐	  Fráskilin/-‐n	  

☐	  Ekkja/ekkill	  

	  

14. Fjöldi	  barna	  17	  ára	  og	  yngri	  sem	  búa	  á	  heimilinu?	  

____________	  

	  

15. Hvert	  er	  starfshlutfall	  þitt	  í	  skólahjúkrun?	  

☐	  0-‐20%	  

☐	  21-‐40%	  

☐	  41-‐60%	  

☐	  61-‐80%	  

☐	  81-‐100%	  

	  

16. Hver	  er	  fjöldi	  þeirra	  barna	  sem	  þú	  berð	  ábyrgð	  á	  og	  ber	  að	  sinna	  í	  skólahjúkrun?	  

☐	  0-‐150	  börn	  

☐	  151-‐300	  börn	  

☐	  301-‐450	  börn	  

☐	  451-‐600	  börn	  

☐	  601	  eða	  fleiri	  börn	  

	  

17. Hvaða	  skólastigum	  grunnskólans	  sinnir	  þú?	  Merkja	  má	  við	  fleiri	  en	  einn	  valmöguleika	  

ef	  við	  á.	  

☐	  Yngsta	  stigi	  (1.-‐4.	  bekkur)	  

☐	  Miðstigi	  (5.-‐7.	  bekkur)	  

☐	  Elsta	  stigi	  (8.-‐10.	  bekkur)	  
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18. Hver	  er	  hæsta	  prófgráða	  sem	  þú	  hefur	  lokið	  í	  hjúkrunarfræði?	  

☐	  Próf	  frá	  gamla	  Hjúkrunarskólanum	  

☐	  B.Sc.	  gráða	  

☐	  Diplómagráða	  

☐	  M.Sc.	  gráða	  

☐	  Annað,	  hvað?	  

____________	  

	  

19. Hver	  er	  starfsaldur	  þinn	  sem	  skólahjúkrunarfræðingur?	  

☐	  0-‐5	  ár	  

☐	  6-‐10	  ár	  

☐	  11-‐15	  ár	  

☐	  16-‐20	  ár	  

☐	  21	  ár	  eða	  meira	  

	  

20. Stundar	  þú	  framhaldsnám	  samfara	  vinnu	  ?	  

☐	  Já	  

☐	  Nei	  

	  

21. Finnst	  þér	  þú	  ná	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  eru	  til	  þín	  sem	  

skólahjúkrunarfræðingur?	  

☐	  Já	  

☐	  Nei	  

	  

22. Ef	  svarið	  er	  nei	  við	  spurningu	  19,	  að	  hvaða	  leyti	  nærðu	  ekki	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  

gerðar	  eru	  til	  þín?	  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	  
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23. Finnst	  þér	  þú	  vera	  stressuð/-‐aður?	  

☐	  Já	  

☐	  Nei	  

	  

Ef	  svarið	  er	  já	  við	  spurningu	  23,	  vinsamlegast	  svaraðu	  spurningum	  24	  og	  25.	  Ef	  svarið	  

var	  nei,	  farðu	  þá	  beint	  að	  spurningu	  26.	  

	  

24. Tengir	  þú	  streituna	  við	  vinnuna?	  

☐	  Já	  

☐	  Nei	  

	  

25. Ef	  svarið	  er	  já	  við	  spurningu	  24,	  	  hverjar	  telur	  þú	  vera	  ástæður	  þess?	  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	  

	  

26. Telur	  þú	  vanta	  upp	  á	  stuðning	  í	  starfi	  þínu	  í	  skólahjúkrun	  til	  að	  draga	  úr	  streitu?	  

☐	  Já	  

☐	  Nei	  

	  

27. Ef	  svarið	  er	  já	  við	  spurningu	  26,	  hvers	  konar	  stuðningur	  myndi	  henta	  þér	  til	  að	  draga	  úr	  

streitu?	  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	  

	  

28. Er	  eitthvað	  sem	  þú	  vilt	  koma	  á	  framfæri	  að	  lokum?	  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	  
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29. Þar	  sem	  um	  forprófun	  á	  þessum	  spurningalista	  er	  að	  ræða	  óskum	  við	  eftir	  

athugasemdum	  frá	  þér	  um	  álit	  þitt	  á	  listanum,	  uppsetningu	  hans,	  spurningum,	  

svarmöguleikum	  og	  öðru	  slíku.	  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________	  

	  

Kærar	  þakkir	  fyrir	  þátttökuna	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


