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Útdráttur	  

Vinnutengd	  streita	  er	  raunverulegt	  vandamál	  á	  meðal	  margra	  heilbrigðisstarfsmanna	  en	  er	  

sjaldan	  rædd	  á	  meðal	  almennings	  þar	  sem	  hún	  fellur	  undir	  geðheilbrigði.	  	  

Tilgangur	  þessa	  verkefnis	  var	  að	  forprófa	  spurningalista	  um	  vinnutengda	  streitu	  á	  meðal	  

skólahjúkrunarfræðinga	  innan	  Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  (HSu).	  Notast	  var	  við	  

megindlega	  rannsóknaraðferð	  við	  öflun	  gagna	  og	  lýsandi	  tölfræði	  við	  úrvinnslu	  þeirra.	  Um	  

var	  að	  ræða	  spurningalista	  sem	  samanstóð	  af	  tíu	  spurninga	  útgáfu	  af	  streitukvarða	  Cohen,	  

PSS-‐10,	  ásamt	  nokkrum	  spurningum	  frá	  rannsakendum	  sem	  sneru	  að	  bakgrunni	  og	  

mögulegum	  áhrifaþáttum	  vinnutengdrar	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinganna.	  Þýði	  

rannsóknarinnar	  var	  þrettán	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  starfa	  innan	  HSu	  en	  aðeins	  sjö	  

þeirra	  svöruðu	  spurningalistanum.	  Leyfi	  fyrir	  forprófuninni	  var	  fengið	  frá	  framkvæmdastjóra	  

hjúkrunar	  innan	  HSu.	  

Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  að	  streita	  er	  raunverulegt	  vandamál	  á	  meðal	  þátttakendanna	  en	  

85,7%	  (n=6)	  þeirra	  voru	  yfir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10	  en	  57,1%	  (n=4)	  fannst	  þeir	  

vera	  stressaðir	  og	  sama	  hlutfall	  tengdi	  streituna	  við	  vinnuna.	  Aðeins	  einn	  þátttakandi	  

reyndist	  undir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10	  og	  var	  hann	  sá	  eini	  sem	  ekki	  sinnti	  yngsta	  

stigi	  í	  starfi	  sínu.	  Það	  var	  eini	  áhrifaþátturinn	  sem	  rannsakendur	  gátu	  tengt	  við	  streituna	  af	  

þeim	  sem	  spurt	  var	  um	  í	  forprófuninni.	  Svör	  þátttakenda	  við	  opnum	  spurningum	  listans	  gefa	  

til	  kynna	  að	  tímaskortur	  og	  vinnuálag	  séu	  mikilvægir	  áhrifaþættir	  þegar	  kemur	  að	  

vinnutengdri	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  innan	  HSu.	  

Þörf	  er	  á	  að	  betrumbæta	  spurningalistann	  fyrir	  frekari	  notkun	  hans	  til	  rannsókna	  en	  að	  mati	  

rannsakenda	  er	  brýnt	  að	  gera	  frekari	  rannsóknir	  á	  vinnutengdri	  streitu	  á	  meðal	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Íslandi.	  
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Abstract	  

Work	  related	  stress	  is	  a	  serious	  problem	  among	  nurses	  working	  in	  health	  care	  but	  it	  is	  rarely	  

discussed	  by	  the	  general	  public	  due	  to	  its	  connection	  to	  psychological	  wellbeing.	  The	  

purpose	  of	  this	  essay	  was	  to	  pretest	  a	  questionnaire	  in	  regard	  to	  work	  related	  stress	  among	  

school	  nurses	  working	  at	  the	  regional	  hospital	  in	  southern	  of	  Iceland	  (HSu).	  The	  

methodology	  used	  in	  this	  research	  was	  quantitative	  methods	  and	  descriptive	  statistics	  was	  

used	  in	  analysing	  the	  data.	  

The	  questionnaire	  used	  was	  a	  combination	  of	  the	  PSS-‐10,	  the	  10	  item	  version	  of	  Cohens	  

percieved	  stress	  scale	  with	  a	  few	  added	  questions	  from	  the	  researchers	  pertaining	  to	  the	  

background	  and	  possible	  influencing	  factors	  of	  work	  related	  stress	  in	  school	  nurses.	  	  The	  

population	  of	  the	  study	  was	  13	  school	  nurses	  that	  work	  at	  HSu	  but	  only	  7	  answered	  the	  

questionnaire.	  Permission	  for	  the	  study	  was	  given	  by	  the	  Head	  of	  nursing	  at	  HSu.	  

The	  results	  showed	  that	  stress	  is	  a	  real	  problem	  among	  the	  participants,	  85,7%	  (n=6)	  of	  them	  

reported	  that	  they	  were	  above	  normal	  stress	  levels	  according	  to	  the	  PSS-‐10.	  	  Four	  

participants	  (57,1%)	  reported	  being	  stressed	  and	  the	  same	  ratio	  of	  participants	  believed	  

there	  was	  a	  connection	  between	  stress	  and	  their	  work.	  Only	  one	  participant	  reported	  being	  

under	  the	  normal	  stress	  levels	  according	  to	  the	  PSS-‐10.	  The	  only	  connection	  that	  could	  

account	  for	  this	  was	  that	  the	  participant	  did	  not	  work	  with	  the	  youngest	  pupils.	  	  

The	  answers	  to	  the	  open-‐ended	  questions	  of	  the	  questionnaire	  imply	  that	  workload	  and	  

limited	  time	  are	  causes	  of	  work	  related	  stress	  among	  school	  nurses	  working	  at	  HSu.	  

The	  questionnaire	  needs	  to	  be	  improved	  for	  further	  use	  in	  research	  but	  it	  is	  the	  opinion	  of	  

the	  researchers	  that	  it	  is	  imperative	  to	  conduct	  further	  research	  on	  work	  related	  stress	  

among	  school	  nurses	  in	  Iceland.	  	  
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var	  á.	  Við	  kunnum	  þátttakendum	  forprófunarinnar	  kærar	  þakkir	  en	  án	  þeirra	  hefði	  verkefnið	  

ekki	  orðið	  að	  veruleika.	  Þeim	  skólahjúkrunarfræðingum	  sem	  rætt	  var	  við	  og	  sviðsstjóra	  
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Ingadóttir	  fyrir	  þýðingu	  útdráttar	  yfir	  á	  ensku.	  Hverju	  öðru	  þökkum	  við	  einnig	  fyrir	  afbragðs	  

samvinnu	  á	  önninni.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  viljum	  við	  þakka	  fjölskyldum	  okkar	  fyrir	  óendanlegan	  

stuðning,	  þolinmæði	  og	  hvatningu,	  ekki	  aðeins	  við	  gerð	  ritgerðarinnar	  heldur	  í	  gegnum	  

námið	  allt,	  án	  þeirra	  hefði	  ekkert	  af	  þessu	  tekist.	  
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Kafli	  1:	  Inngangur	  

Formáli	  

Þetta	  verkefni	  er	  unnið	  vorið	  2016	  og	  er	  lokaverkefni	  til	  B.S.	  gráðu	  í	  hjúkrunarfræði	  

við	  heilbrigðisvísindasvið	  Háskólans	  á	  Akureyri.	  	  

	   Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  bakgrunn	  verkefnisins,	  tilgang	  þess	  og	  mikilvægi	  fyrir	  

hjúkrun.	  Einnig	  verður	  skýrt	  frá	  hugmyndafræðilegum	  ramma	  ásamt	  því	  að	  

rannsóknarspurningar	  og	  meginhugtök	  verða	  skilgreind.	  Þá	  verður	  farið	  yfir	  gildismat	  

rannsakenda	  sem	  og	  uppbyggingu	  verkefnisins	  í	  heild.	  

	  

Bakgrunnur	  

Heilsuvernd	  skólabarna	  sem	  er	  framhald	  af	  ung-‐	  og	  smábarnavernd	  er	  hluti	  af	  

heilsugæslunni.	  Helstu	  áherslur	  heilsuverndarinnar	  eru	  m.a.	  fræðsla	  og	  heilsuefling,	  

bólusetningar	  og	  skimanir.	  Ráðgjöf	  til	  nemenda	  og	  fjölskyldna	  þeirra	  er	  hluti	  af	  

heilsueflingunni	  svo	  og	  ráðgjöf	  til	  starfsfólks	  skólans.	  Einnig	  hefur	  heilsuvernd	  skólabarna	  

það	  að	  markmiði	  að	  skólabörn	  fái	  að	  þroskast	  við	  sem	  bestar	  andlegar,	  líkamlegar	  og	  

félagslegar	  aðstæður	  (Bergljót	  Þorsteinsdóttir,	  Margrét	  Héðinsdóttir,	  Hrafnhildur	  

Halldórsdóttir,	  Sigríður	  Davíðsdóttir	  og	  Sigrún	  K.	  Barkardóttir,	  2000;	  Embætti	  landlæknis,	  

2014b).	  Hlutverk	  skólahjúkrunarfræðinga	  er	  að	  sinna	  þessari	  heilsuvernd	  og	  miðað	  við	  

lýsinguna	  hér	  að	  ofan	  er	  starfið	  viðamikið.	  	  

Þó	  svo	  að	  vinnutengd	  streita	  hjúkrunarfræðinga	  hafi	  verið	  rannsökuð	  er	  lítið	  vitað	  um	  

vinnutengda	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga.	  Árið	  2005	  var	  gerð	  rannsókn	  á	  vinnutengdri	  

streitu,	  starfsánægju	  og	  vinnuumhverfi	  hjúkrunarfræðinga	  á	  Íslandi	  og	  leiddi	  hún	  í	  ljós	  að	  

vinnutengd	  streita	  er	  svipuð	  hjá	  hjúkrunarfræðingum	  sem	  starfa	  á	  spítala	  og	  þeim	  sem	  starfa	  

utan	  spítala.	  Eitt	  af	  helstu	  bjargráðum	  hjúkrunarfræðinga	  gagnvart	  streitu	  reyndist	  vera	  það	  

að	  geta	  hitt	  og	  rætt	  við	  samstarfsfélaga	  (Sveinsdóttir,	  Biering	  og	  Ramel,	  2006).	  	  

Skólahjúkrunarfræðingar	  starfa	  oft	  og	  tíðum	  einir	  og	  eru	  eini	  

heilbrigðisstarfsmaðurinn	  í	  skólanum	  og	  má	  leiða	  að	  því	  líkur	  að	  þeir	  eigi	  erfiðara	  með	  að	  

leita	  stuðnings	  annarra	  heilbrigðisstarfsmanna	  þegar	  að	  þeir	  þurfa	  á	  að	  halda.	  	  

	  

Tilgangur	  rannsóknar	  	  

	   Tilgangur	  þessa	  verkefnis	  er	  að	  forprófa	  spurningalista	  sem	  snýr	  að	  því	  hvort	  íslenskir	  

skólahjúkrunarfræðingar	  finni	  fyrir	  vinnutengdri	  streitu	  í	  sínu	  lífi.	  Sé	  raunin	  sú	  að	  
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skólahjúkrunarfræðingar	  finni	  fyrir	  streitu	  í	  lífi	  sínu	  sem	  orsakast	  af	  vinnutengdum	  þáttum	  

yrði	  þá	  mögulegt	  að	  gera	  úrbætur	  á	  þeim	  álagsþáttum	  sem	  streitunni	  valda	  og	  þannig	  bæta	  

lífskjör	  þeirra.	  Þýði	  forprófunarinnar	  eru	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  starfa	  innan	  

Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  (HSu).	  	  

	  

Rannsóknarspurningar	  

Rannsóknarspurningar	  verkefnisins	  eru	  tvær	  talsins:	  	  

• Finna	  skólahjúkrunarfræðingar	  innan	  Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  fyrir	  

vinnutengdri	  streitu?	  

• Hverjir	  eru	  hugsanlegir	  áhrifaþættir	  vinnutengdu	  streitunnar?	  	  

	  

Gildi	  fyrir	  hjúkrun	  

	   Verkefni	  þetta	  hefur	  mikið	  gildi	  fyrir	  hjúkrun,	  sér	  í	  lagi	  þar	  sem	  málefnið	  hefur	  aldrei	  

fyrr	  verið	  rannsakað	  á	  Íslandi	  og	  því	  hagur	  af	  því	  að	  kanna	  nýjar	  slóðir.	  Auk	  hjúkrunar	  hefur	  

það	  einnig	  gildi	  fyrir	  samfélagið	  í	  heild	  sinni	  þar	  sem	  allir	  landsmenn	  hafa	  þurft,	  þurfa	  eða	  

munu	  koma	  til	  með	  að	  þurfa	  á	  þjónustu	  skólahjúkrunarfræðinga	  að	  halda	  sjálfir	  eða	  fyrir	  

afkomendur	  sína.	  Það	  er	  því	  þeim	  í	  hag	  að	  þjónustan	  sé	  sú	  besta	  sem	  völ	  er	  á	  hverju	  sinni.	  

Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  mögulegt	  sé	  að	  takmarka	  álagsþætti	  í	  starfi	  hjúkrunarfræðingsins	  og	  

er	  streita	  einn	  þeirra	  þátta	  sem	  getur	  haft	  mikil	  áhrif.	  	  

	   Mikilvægt	  er	  að	  komast	  að	  því	  hve	  stórt	  hlutfall	  íslenskra	  skólahjúkrunarfræðinga	  

finnur	  fyrir	  vinnutengdri	  streitu	  í	  starfi	  sínu	  svo	  hægt	  sé	  að	  leggja	  til	  úrbætur	  til	  að	  draga	  úr	  

skaðlegum	  áhrifum	  streitunnar	  á	  heilsu	  skólahjúkrunarfræðinganna.	  Þessi	  forprófun	  er	  fyrsta	  

skrefið	  í	  mögulegum	  úrbótum	  og	  hefur	  því	  mikið	  gildi	  fyrir	  samfélagið	  í	  heild	  sinni.	  

	  

Hugmyndafræðilegur	  rammi	  	  

	   Við	  gerð	  verkefnisins	  verður	  notast	  við	  megindlega	  rannsóknaraðferð	  þar	  sem	  

spurningalisti	  verður	  lagður	  fyrir	  ákveðið	  úrtak	  úr	  þýði	  en	  þýðið	  samanstendur	  af	  

skólahjúkrunarfræðingum	  innan	  HSu.	  Um	  forprófun	  spurningalistans	  er	  að	  ræða	  en	  hann	  

samanstendur	  af	  staðlaðri	  tíu	  spurninga	  útgáfu	  streitukvarða	  Cohen	  PSS-‐10	  ásamt	  opnum	  og	  

lokuðum	  spurningum	  frá	  rannsakendum.	  Forprófun	  er	  mikilvægur	  hluti	  af	  rannsóknarferlinu	  

til	  þess	  að	  uppgötva	  villur	  í	  spurningalistanum	  á	  við	  torskiljanlegar	  spurningar,	  óskýr	  

fyrirmæli	  eða	  annað	  slíkt	  sem	  höfundum	  hefur	  yfirsést.	  Megindleg	  rannsóknaraðferð	  mun	  
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gera	  rannsakendum	  kleift	  að	  setja	  fram	  lýsandi	  niðurstöður	  um	  úrtakið	  og	  að	  draga	  fram	  

ályktanir	  um	  tengsl	  á	  milli	  breyta	  með	  því	  að	  nota	  tölfræði	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2013).	  

	  

Skilgreiningar	  meginhugtaka	  

Skólahjúkrunarfræðingur:	  Hjúkrunarfræðingur	  er	  lögverndað	  starfsheiti	  og	  þarf	  samkvæmt	  5.	  

gr.	  laga	  nr.	  34/2012	  að	  ljúka	  tilskyldu	  námi	  og	  starfsþjálfun	  til	  að	  öðlast	  þann	  rétt	  og	  leyfi	  til	  

að	  mega	  nota	  heiti	  löggiltrar	  heilbrigðisstéttar	  sem	  heilbrigðismaður.	  Til	  þess	  að	  mega	  starfa	  

sem	  hjúkrunarfræðingur	  þarf	  einstaklingur	  auk	  þess	  að	  hafa	  hlotið	  leyfi	  Landlæknis	  til	  að	  

nota	  starfsheitið	  samanber	  3.	  gr	  sömu	  laga	  (Lög	  um	  heilbrigðisstarfsmenn	  nr.	  34/2012).	  

Hjúkrunarfræðingar	  sem	  starfa	  við	  skólahjúkrun	  og	  sinna	  heilsuvernd	  og	  heilsugæslu	  

skólabarna	  þurfa	  að	  hafa	  lokið	  hjúkrunarfræðinámi	  en	  ekki	  er	  gerð	  krafa	  um	  frekari	  menntun	  

til	  starfa	  sem	  skólahjúkrunarfræðingur.	  

	  

Vinnutengd	  streita:	  Viðbrögð	  fólks	  við	  vinnuálagi	  og	  kröfum	  sem	  samræmast	  ekki	  þekkingu	  

þeirra	  eða	  getu	  og	  reynir	  á	  getu	  þeirra	  til	  að	  ráða	  við	  starfið	  (World	  Health	  Organization,	  

e.d.).	  

	  

Heilbrigðisstofnun	  Suðurlands:	  Heilbrigðisstofnun	  sem	  þjónustar	  einstaklinga	  sem	  dveljast	  

eða	  búa	  á	  starfssvæði	  stofnunarinnar	  sem	  afmarkast	  af	  Hellisheiði	  í	  vestri,	  Vestmannaeyjum	  í	  

suðri,	  Hornafirði	  í	  austri	  og	  hálendinu	  í	  norðri	  (skilgreining	  rannsakenda).	  	  

	  

Áhrifaþættir:	  Þeir	  þættir	  sem	  mögulegt	  er	  að	  hafi	  áhrif	  á	  tilvist	  vinnutengdrar	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  HSu	  s.s.	  bakgrunnsþættir,	  starfshlutfall,	  starfsaldur,	  fjöldi	  barna	  og	  

skólastig	  barna	  sem	  sinnt	  er	  í	  skólahjúkrun	  (skilgreining	  rannsakenda).	  

	  

Gildismat	  rannsakenda	  	  

	   Rannsakendur	  fundu	  engar	  íslenskar	  heimildir	  eða	  rannsóknir	  um	  viðfangsefni	  

verkefnisins	  og	  telja	  mikilvægt	  að	  komast	  að	  því	  hvort	  íslenskir	  skólahjúkrunarfræðingar	  finni	  

fyrir	  vinnutengdri	  streitu	  í	  sínu	  lífi.	  Þeir	  telja	  þörf	  á	  því	  að	  viðfangsefnið	  sé	  viðurkennt	  og	  

nauðsynlegt	  er	  að	  kanna	  tilvist	  streitunnar	  og	  eðli	  svo	  mögulegt	  sé	  að	  draga	  úr	  skaðlegum	  

áhrifum	  hennar	  á	  heilsu	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  samfélagið	  í	  heild.	  Heilsugæsla	  í	  skólum	  

er	  mikilvægur	  forvarnarþáttur	  í	  lífi	  barns	  og	  gegnir	  þar	  skólahjúkrunarfræðingur	  stóru	  
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hlutverki	  en	  hann	  hefur	  gullið	  tækifæri	  til	  að	  ná	  til	  barna	  og	  unglinga	  sem	  þurfa	  sérstaklega	  á	  

forvörnum	  að	  halda.	  Skólahjúkrunarfræðingur	  er	  sá	  heilbrigðisstarfsmaður	  sem	  stendur	  

grunnskólanemendum	  næst	  og	  er	  auðveldast	  fyrir	  þá	  að	  leita	  til.	  Mikilvægt	  er	  að	  

skólahjúkrunarfræðingurinn	  sé	  í	  stakk	  búinn	  og	  hæfur	  til	  að	  sinna	  þeim	  verkefnum	  sem	  hann	  

stendur	  frammi	  fyrir.	  Streita	  og	  álag	  getur	  dregið	  mikið	  úr	  starfshæfni	  og	  ljóst	  að	  mikilvægt	  

er	  að	  fyrirbyggja	  hana	  eins	  og	  hægt	  er.	  	  

	  

Uppbygging	  verkefnis	  	  

	   Verkefni	  þetta	  samanstendur	  af	  sex	  köflum	  og	  er	  inngangur	  þessi	  sá	  fyrsti.	  Annar	  kafli	  

verkefnisins	  er	  fræðileg	  samantekt	  um	  rannsóknarefnið	  en	  sá	  þriðji	  snýr	  að	  aðferðafræði	  

rannsóknarinnar.	  Í	  fjórða	  kafla	  verða	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  kynntar	  og	  settar	  fram	  á	  

tölfræðilegan	  hátt	  en	  umfjöllun	  rannsakenda	  um	  niðurstöðurnar	  verður	  að	  finna	  í	  fimmta	  

kafla.	  Sjötti	  og	  síðasti	  kaflinn	  mun	  svo	  fjalla	  um	  notagildi	  rannsóknarinnar	  fyrir	  hjúkrun,	  

samantekt	  á	  efninu	  ásamt	  því	  að	  rannsakendur	  munu	  koma	  með	  tillögur	  að	  

framtíðarrannsóknum.	  

	  

Gagnasöfn	  og	  leitarorð	  

	   Helstu	  íslensku	  leitarorð	  sem	  leitað	  er	  eftir	  eru:	  skólahjúkrunarfræðingur,	  vinnutengd	  

streita,	  streita,	  hjúkrunarfræðingur,	  grunnskóli,	  heilsugæsla	  og	  hjúkrun	  en	  helstu	  ensku	  

leitarorðin	  eru:	  school	  nurse,	  school	  nursing,	  stress,	  work	  related	  stress,	  occupational	  stress,	  

work	  stress,	  job	  stress,	  rural	  nursing,	  rural	  areas,	  primary	  care,	  job	  satisfaction,	  school	  og	  

elementary	  school.	  Til	  að	  finna	  rannsóknir	  og	  efni	  sem	  tengist	  viðfangsefni	  verkefnisins	  er	  

leitað	  í	  eftirfarandi	  gagnasöfn:	  CINAHL	  og	  EBSCHO	  HOST,	  PubMed,	  Google	  scholar,	  leitir.is,	  

Embætti	  landlæknis	  og	  Journal	  of	  School	  Nursing.	  Að	  auki	  er	  notast	  við	  gagnlegar	  heimildir	  úr	  

þeim	  rannsóknum	  og	  greinum	  sem	  finnast	  í	  heimildaleitinni.	  
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Kafli	  2:	  Fræðileg	  samantekt	  

	   Í	  kaflanum	  hér	  á	  eftir	  verður	  farið	  yfir	  starf	  og	  hlutverk	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  

heilsugæslu	  og	  heilsuvernd	  barna	  í	  grunnskólum	  á	  Íslandi	  og	  þá	  þætti	  sem	  því	  tengjast.	  

Vegna	  skorts	  á	  heimildum	  verður	  fjallað	  um	  viðtal	  sem	  tekið	  var	  við	  Jónínu	  Lóu	  

Kristjánsdóttur	  skólahjúkrunarfræðing	  en	  einnig	  var	  rætt	  stuttlega	  við	  tvo	  

skólahjúkrunarfræðinga	  sem	  rannsakendur	  fylgdu	  í	  klínísku	  námi	  sínu	  og	  Ragnheiði	  Ósk	  

Erlendsdóttur,	  sviðstjóra	  skólaheilsugæslu	  á	  þróunarsviði	  Heilsugæslu	  höfuðborgarsvæðisins.	  

Jafnframt	  verður	  farið	  yfir	  kenningar	  um	  streitu	  og	  umfjöllun	  um	  helstu	  afleiðingar,	  

streituvalda	  og	  streituviðbrögð	  líkamans	  ásamt	  vinnutengdri	  streitu,	  orsökum,	  einkennum	  og	  

áhrifum	  hennar	  og	  mikilvægi	  fyrirbyggingar.	  	  

	  

Heilsugæsla	  og	  heilsuvernd	  í	  grunnskólum	  

	  	  	  	   Samkvæmt	  15.	  gr.	  reglugerðar	  um	  heilsugæslustöðvar	  nr.	  787/2007	  skulu	  

„heilsugæslustöðvar	  annast	  heilsugæslu	  í	  grunnskólum.	  Þjónustan	  skal	  að	  jafnaði	  veitt	  í	  

skólanum.	  Heilsugæslustöðvar	  skulu,	  í	  samræmi	  við	  lög	  um	  grunnskóla,	  hafa	  samráð	  við	  

skólanefnd	  og	  skólastjóra	  um	  skipulagningu	  og	  fyrirkomulag	  heilsugæslunnar“	  (Reglugerð	  um	  

heilsugæslustöðvar	  nr.	  787/2007).	  Það	  er	  samstarfsverkefni	  skólahjúkrunarfræðings,	  

foreldra/forráðamanna	  og	  starfsfólks	  skóla	  að	  „skólabörn	  fái	  að	  þroskast	  við	  bestu	  andlegu,	  

líkamlegu	  og	  félagslegu	  skilyrði	  sem	  völ	  er	  á“	  (Bergljót	  Þorsteinsdóttir	  o.fl.,	  2000,	  bls.	  23).	  

Samkvæmt	  Embætti	  landlæknis	  er	  markmið	  heilsuverndar	  skólabarna	  einnig	  að	  „efla	  

heilbrigði	  nemenda	  og	  stuðla	  að	  vellíðan	  þeirra“	  (Embætti	  landlæknis,	  2014b,	  1.	  málsgrein)	  

en	  hún	  nær	  til	  fyrsta,	  annars	  og	  þriðja	  stigs	  forvarna.	  Fyrsta	  stigs	  forvarnir	  heilsuverndarinnar	  

ná	  til	  heilbrigðisfræðslu,	  heilsueflingar	  og	  ónæmisaðgerða	  og	  annars	  stigs	  forvarnir	  til	  

skimana	  og	  heilbrigðisþjónustu	  í	  skólunum	  sem	  nemendur	  geta	  nýtt	  sér	  á	  sínum	  eigin	  

vegum.	  Þriðja	  stigs	  forvarnir	  snúa	  svo	  að	  aðbúnaði	  og	  umönnun	  barna	  með	  langvinnan	  

heilsuvanda	  (Embætti	  landlæknis,	  2014b).	  

Skólahjúkrunarfræðingar	  sinna	  heilsuvernd	  og	  heilsugæslu	  grunnskólabarna	  á	  Íslandi	  

og	  er	  hlutverk	  þeirra	  afar	  viðamikið.	  Embætti	  landlæknis	  gaf	  út	  leiðbeiningar	  um	  heilsuvernd	  

skólabarna	  sem	  tóku	  gildi	  haustið	  2013	  en	  hafa	  verið	  uppfærðar	  reglulega	  síðan	  og	  er	  

tilgangur	  þeirra	  að	  samræma	  heilsuvernd	  í	  öllum	  grunnskólum	  landsins.	  Helstu	  verkþættir	  

leiðbeininganna	  eru	  heilbrigðisfræðsla	  sem	  byggir	  á	  gagnreyndri	  þekkingu	  og	  stuðlar	  að	  

jákvæðri	  nálgun	  og	  uppbyggingu	  einstaklingsins	  þegar	  kemur	  að	  heilsueflingu	  og	  forvörnum,	  
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ásamt	  heilsufarsskoðunum	  og	  bólusetningum.	  Einnig	  er	  stuðlað	  að	  aðstoð	  við	  börn	  með	  

heilsuvanda,	  sem	  eru	  um	  20%	  íslenskra	  skólabarna.	  Mönnun	  innan	  heilsugæslunnar	  sem	  og	  

áföll	  eða	  alvarleg	  veikindi	  í	  skólanum	  sem	  krefjast	  mikillar	  athygli	  og	  tíma	  getur	  þó	  valdið	  því	  

að	  nauðsynlegt	  er	  að	  forgangsraða	  verkefnum	  skólahjúkrunarfræðinga	  (Embætti	  landlæknis,	  

2013).	  	  

	  

Starf	  skólahjúkrunarfræðinga	  

Á	  Íslandi	  ber	  skólahjúkrunarfræðingur	  ábyrgð	  á	  skólahjúkrun	  í	  þeim	  skóla	  sem	  hann	  

starfar	  við.	  Ábyrgðin	  felur	  meðal	  annars	  í	  sér	  þróun,	  samhæfingu	  og	  mat	  á	  

meðferðarúrræðum	  nemenda,	  ráðgjöf,	  stuðning	  og	  leiðbeiningar	  til	  starfsfólks	  um	  heilsu	  

nemenda	  og	  skipulagningu	  verkefna	  skólahjúkrunar	  fyrir	  skólaárið.	  Þeir	  skulu	  varðveita	  

heilsufarsskýrslur	  nemenda,	  tryggja	  fastan	  og	  auglýstan	  viðverutíma	  sinn	  og	  veita	  

bráðaaðstoð	  eftir	  þörfum.	  Jafnframt	  hafa	  umsjón	  með	  sjúkrakössum	  og	  staðsetningum	  

þeirra	  í	  skólanum,	  taka	  þátt	  í	  að	  móta	  heilsueflingarstefnu	  og	  tryggja	  að	  tilmælum	  landlæknis	  

um	  lyfjagjafir	  í	  skólanum	  sé	  fylgt	  (Bergljót	  Þorsteinsdóttir	  o.fl.,	  2000).	  

Í	  bókinni	  School	  Nursing	  in	  Transition	  eftir	  Bryan	  frá	  árinu	  1973	  segir:	  „Skólahjúkrun	  

er	  eins	  víðfeðm	  og	  hjúkrunarfræðingurinn	  sem	  stundar	  hana,	  eins	  breytileg	  og	  skólarnir	  eru	  

mismunandi.	  Eins	  skapandi	  og	  full	  af	  nýbreytni	  eins	  og	  hver	  einstakur	  hjúkrunarfræðingur“	  

(vitnað	  til	  í	  Bergljót	  Þorsteinsdóttir	  o.fl.,	  2000,	  bls.	  9).	  Af	  þessum	  orðum	  er	  ljóst	  að	  starfið	  er	  

afar	  margþætt	  og	  nauðsynlegt	  að	  skólahjúkrunarfræðingar	  séu	  vel	  í	  stakk	  búnir	  til	  að	  sinna	  

því	  og	  hafi	  yfirgripsmikla	  þekkingu	  á	  öllum	  þáttum	  sem	  við	  koma	  börnum	  og	  unglingum	  og	  

heilsufari	  þeirra.	  Hver	  skólahjúkrunarfræðingur	  þarf	  að	  ákveða	  hvaða	  atriði	  er	  mikilvægast	  

fyrir	  hann	  að	  þekkja	  og	  skal	  hann	  jafnt	  og	  þétt	  afla	  sér	  nýrrar	  þekkingar	  og	  kunnáttu	  og	  

þannig	  auka	  færni	  sína	  í	  starfi	  (Bergljót	  Þorsteinsdóttir	  o.fl.,	  2000).	  

Samkvæmt	  svari	  Ingibjargar	  Pálmadóttur	  fyrrverandi	  heilbrigðisráðherra	  við	  

fyrirspurn	  Hjálmars	  Árnasonar	  um	  hlutverk	  íslenskra	  skólahjúkrunarfræðinga	  er	  starfið	  

margþætt.	  

Hlutverk	   skólahjúkrunarfræðings	   er	   að	   fylgja	   ákvæðum	   um	   heilsugæslu	   í	  

skólum	   í	   reglugerð	   fyrir	   heilsugæslustöðvar,	   nr.	   160/1982,	   með	   síðari	  

breytingum.	   Í	   starfi	   skólahjúkrunarfræðings	   felst	   að	   hafa	   eftirlit	   með	  

andlegri,	  líkamlegri	  og	  félagslegri	  heilsu	  skólabarna.	  Skólahjúkrunarfræðingur	  

fylgir	   tilmælum	   landlæknis	   um	   áhersluþætti	   í	   skólaheilsugæslu	   og	   er	   til	  
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ráðgjafar	   í	   skólunum	   um	   ýmsa	   þætti	   er	   lúta	   að	   heilsufari	   og	   vellíðan	  

nemenda.	   Hann	   fylgist	   með	   börnunum	   sjálfum	   og	   leitast	   við	   að	   kynnast	  

skólabarninu,	   fjölskyldu	   þess	   og	   umhverfi.	   Þá	   sinnir	   hann	   forvörnum,	  

heilbrigðisfræðslu	   og	   heilbrigðishvatningu,	   svo	   og	   stuðningi,	   ráðgjöf	   og	  

meðferð	  eftir	  því	  sem	  við	  verður	  komið.	  Skólahjúkrunarfræðingur	  er	  einn	  af	  

tengiliðum	   heilsugæslunnar	   við	   fjölskylduna	   og	   skólann	   (Ingibjörg	  

Pálmadóttir,	  1997-‐1998,	  liður	  2.	  Hvert	  er	  hlutverk	  skólahjúkrunarfræðings?).	  

Svar	  þetta	  samræmist	  núverandi	  leiðbeiningum	  Embættis	  landlæknis	  um	  heilsugæslu	  og	  

heilsuvernd	  skólabarna	  á	  Íslandi	  að	  mati	  höfunda	  þessa	  verkefnis	  og	  ljóst	  að	  starfið	  er	  afar	  

viðamikið	  og	  krefst	  þekkingar	  á	  fjölmörgum	  sviðum.	  Viðfangsefnin	  eru	  miserfið	  viðureignar	  

og	  sum	  mál	  sem	  koma	  inn	  á	  borð	  skólahjúkrunarfræðinga	  viðkvæmari	  en	  önnur	  og	  má	  þar	  

sem	  dæmi	  nefna	  heimilisofbeldi,	  kynferðisofbeldi	  og	  vanrækslu.	  

	  	  	  	   Líkt	  og	  á	  öðrum	  sviðum	  hjúkrunar	  er	  það	  starf	  sem	  skólahjúkrunarfræðingar	  inna	  af	  

hendi	  þó	  einstaklingsmiðað	  og	  vandamálin	  af	  ýmsum	  toga.	  Upp	  geta	  komið	  mál	  hjá	  

nemendum	  innan	  skólans,	  heimilisins	  eða	  frístunda	  sem	  krefjast	  athygli	  

skólahjúkrunarfræðingsins	  og	  því	  mikilvægt	  að	  þeir	  séu	  næmir	  á	  vandamálin	  og	  forgangsraði	  

eftir	  þörfum	  svo	  öll	  þeirra	  hlutverk	  rúmist	  innan	  þess	  tíma	  sem	  þeir	  hafa	  í	  skólanum.	  Þessi	  

mögulegu	  vandamál	  nemendanna	  eru	  því	  verkefni	  utan	  fyrrnefndra	  leiðbeininga	  Embættis	  

landlæknis	  og	  starfið	  því	  viðameira	  en	  þær	  gefa	  til	  kynna.	  

	   Gildi	  góðra	  samskipta.	  Í	  rannsókn	  Chase	  o.fl.	  (2010)	  sem	  framkvæmd	  var	  í	  Englandi	  á	  

árunum	  2008-‐2009	  kom	  fram	  gildi	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  samfélaginu.	  Rannsóknin	  var	  

eigindleg	  þar	  sem	  viðtöl	  voru	  tekin	  við	  28	  einstaklinga	  sem	  höfðu	  sérþekkingu	  um	  þau	  

hlutverk	  sem	  skólahjúkrunarfræðingar	  inna	  af	  hendi	  ásamt	  símakönnun	  sem	  náði	  til	  

þriðjungs	  allra	  sveitarfélaga	  í	  Englandi.	  Auk	  þess	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  fimm	  ábyrgðarmenn	  

heilsugæsla	  og	  fimm	  fulltrúa	  sveitarfélaga	  ásamt	  viðtölum	  og	  rýnihópaviðtölum	  við	  kennara,	  

starfsfólk,	  hjúkrunarfræðinga,	  nemendur	  og	  foreldra	  í	  tveimur	  skólum	  í	  Englandi.	  	  

Rannsóknin	  sýndi	  fram	  á	  að	  viti	  nemendur,	  foreldrar	  og	  starfsfólk	  hver	  

skólahjúkrunarfræðingurinn	  er	  og	  þekki	  hlutverk	  hans	  sé	  klínísk	  þekking	  og	  örugg	  þjónusta	  

skólahjúkrunarfræðings	  vel	  metin	  á	  meðal	  þessara	  hópa.	  Jafnframt	  tjáðu	  nemendur	  ávinning	  

af	  stuðningi	  hjúkrunarfræðinganna,	  mátu	  framlag	  þeirra	  mikils	  og	  sögðust	  oft	  frekar	  vilja	  

ræða	  viðkvæm	  málefni	  við	  þá	  heldur	  en	  kennara	  sína	  þar	  sem	  það	  væri	  þægilegra	  og	  ekki	  

vandræðalegt.	  Nemendur	  sögðu	  mikilvægt	  að	  skólahjúkrunarfræðingur	  væri	  vinalegur,	  
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dæmdi	  þá	  ekki,	  gæti	  hlustað	  og	  væri	  aðgengilegur	  en	  umfram	  allt	  að	  hann	  virti	  trúnað	  (Chase	  

o.fl.,	  2010).	  Uppfylli	  skólahjúkrunarfræðingurinn	  þessi	  skilyrði	  má	  leiða	  að	  því	  líkur	  að	  

nemendur	  séu	  líklegri	  til	  að	  leita	  til	  hans	  með	  vandamál	  sín.	  Hann	  er	  því	  í	  einstakri	  aðstöðu	  til	  

að	  ná	  til	  nemendana	  og	  mikilvægt	  að	  hann	  nýti	  möguleika	  sína	  til	  að	  fræða	  viðkomandi	  í	  

krafti	  menntunar	  og	  þekkingar	  sinnar,	  veita	  aðstoð	  eftir	  bestu	  getu	  og	  vísa	  í	  frekari	  úrræði	  

eftir	  þörfum.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Samskiptahæfileikar	  skólahjúkrunarfræðings	  geta	  skipt	  sköpum	  í	  því	  hvort	  nemendur	  

séu	  líklegir	  til	  að	  leita	  til	  þeirra	  eða	  ekki	  og	  hvort	  viðkomandi	  nái	  árangri	  í	  skólahjúkrun.	  Í	  

þeim	  tilgangi	  að	  ná	  sem	  bestum	  árangri	  í	  starfinu	  ætti	  hjúkrunarfræðingurinn	  að	  tileinka	  sér	  

góða	  tjáningu	  sem	  felur	  í	  sér	  færni,	  umhyggju,	  tillitssemi	  og	  virðingu	  og	  beinist	  jafnt	  að	  

sálfélagslegum	  sem	  og	  líkamlegum	  þörfum	  skjólstæðingsins.	  Einnig	  að	  sýna	  sjónarmiðum	  

annarra	  skilning	  og	  hafa	  hæfileika	  til	  að	  hlusta	  og	  rökræða	  á	  nærgætinn	  og	  sannfærandi	  hátt	  

jafnt	  við	  nemendur	  sem	  og	  foreldra	  eða	  aðra	  og	  eykur	  hann	  þá	  líkur	  sínar	  á	  að	  ná	  árangri.	  

Góð	  tjáning	  er	  einnig	  forsenda	  trausts	  og	  tengslamyndunar	  skólahjúkrunarfræðingsins	  við	  

nemendur,	  fjölskyldur	  þeirra	  og	  starfsfólk	  og	  komi	  upp	  vandamál	  eru	  góð	  tengsl	  öflugt	  tæki	  

til	  að	  leysa	  úr	  þeim.	  Persónuleg	  og	  fagleg	  gildi	  hjúkrunarfræðingsins	  geta	  haft	  áhrif	  á	  tjáningu	  

hans	  og	  mikilvægt	  er	  að	  hann	  tryggi	  að	  þau	  áhrif	  séu	  ekki	  neikvæð.	  Gott	  væri	  að	  hann	  kynnti	  

sér	  gildi	  og	  viðmið	  fólks	  sem	  kemur	  úr	  annarri	  menningu	  til	  að	  auka	  líkur	  á	  árangursríkum	  

samskiptum	  við	  það	  (Bergljót	  Þorsteinsdóttir	  o.fl.,	  2000).	  

	   Viðmið	  um	  starfshlutfall	  skólahjúkrunarfræðinga.	  Samkvæmt	  upplýsingum	  frá	  

sviðsstjóra	  skólaheilsugæslu	  hjá	  þróunarsviði	  Heilsugæslu	  höfuðborgarsvæðisins	  miðar	  

Miðstöð	  um	  heilsuvernd	  barna	  við	  að	  skólahjúkrunarfræðingur	  í	  100%	  starfi	  beri	  ábyrgð	  á	  

500-‐700	  börnum	  en	  meðaltalið	  fyrir	  landið	  allt	  eru	  750	  börn	  (Embætti	  landlæknis,	  2014a;	  

Ragnheiður	  Ósk	  Erlendsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  19.	  apríl	  2016).	  Ragnheiður	  Ósk	  

Erlendsdóttir	  bendir	  þó	  á	  að	  jafnframt	  þurfi	  að	  taka	  tillit	  til	  mismunandi	  umhverfis	  sem	  

skólabörnin	  koma	  úr	  og	  nefnir	  í	  því	  samhengi	  að	  félagslegir	  erfiðleikar	  og	  mismunandi	  

þjóðerni	  geti	  til	  dæmis	  haft	  áhrif	  á	  það	  hvert	  viðmiðið	  ætti	  að	  vera	  fyrir	  starfshlutfall	  

skólahjúkrunarfræðings.	  Ekki	  er	  aðeins	  hægt	  að	  horfa	  á	  fjölda	  barna	  því	  	  

skólahjúkrunarfræðingar	  úti	  á	  landi	  eru	  gjarnan	  með	  fleiri	  en	  einn	  skóla	  á	  sinni	  ábyrgð	  og	  það	  

getur	  verið	  erfitt	  að	  þurfa	  að	  endurtaka	  allt	  á	  mörgum	  stöðum	  (Ragnheiður	  Ósk	  

Erlendsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  19.	  apríl,	  2016).	  	  
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	   Samtök	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  Bandaríkjunum	  hafa	  gefið	  út	  sambærileg	  viðmið	  og	  

Miðstöð	  um	  heilsuvernd	  barna	  fyrir	  fjölda	  barna	  sem	  hver	  skólahjúkrunarfræðingur	  ætti	  að	  

bera	  ábyrgð	  á.	  Þar	  í	  landi	  er	  miðað	  við	  að	  skólahjúkrunarfræðingur	  í	  fullu	  starfi	  beri	  ekki	  

ábyrgð	  á	  meira	  en	  750	  heilbrigðum	  börnum.	  Þó	  er	  víða	  misbrestur	  þar	  og	  eru	  dæmi	  um	  að	  

einn	  skólahjúkrunarfræðingur	  beri	  ábyrgð	  á	  4900	  börnum	  (National	  Association	  of	  School	  

Nurses,	  2009).	  Í	  lýsandi	  eigindlegri	  rannsókn,	  sem	  gerð	  var	  árið	  2010	  í	  Bandaríkjunum,	  var	  

kannað	  hvort	  hlutfall	  nemenda	  á	  hvern	  skólahjúkrunarfræðing	  hefði	  áhrif	  á	  starfsánægju	  

þeirra	  síðarnefndu.	  Rannsóknin	  tók	  til	  12	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  sýndu	  niðurstöður	  

hennar	  fram	  á	  að	  þeir	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  sinntu	  fleiri	  en	  750	  börnum	  upplifðu	  

minni	  ánægju	  í	  starfi	  (Maughan	  og	  Adams,	  2011).	  	  

Vegna	  skorts	  á	  íslenskum	  heimildum	  ákváðu	  rannsakendur	  að	  taka	  viðtal	  til	  að	  fá	  

frekari	  innsýn	  í	  starf	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  þá	  þætti	  þess	  sem	  geta	  verið	  krefjandi.	  Tekið	  

var	  viðtal	  við	  Jónínu	  Lóu	  Kristjánsdóttur	  sem	  starfað	  hefur	  sem	  skólahjúkrunarfræðingur	  á	  

Selfossi	  í	  fjögur	  ár	  og	  þar	  á	  undan	  í	  átta	  ár	  á	  heilsugæslu.	  Hún	  er	  í	  60%	  starfi	  í	  skólahjúkrun	  og	  

ber	  þar	  ábyrgð	  á	  600	  börnum	  en	  í	  skólanum	  sem	  hún	  starfar	  í	  er	  gjarnan	  miðað	  við	  10%	  

starfshlutfall	  fyrir	  hver	  100	  börn.	  Jónína	  myndi	  þó	  sjálf	  vilja	  vera	  í	  100%	  starfi	  miðað	  við	  að	  

sinna	  600	  börnum,	  þ.e.	  að	  hún	  væri	  alltaf	  í	  skólanum	  þegar	  börnin	  eru	  þar	  líkt	  og	  kennarar.	  

Þá	  væri	  meira	  svigrúm	  fyrir	  aukna	  hópfræðslu,	  viðtöl	  með	  nemendum	  og	  foreldrum	  þeirra	  

eftir	  þörfum	  ásamt	  aukinni	  þjálfun	  og	  námskeiðum	  fyrir	  skólahjúkrunarfræðinga	  (Jónína	  Lóa	  

Kristjánsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  

Líðan	  í	  starfi.	  Engar	  heimildir	  fundust	  um	  líðan	  íslenskra	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  

starfi	  og	  þær	  kröfur	  sem	  á	  þá	  eru	  settar	  en	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  í	  Bandaríkjunum	  árið	  2007	  

fjallar	  meðal	  annars	  um	  starfsánægju	  skólahjúkrunarfræðinga	  þar	  í	  landi.	  Um	  

fyrirbærafræðilega	  og	  eigindlega	  rannsókn	  var	  að	  ræða	  þar	  sem	  hálfstöðluð	  viðtöl	  voru	  tekin	  

við	  25	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  almenningsskólum	  í	  Bandaríkjunum.	  Í	  niðurstöðum	  

rannsóknarinnar	  kom	  fram	  að	  margir	  af	  skólahjúkrunarfræðingunum	  höfðu	  talið	  að	  um	  

einfalt	  starf	  væri	  að	  ræða	  áður	  en	  þeir	  hófu	  störf.	  Umfang	  starfsins	  reyndist	  hins	  vegar	  mun	  

meira	  en	  þeir	  höfðu	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  og	  orsakaði	  það	  vinnutengda	  streitu.	  Þetta	  misræmi	  

milli	  væntinga	  og	  raunverulegs	  umfangs	  starfsins	  hafði	  einnig	  áhrif	  á	  starfsánægju	  og	  

tengdist	  hún	  því	  hversu	  vel	  starfsaðlögun	  þeirra	  gekk	  en	  það	  að	  finna	  að	  starf	  sitt	  skipti	  máli	  

þegar	  kemur	  að	  aðstoð	  við	  nemendur	  og	  foreldra	  jók	  starfsánægju.	  Auk	  þess	  kom	  fram	  að	  

skólahjúkrunarfræðingar	  þurfa	  að	  búa	  yfir	  þrautseigju	  á	  sínu	  fyrsta	  ári	  í	  starfi	  þar	  sem	  það	  er	  
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oft	  afar	  erfitt	  og	  tíma	  tekur	  að	  aðlagast	  því	  að	  vera	  eini	  heilbrigðisstarfsmaðurinn	  í	  

skólaumhverfinu.	  Þátttakendur	  töluðu	  þó	  um	  að	  kæmust	  þeir	  í	  gegnum	  það	  þá	  gengi	  

framhaldið	  yfirleitt	  vel	  (Smith	  og	  Firmin,	  2009).	  	  

Í	  fyrrnefndu	  viðtali	  sem	  rannsakendur	  tóku	  við	  skólahjúkrunarfræðinginn	  Jónínu	  kom	  

fram	  að	  það	  sem	  hún	  taldi	  valda	  sér	  mestri	  streitu	  í	  starfinu	  væri	  úrræðaleysi	  og	  að	  ná	  ekki	  

að	  halda	  utan	  um	  ákveðin	  mál	  sem	  krefjast	  mikils	  tíma	  og	  þekkingar.	  Helstu	  ástæður	  þess	  

taldi	  hún	  tímaskort	  og	  of	  lágt	  starfshlutfall	  miðað	  við	  fjölda	  nemenda	  ásamt	  skorti	  á	  þekkingu	  

og	  þjálfun	  í	  hinum	  margvíslegu	  úrræðum	  og	  meðferðum	  sem	  mögulegt	  væri	  annars	  að	  veita.	  

Hún	  sagði	  þetta	  orsaka	  það	  að	  skólahjúkrunarfræðingar	  þurfi	  gjarnan	  að	  vísa	  málum	  frá	  sér	  

til	  annarra,	  t.d.	  barni	  með	  kvíða	  til	  sálfræðings,	  sem	  þeir	  ættu	  að	  geta	  leyst	  sjálfir	  fengju	  þeir	  

viðeigandi	  þjálfun	  og	  tíma	  til	  (Jónína	  Lóa	  Kristjánsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  	  

Jónína	  telur	  þann	  ramma	  sem	  Embætti	  landlæknis	  hefur	  sett	  

skólahjúkrunarfræðingum	  vera	  mjög	  góðan	  og	  að	  mikil	  og	  þörf	  uppfærsla	  á	  starfslýsingunni	  

hafi	  farið	  fram	  á	  síðustu	  árum.	  Að	  hennar	  mati	  ætti	  að	  halda	  námskeið	  fyrir	  alla	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  hverju	  ári	  þar	  sem	  farið	  væri	  yfir	  nýjar	  áherslur,	  hugmyndir,	  stefnu	  

og	  fleira	  og	  hjúkrunarfræðingarnir	  tækju	  virkan	  þátt	  í	  umræðum.	  Eins	  og	  staðan	  er	  í	  dag	  er	  

einungis	  námskeið	  að	  hausti	  fyrir	  nýja	  skólahjúkrunarfræðinga	  en	  ekkert	  eftir	  það.	  Þó	  eru	  

mánaðarlegar	  fræðslur	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  sem	  Jónína	  og	  aðrir	  skólahjúkrunarfræðingar	  í	  

hennar	  nágrenni	  hafa	  sjaldan	  tök	  á	  því	  að	  mæta	  á.	  Með	  því	  að	  halda	  námskeið	  fyrir	  alla	  væri	  

möguleiki	  fyrir	  skólahjúkrunarfræðinga	  að	  hittast	  árlega,	  ræða	  saman	  um	  störf	  sín,	  viðhalda	  

áhuga	  á	  starfinu	  og	  takmarka	  líkur	  á	  kulnun	  í	  starfi.	  Einnig	  telur	  hún	  þörf	  á	  að	  lögð	  sé	  meiri	  

áhersla	  á	  skólahjúkrun	  í	  grunnnámi	  hjúkrunarfræðinga	  (Jónína	  Lóa	  Kristjánsdóttir,	  munnleg	  

heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  	  

Að	  sögn	  Jónínu	  er	  ekki	  mikið	  samstarf	  á	  milli	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi	  en	  

hún	  telur	  það	  ágætt	  á	  milli	  þeirra	  sem	  starfa	  innan	  heilsugæslunnar	  á	  Selfossi.	  Þrátt	  fyrir	  það	  

stendur	  hún	  að	  miklu	  leyti	  ein	  í	  sínu	  starfi	  en	  þekkir	  kerfið	  á	  sínu	  svæði	  vel	  og	  hefur	  góð	  

sambönd	  svo	  hún	  hefur	  alltaf	  úrræði	  til	  að	  leita	  sér	  þekkingar	  þegar	  þörf	  er	  á	  varðandi	  erfið	  

mál.	  Þar	  sem	  hún	  hafði	  starfað	  lengi	  á	  heilsugæslu	  og	  þá	  sérstaklega	  við	  ungbarnavernd	  áður	  

en	  hún	  tók	  við	  skólahjúkrun	  taldi	  hún	  sig	  vera	  með	  góðan	  grunn	  fyrir	  starfið	  en	  það	  eigi	  ekki	  

við	  alla	  sem	  koma	  nýir	  inn	  í	  starfið.	  Hún	  segir	  skólahjúkrunarfræðingana	  sem	  tilheyra	  sömu	  

heilsugæslu	  og	  hún	  hafi	  þó	  mikið	  leitað	  til	  sín	  í	  upphafi	  um	  ýmis	  mál	  (Jónína	  Lóa	  

Kristjánsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  Fyrsta	  ár	  Jónínu	  í	  starfi	  virðist	  því	  frekar	  
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hafa	  verið	  undantekning	  frá	  reglunni	  þar	  sem	  aðrir	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  hún	  þekkir	  

til	  sem	  og	  þátttakendur	  í	  rannsókn	  Smith	  og	  Firmin	  (2009)	  tala	  um	  að	  fyrsta	  árið	  í	  starfi	  sé	  

yfirleitt	  afar	  erfitt.	  

Þegar	  kemur	  að	  verkefnum	  í	  starfinu	  sem	  geta	  verið	  streituvaldandi	  segist	  hún	  vinna	  

úr	  þeim	  með	  hreyfingu	  og	  þá	  sér	  í	  lagi	  jóga	  og	  hestamennsku.	  Hún	  segist	  sækja	  stuðning	  í	  

maka	  sinn	  sem	  og	  aðra	  hjúkrunarfræðinga	  en	  þar	  sem	  skólahjúkrun	  sé	  gjarnan	  álitið	  

hliðarstarf	  við	  heilsugæsluna	  þar	  sem	  það	  fer	  fram	  utan	  hennar	  skortir	  gjarnan	  stuðning	  frá	  

yfirmönnum	  til	  að	  vinna	  úr	  streitunni	  og	  öðrum	  málum	  (Jónína	  Lóa	  Kristjánsdóttir,	  munnleg	  

heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  

	  	  	  	   Rannsakendur	  fylgdu	  tveimur	  öðrum	  skólahjúkrunarfræðingum	  í	  klínísku	  námi	  sínu	  á	  

heilsugæslu	  og	  voru	  þeir	  sammála	  um	  að	  mál	  tengd	  vanrækslu	  og	  ofbeldi	  gagnvart	  

börnunum	  væru	  erfiðust	  viðureignar.	  Jafnframt	  þótti	  þeim	  erfitt	  að	  takast	  á	  við	  vandamál	  hjá	  

nemendum	  ef	  þeir	  þekkja	  til	  foreldra	  þeirra	  eða	  fjölskyldna	  og	  sagðist	  önnur	  þeirra	  vera	  fegin	  

að	  starfa	  í	  skóla	  sem	  er	  fjarri	  hennar	  heimaslóðum	  og	  þekki	  hún	  þar	  með	  lítið	  til	  á	  því	  svæði	  

(Thelma	  Dröfn	  Ásmundsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  18.	  febrúar	  2016).	  Hin	  starfar	  hins	  vegar	  í	  

skóla	  þar	  sem	  hún	  þekkir	  að	  nokkru	  leyti	  til	  foreldra	  og	  barna	  og	  þykir	  henni	  því	  gjarnan	  erfitt	  

að	  vinna	  úr	  málum	  sem	  koma	  inn	  á	  borð	  til	  hennar	  ef	  tengsl	  á	  milli	  hennar	  og	  viðkomandi	  

fjölskyldu	  eru	  til	  staðar	  (Bjarnheiður	  Böðvarsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  23.	  febrúar	  2016).	  Ekki	  

fundust	  sambærilegar	  erlendar	  rannsóknir	  um	  þessi	  málefni.	  

Tímaskortur	  í	  starfi.	  Tímaskortur	  skólahjúkrunarfræðinga	  sem	  Jónína	  talaði	  um	  

virðist	  ekki	  vera	  bundinn	  við	  Ísland.	  Nokkuð	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  þessi	  mál	  í	  Bretlandi	  en	  

tímaskortur	  skólahjúkrunarfræðinga	  þar	  í	  landi	  hefur	  mikið	  verið	  ræddur.	  Þeir	  hafa	  þurft	  að	  

forgangsraða	  verkefnum	  sínum	  og	  flokka	  þau	  niður	  eftir	  því	  hvort	  um	  er	  að	  ræða	  verkefni	  

sem	  nauðsynlegt	  er	  að	  hafa	  hjúkrunarmenntun	  í	  eða	  ekki.	  Með	  því	  hefur	  verið	  hægt	  að	  fá	  

aðra	  einstaklinga	  til	  að	  taka	  að	  sér	  þau	  verkefni	  sem	  ekki	  krefjast	  hjúkrunarmenntunar.	  Hafa	  

hjúkrunarfræðingar	  þar	  einnig	  farið	  þá	  leið	  að	  sinna	  í	  auknum	  mæli	  þeim	  sem	  kljást	  við	  

heilsubrest	  af	  einhverju	  tagi,	  s.s.	  astma,	  sykursýki,	  offitu	  og	  flogaveiki,	  frekar	  en	  að	  stuðla	  að	  

bættri	  heilsu	  þeirra	  sem	  heilbrigðir	  eru.	  Ástæðan	  fyrir	  þessu	  er	  að	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  

ungt	  fólk	  með	  heilsubrest	  hefur	  í	  auknum	  mæli	  sótt	  á	  sjúkrahús	  á	  síðustu	  árum	  og	  talið	  er	  að	  

skólahjúkrunarfræðingar	  geti	  dregið	  úr	  þeim	  sjúkrahúsheimsóknum	  með	  því	  að	  leggja	  aukna	  

áherslu	  á	  að	  vinna	  með	  þessum	  börnum	  í	  skólanum	  (Gleeson,	  2009).	  Sé	  tímaskortur	  íslenskra	  

skólahjúkrunarfræðinga	  raunin	  eins	  og	  Jónína	  talar	  um	  er	  mögulegt	  að	  þeir	  þurfi	  að	  huga	  að	  
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forgangsröðun	  sem	  þessari	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  komast	  yfir	  öll	  þau	  verkefni	  sem	  þeim	  eru	  sett	  

af	  Embætti	  landlæknis,	  geri	  þeir	  það	  ekki	  nú	  þegar.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Vinnuálag	  og	  tímaskortur	  er	  einn	  af	  helstu	  orsakavöldum	  vinnutengdrar	  streitu	  

samkvæmt	  Repetti	  (1993)	  en	  einstaklingar	  sem	  starfa	  í	  þess	  háttar	  umhverfi	  er	  hættara	  við	  

að	  upplifa	  meiri	  streitu,	  lifa	  óheilbrigðu	  líferni	  og	  stefna	  heilsu	  sinni	  í	  hættu	  vegna	  álags	  í	  

starfi	  (vitnað	  til	  í	  Taylor,	  2015).	  Í	  megindlegri	  rannsókn	  sem	  framkvæmd	  var	  meðal	  tæplega	  

1000	  hjúkrunarfræðinga	  innan	  Royal	  College	  of	  Nursing	  í	  Bretlandi	  árið	  2009	  kom	  í	  ljós	  að	  

aðeins	  18%	  þátttakenda	  töldu	  að	  fullnægjandi	  skólahjúkrun	  væri	  veitt	  í	  skólum	  þeirra	  en	  í	  

sömu	  könnun	  sögðu	  64%	  skólahjúkrunarfræðinga	  að	  vinnuálag	  þeirra	  væri	  of	  mikið.	  

Jafnframt	  sýndu	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  að	  fjórðungur	  skólahjúkrunarfræðinga	  

taldi	  að	  sig	  skorti	  stuðning	  frá	  yfirmönnum	  í	  starfi	  sínu	  (Ball,	  2009).	  Ekki	  fundust	  neinar	  

rannsóknir	  um	  vinnuálag	  og	  tímaskort	  íslenskra	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  starfi.	  

	  

Streita	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Streita	  hefur	  verið	  skilgreind	  sem	  „neikvæð	  tilfinningaleg	  reynsla	  sem	  hefur	  í	  för	  með	  

sér	  fyrirsjáanlegar	  lífefnafræðilegar,	  lífeðlisfræðilegar,	  vitsmunalegar	  og	  hegðunarlegar	  

breytingar	  sem	  beinast	  annað	  hvort	  að	  því	  að	  breyta	  streituvaldinum	  eða	  aðlaga	  sig	  að	  

áhrifum	  hans“	  (Taylor,	  2015,	  bls.	  113).	  

Walter	  Cannon	  var	  kennismiður	  í	  byrjun	  20.	  aldar	  og	  notaði	  orðið	  samvægi	  (e.	  

homeostasis)	  til	  að	  lýsa	  lífeðlisfræðilegu	  jafnvægi	  líkamans.	  Hann	  var	  einnig	  sá	  fyrsti	  til	  að	  

lýsa	  hugtakinu	  hrökkva	  eða	  stökkva	  	  (e.	  fight	  or	  flight)	  sem	  einnig	  hefur	  verið	  nefnt	  

streituviðbragðið	  og	  er	  viðbragð	  manna	  og	  dýra	  við	  hættu.	  Þegar	  líkaminn	  skynjar	  hættu	  

virkjast	  lífeðlisfræðileg	  viðbrögð	  sem	  undirbúa	  líkamann	  og	  gera	  honum	  kleift	  að	  takast	  á	  við	  

ógnina	  og	  búa	  hann	  undir	  átök.	  Þó	  líkaminn	  sé	  gerður	  til	  að	  takast	  á	  við	  ógnina	  eða	  hættuna	  

með	  þessu	  móti	  þá	  getur	  streitan	  ógnað	  heilsunni	  vegna	  truflunar	  á	  sálrænni	  og	  

lífeðlisfræðilegri	  starfsemi	  líkamans.	  Ef	  streitan	  er	  langvarandi	  getur	  hún	  orðið	  undirliggjandi	  

orsök	  heilsufarsvanda	  (Taylor,	  2015).	  

Árið	  2000	  settu	  Taylor	  og	  samstarfsmenn	  hans	  fram	  kenningu	  um	  umhyggju	  og	  

tengslamyndun	  (e.	  tend	  and	  befriend)	  sem	  snýr,	  að	  þeirra	  mati,	  frekar	  að	  viðbrögðum	  

kvenna	  við	  streitu	  (Taylor,	  2015).	  Hún	  sýnir	  fram	  á	  að	  konur	  eru	  helstu	  umönnunaraðilar	  

barna	  og	  að	  það	  sé	  hlutverk	  þeirra	  að	  fæða	  og	  vernda	  þau.	  Samkvæmt	  kenningunni	  valda	  

streituviðbrögðin	  örvun	  á	  ósjálfráða	  taugakerfinu	  en	  þau	  eru	  tempruð	  hjá	  konum	  og	  leiða	  
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þannig	  til	  félagslegrar	  og	  fóstrandi	  hegðunar	  en	  ekki	  til	  hrökkva	  eða	  stökkva	  viðbragðanna.	  

Hormónið	  oxytósín	  hefur	  áhrif	  á	  þessi	  viðbrögð	  við	  streitu	  og	  hefur	  það	  einnig	  slakandi	  áhrif	  

og	  stuðlar	  að	  tengslamyndandi	  hegðun	  og	  umhyggju	  gagnvart	  öðrum	  (Kristín	  Rósa	  

Ármannsdóttir,	  Þóra	  Jenný	  Gunnarsdóttir	  og	  Helga	  Jónsdóttir,	  2014).	  

	  	  	  	   Um	  miðja	  20.	  öldina	  kom	  fram	  annar	  kenningasmiður	  sem	  vakti	  hvað	  mesta	  athygli	  á	  

hugtakinu	  streitu.	  Það	  var	  Hans	  Selye	  en	  hann	  var	  brautryðjandi	  á	  skilgreiningu	  á	  hugtakinu	  

og	  vakti	  fyrstur	  almenna	  athygli	  á	  því	  og	  hefur	  því	  verið	  kallaður	  faðir	  hugtaksins.	  Selye	  

skilgreindi	  streitu	  sem	  ósérhæfð	  viðbrögð	  líkamans	  við	  álagi	  og	  utanaðkomandi	  kröfum.	  

Hann	  vildi	  einnig	  meina	  að	  ef	  hægt	  væri	  að	  sjá	  streitu,	  einangra	  hana	  og	  mæla	  væri	  hægt	  að	  

lengja	  meðalaldur	  til	  muna	  (Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson,	  1993).	  

Selye	  notaði	  dýr	  í	  tilraunum	  sínum	  á	  lífeðlisfræðilegum	  viðbrögðum	  líkamans	  við	  streitu.	  

Hann	  notaði	  tvennslags	  streituvalda,	  kulda	  og	  þreytu,	  en	  í	  ljós	  kom	  að	  sömu	  lífeðlisfræðilegu	  

viðbrögðin	  komu	  fram	  við	  báðum	  áreitum.	  Hann	  komst	  að	  því	  að	  margs	  konar	  álag	  olli	  

svipuðum	  einkennum	  og	  taldi	  að	  önnur	  áreiti	  myndu	  kalla	  fram	  svipuð	  líkamsviðbrögð.	  Selye	  

var	  meðvitaður	  um	  skaðsemi	  streitu	  á	  heilsu	  og	  að	  hún	  gæti	  valdið	  sjúkdómum	  og	  jafnvel	  

dauða	  (Taylor,	  2015).	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Kenning	  Selye	  hefur	  meðal	  annars	  verið	  gagnrýnd	  fyrir	  að	  einblína	  einungis	  á	  

lífeðlisfræðilega	  þætti	  streitu	  en	  að	  taka	  ekki	  tillit	  til	  sálfræðilegra	  þátta.	  Líkleg	  skýring	  á	  því	  

að	  Selye	  einblínir	  á	  lífeðlisfræðilegu	  þættina	  er	  að	  rannsóknirnar	  sem	  hann	  gerði	  voru	  

framkvæmdar	  á	  dýrum	  og	  því	  ekki	  gerður	  greinamunur	  á	  sálfræðilegum	  og	  

lífeðlisfræðilegum	  þáttum	  streituviðbragða	  (Taylor,	  2015).	  Þrátt	  fyrir	  þessar	  takmarkanir	  á	  

streitukenningum	  Selye	  eru	  kenningar	  hans	  áfram	  áhrifamiklar	  og	  hornsteinn	  á	  sviði	  streitu	  

(Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson,	  1993;	  Taylor,	  2015).	  

Streituviðbrögð	  líkamans.	  Lífeðlisfræðileg	  streituviðbrögð	  fela	  í	  sér	  virkjun	  á	  

sjálfvirka	  taugakerfinu	  sem	  hefur	  tvíþætt	  hlutverk	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  breyta	  

líkamsstarfsemi	  til	  að	  undirbúa	  líkamann	  til	  að	  takast	  á	  við	  streitu.	  Annars	  vegar	  virkjar	  það	  

undirstúku-‐heiladinguls-‐nýrnahettuásinn	  sem	  felur	  það	  í	  sér	  að	  undirstúkan	  sendir	  boð	  til	  

heiladinguls	  um	  að	  seyta	  ACTH	  hormóninu.	  Það	  veldur	  síðan	  losun	  á	  hormónunum	  

aldósteróni	  og	  kortisóli	  frá	  ytri	  nýrnahettum	  út	  í	  blóðið.	  Hins	  vegar	  virkjar	  sjálfvirka	  

taugakerfið	  innra	  nýrnahettukerfið	  með	  því	  að	  senda	  taugaboð	  frá	  undirstúku	  til	  innra	  lags	  

nýrnahettna	  sem	  seyta	  adrenalíni	  út	  í	  blóðrásina	  (Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  

Gunnarsson,	  1993;	  Taylor,	  2015).	  Þessi	  efni	  sem	  losuð	  eru	  út	  í	  blóðrásina	  hafa	  ákveðin	  
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hlutverk	  þegar	  kemur	  að	  streituviðbrögðum	  líkamans	  en	  af	  þeim	  er	  kortisól	  hvað	  

mikilvægast.	  Það	  er	  oft	  kallað	  streituhormónið	  og	  er	  mikilvægasti	  steri	  líkamans.	  Hann	  veldur	  

aukningu	  á	  þeirri	  orku	  sem	  nýtt	  er	  til	  áreynslu	  og	  hefur	  þannig	  áhrif	  á	  efnaskipti	  líkamans	  

(Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson,	  1993).	  

Þegar	  þéttni	  adrenalíns	  eykst	  í	  miklum	  mæli	  í	  blóðrásinni	  veldur	  það	  aukinni	  starfsemi	  

hjarta-‐	  og	  æðakerfisins.	  Það	  kemur	  fram	  með	  örum	  hjartslætti	  og	  hækkuðum	  blóðþrýstingi	  

sem	  veldur	  hraðari	  efnaskiptum	  súrefnis	  og	  úrgangsefna	  til	  og	  frá	  vöðvum.	  Einnig	  örvast	  

öndun,	  skynjun	  verður	  næmari	  og	  sjón	  skarpari	  samhliða	  víkkun	  sjáaldra.	  Þar	  sem	  aukin	  

áhersla	  verður	  á	  blóðflæði	  til	  hjarta	  og	  lungna	  vegna	  örvunar	  á	  fyrrnefndum	  þáttum	  minnkar	  

blóðflæði	  til	  meltingarfæra	  og	  útlima	  svo	  hendur	  og	  fætur	  kólna	  og	  starfsemi	  

meltingarkerfisins	  minnkar.	  Jafnframt	  eykur	  ónæmiskerfið	  virkni	  sína	  og	  er	  líklegasta	  ástæða	  

þess	  að	  undirbúa	  einstaklinginn	  fyrir	  mögulega	  sýkingu	  eða	  sáragræðslu.	  Oförvun	  verður	  á	  

lífeðlisfræðilegum	  og	  sálfræðilegum	  þáttum	  sem	  lýsir	  sér	  með	  aukinni	  vöðvaspennu	  og	  

sterkum	  tilfinningum	  og	  getur	  ástæða	  þess	  verið	  ofsahræðsla,	  ótti,	  kvíði	  eða	  reiði	  

(Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson,	  1993;	  Taylor,	  2015).	  

Afleiðingar	  streitu.	  Í	  daglegu	  amstri	  er	  ekki	  hægt	  að	  komast	  hjá	  því	  að	  streitustig	  

einstaklingsins	  sveiflist	  til	  og	  frá.	  Breytingar,	  truflanir,	  hindranir	  og	  ýmsar	  áhyggjur	  geta	  

orsakað	  streitu	  sem	  hvetur	  til	  aðlögunar	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  ná	  nýju	  jafnvægi.	  Streita	  er	  

aðlögunarviðbragð	  en	  með	  henni	  tekst	  einstaklingnum	  að	  lifa	  í	  eðlilegu	  samræmi	  við	  kröfur	  

umhverfisins	  (Sæmundur	  Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson,	  1993).	  Einstaklingsbundið	  

er	  hvað	  fólk	  upplifir	  sem	  streitu	  en	  sem	  dæmi	  um	  það	  má	  nefna	  að	  einum	  getur	  fundist	  

streituvaldandi	  að	  vera	  í	  hávaða	  en	  öðrum	  ekki.	  Einnig	  getur	  einstaklingur	  sem	  misst	  hefur	  

vinnuna	  fundist	  það	  streituvaldandi	  en	  annar	  litið	  á	  það	  sem	  tækifæri	  til	  að	  breyta	  til	  og	  

prufa	  eitthvað	  nýtt	  í	  stað	  þess	  að	  þykja	  það	  ógnandi	  (Taylor,	  2015).	  

Blascovich	  (2008)	  skilgreindi	  streitu	  sem	  mat	  einstaklingsins	  á	  atburði	  sem	  getur	  

flokkast	  sem	  skaði,	  ógnun	  eða	  áskorun.	  Skaðinn	  er	  eitthvað	  sem	  er	  búið	  að	  gerast,	  sem	  dæmi	  

að	  vera	  rekinn	  frá	  vinnu,	  á	  meðan	  ógnun	  er	  eitthvað	  sem	  hugsanlega	  getur	  haft	  áhrif	  á	  

framtíðina,	  svo	  sem	  tekjumissir	  og	  áhrif	  þess	  á	  að	  framfleyta	  fjölskyldunni.	  Þessir	  atburðir	  

geta	  líka	  orðið	  til	  þess	  að	  einstaklingar	  líti	  á	  þá	  sem	  tækifæri	  til	  að	  prófa	  eitthvað	  nýtt	  og	  

spennandi	  og	  flokkast	  atburðurinn	  þá	  sem	  áskorun.	  Hún	  getur	  því	  haft	  mun	  jákvæðari	  

afleiðingar	  en	  ef	  streitan	  verður	  neikvæð	  og	  atburðirnir	  stimplaðir	  sem	  ógnun	  eða	  skaði.	  Það	  

að	  taka	  streituvaldinum	  sem	  áskorun	  hefur	  meiri	  ávinning	  þar	  sem	  það	  eykur	  líkurnar	  á	  því	  
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að	  tekist	  sé	  jákvætt	  á	  við	  þau	  verkefni	  sem	  koma	  upp	  og	  hefur	  þar	  með	  jákvæð	  áhrif	  á	  heilsu	  

(vitnað	  til	  í	  Taylor,	  2015).	  

Gjarnan	  er	  talað	  um	  að	  streita	  sé	  óæskileg	  eða	  heilsuspillandi	  einkum	  vegna	  þess	  að	  

streitan	  getur	  orðið	  of	  mikil	  og	  langvarandi.	  Í	  þeim	  tilvikum	  er	  hægt	  að	  tala	  um	  spennuástand	  

sem	  er	  fyrir	  ofan	  streituþröskuld	  eða	  streituþol	  einstaklingsins.	  Líkaminn	  er	  þá	  búinn	  að	  búa	  

sig	  undir	  átök	  sem	  aldrei	  verða,	  umframstreitan	  nýtist	  ekki	  og	  verður	  það	  til	  þess	  að	  spennan	  

hleðst	  upp	  og	  fer	  að	  valda	  óþægindum	  og	  getur	  jafnvel	  leitt	  til	  sjúkdóma	  (Taylor,	  2015).	  

Komið	  hefur	  fram	  í	  rannsóknum	  að	  streita	  hefur	  bein	  áhrif	  á	  heilsu	  einstaklinga.	  Hún	  

eykur	  líkur	  á	  erfðafræðilegum	  og	  lífeðlisfræðilegum	  áhættuþáttum	  á	  borð	  við	  háan	  

blóðþrýsting,	  veiklað	  ónæmiskerfi,	  háar	  blóðfitur	  og	  fleira.	  Fólk	  sem	  býr	  við	  stöðuga	  streitu	  

lifir	  ekki	  eins	  heilsusamlegu	  lífi	  og	  fólk	  sem	  býr	  við	  litla	  eða	  enga	  streitu.	  Það	  er	  líklegra	  til	  að	  

reykja,	  borða	  óhollan	  mat,	  sofa	  og	  hreyfa	  sig	  minna	  og	  neyta	  áfengis	  og	  vímuefna	  í	  óhófi.	  

Þessir	  lifnaðarhættir	  auka	  á	  streitu	  og	  einnig	  er	  hópurinn	  í	  meiri	  hættu	  á	  að	  þróa	  með	  sér	  

lífsógnandi	  sjúkdóma	  á	  borð	  við	  krabbamein	  og	  hjartasjúkdóma.	  Stutt	  tímabil	  streitu	  hafa	  

einnig	  áhrif	  á	  einstakinginn	  þar	  sem	  þau	  valda	  veiklun	  á	  ónæmiskerfinu	  og	  þar	  með	  aukinni	  

tilhneigingu	  til	  ýmissa	  sjúkdóma	  (Taylor,	  2015).	  Rannsóknir	  hafa	  einnig	  sýnt	  fram	  á	  að	  streita	  

stuðli	  að	  byrjunareinkennum	  og	  neikvæðri	  þróun	  nokkurra	  bólguvaldandi	  húðsjúkdóma,	  

meðal	  annars	  psoriasis,	  exems,	  ofsakláða,	  hárloss	  og	  húðbólgu	  í	  gegnum	  veiklun	  

ónæmiskerfisins	  (Rosenkranz	  o.fl.,	  2012).	  

Streita	  getur	  einnig	  haft	  félagsleg	  áhrif,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  einstaklingar	  geta	  

einangrast	  eða	  flæmt	  fólk	  frá	  sér	  með	  hegðun	  sinni	  ef	  mikil	  streita	  er	  til	  staðar.	  Fólk	  sem	  ekki	  

hefur	  góða	  sjálfsmynd,	  sjálfstraust	  og	  er	  ekki	  sterkt	  félagslega	  getur	  verið	  í	  þessum	  

áhættuhópi	  og	  lifað	  við	  mikla	  streitu	  vegna	  félagslegra	  örðugleika.	  Þessi	  hegðun	  getur	  

hugsanlega	  haft	  í	  för	  með	  sér	  vandamál	  tengd	  vinnu	  en	  einnig	  er	  líklegt	  að	  heilsufar	  hafi	  áhrif	  

á	  vinnugetu	  einstaklinga,	  veikindadögum	  fjölgar	  og	  geta	  til	  vinnu	  gæti	  versnað	  með	  aukinni	  

streitu.	  Fólk	  sem	  lifir	  við	  mikla	  streitu	  er	  ólíklegra	  til	  að	  leita	  sér	  hjálpar	  vegna	  sjúkdóma	  sem	  

hrjá	  þá	  og	  hafa	  verri	  meðferðarheldni	  (Taylor,	  2015).	  

Árið	  1967	  komu	  fram	  aðrir	  frumkvöðlar	  í	  streiturannsóknum,	  þeir	  Holmes	  og	  Rahe.	  

Bentu	  þeir	  á	  að	  streita	  gæti	  verið	  afleiðing	  lífsviðburða	  og	  breytinga	  sem	  einstaklingur	  hefur	  

upplifað	  og	  þarf	  að	  aðlagast.	  Þeir	  töldu	  að	  þurfi	  einstaklingur	  að	  leggja	  á	  sig	  mikla	  aðlögun	  að	  

umhverfi	  sínu	  geti	  það	  haft	  mikil	  streituvaldandi	  áhrif.	  Lífsviðburðir	  sem	  valda	  streitu	  geta	  

verið	  margs	  konar,	  t.d.	  að	  skilja,	  missa	  maka	  sinn,	  líkamleg	  meiðsli	  eða	  sjúkdómar.	  Einnig	  
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getur	  streituvaldurinn	  verið	  jákvæður	  eins	  og	  að	  gifta	  sig,	  flutningar,	  jólahátíðin	  eða	  annað.	  

Viðvarandi	  streituvaldar	  gætu	  t.d.	  verið	  veikindi,	  umönnun	  fatlaðs	  fjölskyldumeðlims,	  að	  búa	  

við	  slæmar	  aðstæður,	  fátækt	  og	  vinnuálag.	  Dæmi	  um	  bráða	  streitvalda	  er	  t.d.	  að	  lenda	  í	  

jarðskjálfta	  eða	  leggjast	  inn	  á	  sjúkrahús,	  fara	  í	  gegnum	  rannsóknir,	  greinast	  með	  sjúkdóm	  og	  

taka	  próf	  (vitnað	  til	  í	  Taylor,	  2015).	  

Holmes	  og	  Rahe	  héldu	  því	  fram	  að	  allir	  upplifðu	  einhverskonar	  streitutengda	  

lífsviðburði	  en	  mismikið	  og	  oft.	  Þeir	  þróuðu	  mælitækið	  The	  Social	  Readjustment	  Rating	  Scale	  

þar	  sem	  hver	  atburður	  er	  metinn	  eftir	  þeirri	  aðlögun	  sem	  hann	  krefst	  eða	  hversu	  mikilli	  

streitu	  hann	  veldur.	  Samkvæmt	  skalanum	  voru	  þeir	  sem	  upplifðu	  oftar	  og	  meiri	  streitu	  í	  

aukinni	  áhættu	  á	  að	  fá	  sjúkdóma	  (vitnað	  til	  í	  Taylor,	  2015).	  	  

	  

Vinnutengd	  streita	  

Vinnutengd	  streita	  er	  algengara	  vandamál	  en	  margur	  heldur	  en	  allt	  að	  helmingur	  

launþega	  í	  Evrópu	  telur	  streitu	  vera	  algenga	  á	  vinnustað	  sínum.	  Almenningur	  ræðir	  sjaldan	  

um	  þetta	  vandamál	  þar	  sem	  að	  streita	  fellur	  undir	  geðheilbrigði	  og	  vandamál	  á	  því	  sviði	  

sjaldan	  rædd	  í	  samfélaginu	  og	  þykja	  oft	  skammarleg	  (Vinnuverndarstofnun	  Evrópu,	  e.d.).	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  hefur	  skilgreint	  vinnutengda	  streitu	  sem	  viðbrögð	  fólks	  við	  

vinnuálagi	  og	  kröfum	  sem	  samræmast	  ekki	  þekkingu	  þeirra	  eða	  getu	  og	  reynir	  á	  getu	  þeirra	  

til	  að	  ráða	  við	  starfið	  (World	  Health	  Organization,	  e.d.).	  Mikilvægt	  er	  fyrir	  starfsfólk	  að	  starfa	  

við	  góð	  skilyrði	  og	  að	  það	  fái	  einhverju	  ráðið	  um	  starf	  sitt.	  Það	  að	  starfsfólki	  finnist	  það	  geta	  

ráðið	  einhverju,	  finni	  að	  þeim	  sé	  treyst	  og	  að	  starf	  þeirra	  sé	  metið	  að	  verðleikum	  eykur	  

afköst	  í	  vinnu,	  fækkar	  veikindadögum	  og	  eykur	  almenna	  ánægju	  í	  starfi	  (Sæmundur	  

Hafsteinsson	  og	  Jóhann	  Ingi	  Gunnarsson,	  1993).	  

Vinnutengd	  streita	  og	  sálfélagslegar	  áhættur	  eru	  taldar	  vera	  meðal	  erfiðustu	  

vandamálanna	  þegar	  að	  kemur	  að	  vinnuvernd	  og	  hafa	  þessir	  þættir	  mikil	  áhrif	  á	  heilbrigði	  

einstaklings	  og	  fyrirtækja.	  Í	  skýrslu	  Vinnuverndarstofnunar	  Evrópu	  frá	  2013	  um	  

skoðanakönnun	  sem	  gerð	  var	  í	  Evrópu	  árið	  2012	  kom	  í	  ljós	  að	  fjórir	  af	  hverjum	  tíu	  telja	  að	  illa	  

sé	  unnið	  með	  vinnutengda	  streitu	  á	  sínum	  vinnustað.	  Könnunin	  var	  gerð	  á	  meðal	  Íslendinga	  

einnig	  og	  taldi	  úrtakið	  á	  Íslandi	  600	  einstaklinga.	  Um	  47%	  þátttakenda	  á	  Íslandi	  töldu	  streitu	  

vera	  algenga	  eða	  mjög	  algenga	  á	  vinnustað	  sínum	  en	  það	  var	  heldur	  lægra	  hlutfall	  en	  á	  

meðal	  annarra	  Evrópuþjóða	  í	  sambærilegum	  könnunum	  sem	  gerðar	  voru	  sama	  ár	  

(Vinnuverndarstofnun	  Evrópu,	  2013).	  
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Starfsfólk	  sem	  starfar	  við	  umönnun	  eða	  í	  heilbrigðiskerfinu	  er	  líklegast	  til	  að	  upplifa	  

vinnutengda	  streitu	  í	  starfi	  sínu	  en	  í	  fyrrnefndri	  skoðanakönnun	  sögðu	  61%	  

heilbrigðisstarfsmanna	  vinnutengda	  streitu	  mikla	  í	  sínu	  starfi	  og	  21%	  sögðu	  hana	  mjög	  

algenga.	  Þegar	  litið	  er	  til	  kynjanna	  virðast	  konur	  upplifa	  meiri	  streitu	  en	  karlar	  eða	  54%	  

kvenna	  á	  móti	  49%	  karla	  en	  hlutföllin	  eru	  þó	  nokkuð	  jöfn	  (Vinnuverndarstofnun	  Evrópu,	  

2013).	  

Orsakir	  vinnutengdrar	  streitu.	  Í	  fyrrnefndri	  skýrslu	  Vinnuverndarstofnunar	  Evrópu	  

um	  skoðanakönnun	  sem	  gerð	  var	  í	  Evrópu	  árið	  2012	  kom	  fram	  að	  misjafnt	  var	  milli	  karla	  og	  

kvenna	  hvað	  þátttakendur	  töldu	  orsakir	  streitunnar	  vera.	  Karlar	  töldu	  það	  vera	  óöryggi	  með	  

atvinnu	  eða	  skipulagsbreytingar	  á	  meðan	  konur	  töldu	  orsökina	  frekar	  vera	  vinnuálag	  eða	  

tengjast	  fjölda	  vinnustunda	  (Vinnuverndarstofnun	  Evrópu,	  2013).	  	  

Greindar	  hafa	  verið	  sex	  meginástæður	  sem	  orsaka	  vinnutengda	  streitu	  og	  mikilvægt	  

er	  að	  yfirmenn	  og	  stjórnendur	  stuðli	  að	  farsæld	  starfsmannsins	  í	  þeim	  þáttum.	  Hér	  er	  átt	  við	  

að	  starfsmaðurinn	  sé	  fær	  um	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  eru	  til	  hans	  í	  starfi,	  hafi	  

sjálfur	  eitthvað	  að	  segja	  um	  það	  hvernig	  hann	  sinnir	  starfi	  sínu,	  fái	  nægar	  upplýsingar	  og	  

stuðning	  frá	  samstarfsfólki	  sínu	  og	  yfirmönnum	  og	  sambönd	  milli	  fagaðila	  séu	  góð.	  Einnig	  að	  

starfsmaðurinn	  skilji	  hlutverk	  sitt	  og	  skyldur	  og	  að	  vel	  sé	  staðið	  að	  breytingum	  á	  

vinnustaðnum.	  Sé	  illa	  staðið	  að	  einhverjum	  af	  þessum	  sex	  þáttum	  eykur	  það	  líkur	  á	  að	  

starfsmaðurinn	  upplifi	  vinnutengda	  streitu	  sem	  getur	  leitt	  af	  sér	  slæma	  heilsu,	  vanlíðan,	  

minni	  afköst	  í	  starfi	  og	  aukna	  tíðni	  veikindaleyfa	  (Mackay,	  Cousins,	  Kelly,	  Lee	  og	  McCaig,	  

2004).	  

Vinnutengd	  streita	  og	  vinnustaðurinn.	  Líkamleg	  einkenni	  vinnutengdrar	  streitu	  geta	  

verið	  stoðkerfisverkir,	  höfuðverkir,	  sjón-‐	  og	  svefntruflanir,	  svimi,	  þreyta,	  minnkuð	  matarlyst	  

og	  meltingarfæravandamál	  (Nixon,	  Mazzola,	  Bauer,	  Krueger	  og	  Spector,	  2011).	  Þessi	  

einkenni	  eru	  í	  nokkru	  samræmi	  við	  almenn	  einkenni	  streitu	  sem	  nefnd	  hafa	  verið	  en	  einkenni	  

vinnutengdrar	  streitu	  hafa	  ekki	  aðeins	  áhrif	  á	  starfsmanninn	  sjálfan	  heldur	  einnig	  á	  

vinnustaðinn.	  	  

Viðkomandi	  gæti	  fundið	  fyrir	  pirringi,	  bældri	  reiði	  og	  kvíða,	  forðast	  áhættur	  og	  

ögranir	  í	  starfi	  og	  jafnvel	  farið	  að	  grafa	  undan	  samstarfsmönnum	  og/eða	  yfirmönnum.	  Einnig	  

er	  algengt	  að	  veikindafjarvistir	  starfsmannsins	  verði	  tíðari	  (Velferðarráðuneytið,	  2009).	  Það	  

eru	  þó	  ekki	  aðeins	  aukinn	  fjöldi	  veikindadaga	  starfsmanna	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  vinnustaðinn.	  

Vinnutengd	  streita	  getur	  einnig	  orsakað	  að	  einstaklingar	  standi	  sig	  verr	  og	  afkasti	  minna	  í	  
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vinnunni,	  séu	  óánægðir	  í	  starfi	  og	  segi	  jafnvel	  upp.	  Til	  þess	  að	  takast	  á	  við	  streituna	  gæti	  

starfsmaðurinn	  leitað	  í	  að	  vinna	  styttri	  vinnutíma,	  af	  minni	  ákefð	  eða	  ekki	  með	  þeim	  hætti	  

sem	  búist	  er	  við	  af	  honum.	  Allt	  getur	  þetta	  skilað	  sér	  í	  lakari	  afkomu	  og	  rekstrarafköstum	  

vinnustaðarins	  (Kivimäki,	  Vahtera,	  Elovainio,	  Lillrank	  og	  Kevin,	  2002).	  

Einnig	  getur	  komið	  fyrir	  að	  starfsmaðurinn	  mæti	  til	  vinnu	  þrátt	  fyrir	  veikindi	  og	  geti	  

þá	  ekki	  starfað	  með	  skilvirkum	  hætti	  sem	  getur	  haft	  sömu	  afleiðingar	  og	  fjarvistirnar,	  þ.e.	  

slæma	  rekstrarafkomu.	  Tíðni	  slysa	  og	  áverka	  getur	  jafnframt	  aukist	  samhliða	  vinnutengdri	  

streitu	  sem	  og	  tíðni	  snemmbúinnar	  lífeyristöku	  starfsmanna	  (Vinnuverndarstofnun	  Evrópu,	  

e.d.).	  Talsverðar	  líkur	  eru	  á	  að	  allt	  þetta	  auki	  kostnað	  fyrirtækisins	  og	  samfélagsins	  í	  heild	  og	  

því	  brýnt	  að	  fyrirbyggja	  vinnutengda	  streitu	  eftir	  fremsta	  megni.	  	  

Kulnun	  í	  starfi	  hefur	  verið	  skilgreind	  sem	  afleiðing	  langvarandi	  álags	  og	  streitu	  á	  

vinnustað	  einstaklings	  og	  lýsir	  sér	  sem	  mikil	  starfs-‐	  og	  tilfinningaþreyta.	  Starfsfólki	  í	  

heilbrigðisþjónustu,	  sem	  og	  öðrum	  störfum	  sem	  fela	  í	  sér	  náin	  samskipti,	  er	  hættara	  við	  að	  

upplifa	  kulnun	  í	  starfi	  sínu	  heldur	  en	  öðrum	  (Schaufeli,	  Leiter	  og	  Maslach,	  2009).	  Ekki	  fundust	  

neinar	  heimildir	  um	  kulnun	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  starfi.	  

Fyrirbygging	  vinnutengdrar	  streitu	  á	  meðal	  hjúkrunarfræðinga.	  Í	  grein	  frá	  árinu	  

2010	  um	  eigindlega	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  í	  Bretlandi	  á	  meðal	  40	  heilbrigðisstarfsmanna	  

komu	  fram	  nokkrar	  leiðir	  sem	  yfirmenn	  geta	  nýtt	  sér	  til	  að	  stuðla	  að	  fyrirbyggingu	  

vinnutengdrar	  streitu	  á	  meðal	  hjúkrunarfræðinga.	  Mikilvægt	  er	  að	  yfirmenn	  stýri	  vinnuálagi	  

með	  því	  að	  bæta	  við	  starfsfólki	  eftir	  þörfum,	  taki	  tillit	  til	  þarfa	  hvers	  einstaklings	  fyrir	  sig	  og	  

geri	  starfsfólki	  mögulegt	  að	  taka	  þátt	  í	  ákvörðunum	  er	  varða	  starfsemina.	  Yfirmaðurinn	  skal	  

vera	  aðgengilegur	  og	  sýnilegur	  á	  vinnustaðnum,	  veita	  starfsfólki	  sínu	  nægjanlegt	  vald	  til	  að	  

sinna	  vinnu	  sinni	  sjálft,	  tryggja	  góð	  samskipti	  og	  upplýsingaflæði	  til	  starfsfólks	  og	  taka	  á	  

vinnutengdum	  vandamálum	  þegar	  þau	  koma	  upp.	  Hann	  skal	  vera	  vinalegur,	  heiðarlegur	  og	  

skipulagður,	  meta	  starfsemina	  reglulega	  með	  tilliti	  til	  möguleika	  á	  bætingu,	  stuðla	  að	  þróun	  

starfsfólks	  síns	  í	  starfi,	  sýna	  samhygð	  og	  taka	  ábyrgð	  ásamt	  því	  að	  tjá	  og	  hafa	  stjórn	  á	  eigin	  

tilfinningum	  í	  starfi	  (Lewis,	  Yarker,	  Donaldson-‐Feilder,	  Flaxman	  og	  Munir,	  2010).	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Samtök	  sálfræðinga	  í	  Bandaríkjunum	  hafa	  gefið	  út	  leiðbeiningar	  um	  hvernig	  hægt	  er	  

að	  takast	  á	  við	  vinnutengda	  streitu.	  Þeir	  mæla	  með	  því	  að	  fylgjast	  með	  streituvöldum	  og	  þróa	  

með	  sér	  heilbrigð	  viðbrögð	  við	  þeim.	  Gott	  er	  ef	  starfsfólk	  getur	  sett	  sér	  skýr	  mörk	  á	  milli	  

vinnu	  og	  einkalífs,	  t.d.	  að	  svara	  ekki	  í	  símann	  eftir	  vinnu,	  líta	  ekki	  á	  tölvupóstinn	  sinn	  utan	  

vinnu	  og	  þess	  háttar.	  Mikilvægt	  er	  að	  taka	  sér	  tíma	  til	  að	  hlaða	  batteríin	  og	  slaka	  á	  og	  er	  
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tilvalið	  að	  tileinka	  sér	  hugleiðslu,	  jóga	  og	  sinna	  áhugamálum	  sínum.	  Einnig	  ættu	  starfsmenn	  

að	  ræða	  streituvaldana	  við	  yfirmenn	  sína	  og	  vinna	  úr	  þeim	  í	  samvinnu	  við	  þá.	  Að	  lokum	  er	  

ávallt	  gott	  að	  leita	  sér	  aðstoðar	  hjá	  fjölskyldu,	  vinum	  eða	  fagaðila	  ef	  svo	  ber	  við	  (American	  

Psychological	  Association,	  e.d.).	  

	  

Samantekt	  

Starf	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Íslandi	  er	  margþætt	  og	  fylgja	  þeir	  leiðbeiningum	  

Embættis	  landlæknis	  í	  starfi	  sínu.	  Engar	  heimildir	  fundust	  um	  líðan	  íslenskra	  

skólahjúkrunarfræðinga	  í	  starfi	  og	  því	  var	  viðtal	  tekið	  við	  Jónínu	  Lóu	  

Kristjánsdóttur	  skólahjúkrunarfræðing	  til	  að	  fá	  innsýn	  í	  líðan	  hennar	  í	  starfi.	  Hún	  telur	  að	  

tímaskortur	  og	  úrræðaleysi	  sé	  helsti	  orsakavaldur	  vinnutengdrar	  streitu	  í	  sínu	  tilfelli	  sem	  er	  í	  

samræmi	  við	  fræðilegar	  heimildir	  um	  vinnutengda	  streitu.	  Streita	  er	  afleiðing	  af	  atburðum	  og	  

verkefnum	  sem	  einstaklingur	  tekst	  á	  við	  í	  lífi	  sínu	  en	  einstaklingsbundið	  er	  hvað	  fólk	  upplifir	  

sem	  streitu.	  Hún	  getur	  haft	  margvíslegar	  andlegar	  og	  líkamlegar	  afleiðingar	  sem	  geta	  leitt	  til	  

heilsuleysis,	  sjúkdóma	  og	  jafnvel	  dauða.	  Vinnutengd	  streita	  hefur	  verið	  skilgreind	  sem	  

viðbrögð	  fólks	  við	  vinnuálagi	  og	  kröfum	  sem	  reyna	  á	  getu	  þeirra	  til	  að	  ráða	  við	  starfið	  en	  fólk	  

á	  vinnumarkaði	  finnur	  í	  miklum	  mæli	  fyrir	  vinnutengdri	  streitu	  og	  þá	  sér	  í	  lagi	  

heilbrigðisstarfsfólk.	  Tímaskortur,	  vinnuálag	  og	  skipulagsbreytingar	  virðast	  vera	  meðal	  helstu	  

orsaka	  vinnutengdrar	  streitu	  og	  mikilvægt	  er	  að	  fyrirbyggja	  hana	  eftir	  fremsta	  megni	  þar	  sem	  

hún	  getur	  haft	  í	  för	  með	  sér	  ýmsar	  neikvæðar	  afleiðingar	  fyrir	  starfsmanninn,	  vinnustaðinn	  

og	  skjólstæðinga.	  Staðfesta	  þarf	  tilvist	  vinnutengrar	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  svo	  

mögulegt	  sé	  að	  veita	  þeim	  þau	  verkfæri	  sem	  þarf	  til	  þess	  að	  takast	  á	  við	  og	  takmarka	  

neikvæðar	  afleiðingar	  hennar.	  
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Kafli	  3:	  Aðferðafræði	  

	   Í	  eftirfarandi	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  þá	  þætti	  sem	  snúa	  að	  aðferðafræði	  

rannsóknarinnar.	  Farið	  verður	  yfir	  það	  hvaða	  rannsóknaraðferð	  var	  notuð,	  kosti	  hennar	  og	  

galla	  og	  hvernig	  þátttakendur	  voru	  valdir	  í	  rannsóknina.	  Einnig	  hvaða	  aðferðum	  var	  beitt	  við	  

söfnun	  gagna	  og	  hvernig	  greining	  þeirra	  gagna	  fór	  fram.	  Að	  lokum	  verður	  farið	  yfir	  siðfræði	  

rannsóknarinnar	  og	  réttmæti	  og	  áreiðanleika	  þeirra	  mælitækja	  sem	  notuð	  voru	  ásamt	  

samantekt	  á	  efni	  kaflans.	  

	  

Rannsóknin	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  var	  að	  forprófa	  spurningalista	  um	  vinnutengda	  streitu	  

meðal	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi.	  Rannsóknarspurningarnar	  sem	  settar	  voru	  fram	  

voru	  tvær:	  „Finna	  skólahjúkrunarfræðingar	  innan	  Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  fyrir	  

vinnutengdri	  streitu?“	  og	  „Hverjir	  eru	  hugsanlegir	  áhrifaþættir	  vinnutengdu	  streitunnar?“.	  

	  

Rannsóknaraðferðir	  

	   Liður	  í	  því	  að	  framkvæma	  rannsókn	  er	  að	  forprófa	  hana	  áður	  en	  hin	  eiginlega	  

rannsókn	  fer	  fram	  til	  að	  kanna	  hvort	  einhverjir	  vankantar	  eru	  á	  t.d.	  spurningalista,	  

þátttakendavali,	  hvernig	  búast	  má	  við	  að	  svörun	  verði,	  hvað	  má	  búast	  við	  að	  rannsókn	  taki	  

langan	  tíma	  o.fl.	  en	  einnig	  hvort	  það	  sé	  hagkvæmt	  að	  framkvæma	  rannsóknina	  (Thabane	  

o.fl.,	  2010).	  Forprófun	  mælitækja	  er	  mikilvægt	  skref	  í	  forprófunarferlinu,	  sér	  í	  lagi	  þegar	  

notast	  er	  við	  spurningalista	  sem	  ekki	  hafa	  verið	  staðlaðir.	  Rannsakendum	  gæti	  hafa	  yfirsést	  

eða	  ekki	  áttað	  sig	  á	  villum	  vegna	  þess	  að	  þeir	  hafi	  verið	  of	  mikið	  inni	  í	  efninu.	  Margt	  getur	  

komið	  út	  úr	  forprófun	  svo	  sem	  óljós	  eða	  óskýr	  fyrirmæli,	  óljósir	  svarkostir	  eða	  torskiljanlegar	  

spurningar	  sem	  rétt	  er	  að	  leiðrétta	  áður	  en	  könnunin	  er	  lögð	  formlega	  fyrir	  (Grétar	  Þór	  

Eyþórsson,	  2013).	  	  	  

	   Niðurstöður	  forprófana.	  Niðurstöður	  forprófunar	  rannsókna	  geta	  verið	  tvenns	  konar.	  

Annars	  vegar	  á	  þá	  leið	  að	  framkvæma	  ætti	  rannsókn	  í	  kjölfar	  forprófunarinnar,	  með	  eða	  án	  

breytinga,	  og	  hins	  vegar	  að	  ekki	  sé	  æskilegt	  að	  halda	  áfram	  með	  rannsókn	  út	  frá	  þessari	  

forprófun.	  Niðurstöður	  forprófunarinnar	  ætti	  þó	  alltaf	  að	  birta,	  óháð	  því	  hver	  niðurstaða	  

hennar	  er.	  	  Ef	  niðurstaðan	  er	  sú	  að	  ekki	  sé	  hægt	  að	  framkvæma	  rannsóknina	  með	  þeim	  hætti	  

sem	  forprófunin	  var	  gerð	  ætti	  að	  birta	  þær	  niðurstöður	  svo	  þeir	  rannsakendur	  sem	  hyggjast	  

rannsaka	  efnið	  í	  framtíðinni	  geti	  nýtt	  sér	  það	  sem	  kom	  út	  úr	  forprófuninni.	  Niðurstöður	  
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forprófunar	  einar	  og	  sér	  ætti	  ekki	  að	  nýta	  í	  meðferð	  sjúklinga	  en	  þær	  má	  sameina	  við	  

niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sé	  hún	  framkvæmd	  og	  aðferðir	  og	  úrtak	  eru	  eins	  og	  í	  

forprófuninni	  (Thabane	  o.fl.,	  2010).	  	  	  

	   Þátttakendur	  í	  forprófunum.	  Ekki	  er	  til	  nein	  ákveðin	  formúla	  fyrir	  það	  hversu	  margir	  

þátttakendur	  skulu	  vera	  í	  forprófun	  en	  mikilvægt	  er	  að	  þeir	  þátttakendur	  sem	  taka	  þátt	  í	  

henni	  endurspegli	  þýði	  rannsóknarinnar	  sem	  framkvæma	  á	  í	  framhaldi	  hennar.	  Önnur	  leið	  til	  

þess	  að	  ákvarða	  fjölda	  þátttakenda	  í	  forprófun	  er	  að	  notast	  við	  marktektarpróf	  (Thabane	  

o.fl.,	  2010).	  Þátttökuhlutfall	  í	  forprófun	  gefur	  ekki	  endilega	  upplýsingar	  um	  þátttöku	  í	  

formlegri	  rannsókn	  og	  þar	  sem	  að	  forprófun	  er	  yfirleitt	  framkvæmd	  á	  litlum	  hópum	  geta	  

komið	  upp	  vandamál	  í	  stærra	  úrtaki	  sem	  ekki	  sjást	  í	  forprófun.	  Jafnframt	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  

að	  ákveðin	  hætta	  er	  á	  mengun	  séu	  niðurstöður	  forprófunarhóps	  notaðar	  í	  formlegu	  

rannsókninni	  eða	  ef	  forprófunarhópurinn	  verður	  síðan	  þátttakandi	  í	  henni.	  Hjá	  þessu	  verður	  

þó	  ekki	  komist	  í	  mörgum	  tilfellum	  (van	  Teijlingen	  og	  Hundley,	  2002).	  	  

	   Þátttakendur	  í	  forprófun	  á	  spurningalista	  um	  vinnutengda	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  voru	  sjö	  en	  alls	  var	  leitað	  til	  þrettán	  einstaklinga	  um	  þátttöku.	  Líkt	  

og	  fram	  hefur	  komið	  er	  mikilvægt	  að	  sá	  hópur	  sem	  forprófunin	  er	  gerð	  á	  sé	  sambærilegur	  því	  

þýði	  sem	  formleg	  rannsókn	  á	  að	  fara	  fram	  á	  og	  mátu	  rannsakendur	  það	  sem	  svo	  að	  þetta	  

úrtak	  hefði	  verið	  ákjósanlegt	  til	  þess	  og	  stærð	  þess	  heppileg.	  Það	  þarf	  þó	  að	  hafa	  ýmis	  atriði	  í	  

huga	  þegar	  að	  kemur	  að	  forprófunum	  sem	  gætu	  hugsanlega	  valdið	  skekkju	  í	  formlegri	  

rannsókn	  og	  er	  góð	  forprófun	  ekki	  trygging	  fyrir	  góðri	  formlegri	  rannsókn	  (van	  Teijlingen	  og	  

Hundley,	  2002).	  

	   Megindlegar	  rannsóknaraðferðir.	  Til	  þess	  að	  svara	  rannsóknarspurningunum	  var	  

stuðst	  við	  aðferðarfræði	  megindlegra	  rannsókna.	  Sú	  rannsóknaraðferð	  var	  valin	  þar	  sem	  að	  

með	  henni	  má	  draga	  ályktun	  um	  stóran	  hóp	  út	  frá	  öðrum	  minni	  og	  gefur	  það	  vísbendingar	  

um	  tengsl	  á	  milli	  breyta	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2013).	  Með	  því	  að	  leggja	  fyrir	  spurningalista,	  

líkt	  og	  þann	  sem	  lagður	  var	  fyrir	  þátttakendur	  í	  forprófuninni,	  ættu	  að	  fást	  upplýsingar	  um	  

það	  hvort	  þeir	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  þátt	  tóku	  finni	  fyrir	  streitu	  og	  hvort	  streitan	  sé	  

vinnutengd.	  Gallinn	  við	  rannsóknarformið	  er	  þó	  sá	  að	  ekki	  er	  víst	  að	  nákvæm	  skýring	  fáist	  á	  

því	  hvað	  það	  er	  sem	  veldur	  vinnutengdri	  streitu	  meðal	  skólahjúkrunarfræðinga.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Rannsóknin	  var	  hrein	  lýsandi	  rannsókn	  (e.	  non-‐experimental	  descriptive	  study	  design)	  

en	  í	  slíkum	  rannsóknum	  er	  leitast	  við	  að	  lýsa	  ákveðnum	  fyrirbærum	  og	  samböndum	  án	  þess	  

að	  gripið	  sé	  inn	  í	  það	  sem	  mælt	  er.	  Einungis	  var	  mælt	  einu	  sinni	  í	  þessu	  rannsóknarsniði	  og	  
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því	  er	  hér	  um	  þversniðsrannsókn	  að	  ræða.	  Rannsóknir	  með	  þessu	  sniði	  gefa	  oft	  góðar	  

upplýsingar	  um	  ástand	  mála	  í	  raunverulegum	  aðstæðum	  en	  galli	  sniðsins	  er	  að	  oftast	  er	  ekki	  

mögulegt	  að	  segja	  til	  um	  orsakasamband	  í	  þeim	  (Ragnheiður	  Harpa	  Arnardóttir,	  2013).	  

	  

Þátttakendur	  

	  	  	  	  	  	  	  Þýði	  forprófunarinnar	  voru	  allir	  skólahjúkrunarfræðingar	  innan	  HSu,	  alls	  13	  talsins	  

(N=13).	  Þýði	  má	  skilgreina	  sem	  fyrirfram	  skilgreindan	  hóp	  einstaklinga	  sem	  uppfylla	  skilyrði	  

sem	  sett	  eru	  fyrir	  þátttöku	  í	  rannsókn.	  Úrtak	  er	  svo	  skilgreint	  sem	  sá	  hluti	  þýðis	  sem	  valið	  er	  

fyrir	  viðkomandi	  rannsókn	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2013a).	  Í	  ljósi	  smæðar	  þýðisins	  í	  þessari	  

forprófun	  var	  úrtak	  ekki	  valið	  sérstaklega	  heldur	  var	  spurningalistinn	  sendur	  á	  alla	  í	  þýðinu.	  

Því	  eru	  þýði	  og	  úrtak	  forprófunarinnar	  í	  raun	  það	  sama	  en	  þeir	  sem	  tóku	  þátt	  í	  henni	  voru	  svo	  

sjö	  talsins.	  

	  

Mælitæki	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Við	  rannsóknina	  var	  notast	  við	  tíu	  spurninga	  útgáfu	  af	  streitukvarða	  Cohen,	  The	  

Perceived	  Stress	  Scale	  (PSS-‐10),	  en	  hann	  hefur	  verið	  notaður	  frá	  árinu	  1983	  og	  er	  öllum	  

heimilt	  að	  nota	  hann	  við	  rannsóknir.	  Spurningalistinn	  var	  upphaflega	  gefinn	  út	  sem	  14	  

spurninga	  listi	  en	  einnig	  er	  til	  fjögurra	  spurninga	  útgáfa.	  Sýnt	  hefur	  verið	  fram	  á	  að	  innra	  

réttmæti	  tíu	  spurninga	  listans	  er	  meira	  en	  14	  spurninga	  listans	  og	  að	  hann	  sé	  að	  minnsta	  

kosti	  jafngóður	  og	  14	  spurninga	  listinn,	  jafnvel	  betri	  (Cohen	  og	  Williamson,	  1988).	  Höfundar	  

þessa	  verkefnis	  þýddu	  spurningalistann	  yfir	  á	  íslensku	  og	  höfðu	  til	  hliðsjónar	  aðrar	  íslenskar	  

þýðingar	  listans.	  Tilgangur	  þess	  að	  hafa	  spurningar	  PSS-‐10	  inni	  í	  listanum	  var	  að	  komast	  að	  

því	  hve	  stór	  hluti	  þátttakenda	  voru	  yfir	  streituviðmiðum	  miðað	  við	  niðurstöður	  

spurninganna.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Auk	  streitukvarðans	  settu	  rannsakendur	  fram	  nokkrar	  spurningar	  til	  viðbótar	  sem	  

sneru	  að	  því	  hvort	  hjúkrunarfræðingunum	  fannst	  þeir	  stressaðir	  og	  hvort	  þeir	  tengdu	  

streituna	  við	  starfið.	  Einnig	  var	  spurt	  út	  í	  mögulega	  áhrifaþætti	  á	  streituna,	  þ.e.	  

bakgrunnsþætti,	  starfshlutfall,	  starfsaldur,	  fjöldi	  barna	  og	  skólastig	  barna	  sem	  sinnt	  er	  í	  

skólahjúkrun.	  Flestar	  spurningar	  höfunda	  voru	  ýmist	  nafnbreytur	  eða	  hlutfallsbreytur.	  

Spurningalistann	  í	  heild	  sinni	  má	  sjá	  í	  fylgiskjali	  7.	  	  
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Framkvæmd	  rannsóknar	  

	   Framkvæmdastjóra	  hjúkrunar	  innan	  HSu	  var	  sent	  kynningarbréf	  ásamt	  ósk	  um	  leyfi	  

fyrir	  forprófun	  á	  spurningalistanum	  þann	  16.	  febrúar	  2016	  (sjá	  fylgiskjal	  1)	  og	  veitti	  hún	  

samþykki	  fyrir	  forprófuninni	  fyrir	  hönd	  HSu	  þann	  18.	  febrúar	  2016	  (sjá	  fylgiskjal	  2).	  Jafnframt	  

afhenti	  hún	  á	  sama	  tíma	  rannsakendum	  tölvupóstföng	  þeirra	  sem	  tilheyrðu	  þýði	  

rannsóknarinnar.	  Allir	  skólahjúkrunarfræðingar	  innan	  HSu	  fengu	  í	  kjölfarið	  sendan	  tölvupóst	  

með	  boði	  um	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  ásamt	  kynningarbréfi	  um	  hana	  þann	  21.	  febrúar	  2016	  

(sjá	  fylgiskjal	  3	  og	  4)	  og	  á	  sama	  tíma	  senda	  vefslóð	  sem	  vísaði	  á	  spurningalistann	  (sjá	  fylgiskjal	  

7).	  Upphaflegur	  lokadagur	  rannsóknarinnar	  var	  7.	  mars	  2016	  en	  vegna	  dræmrar	  þátttöku	  var	  

tímabilið	  lengt	  og	  rannsóknin	  opin	  til	  14.	  mars	  2016.	  Á	  meðan	  á	  rannsókninni	  stóð	  var	  

ítrekunarbréf	  sent	  í	  tvígang	  á	  þátttakendur,	  annars	  vegar	  þann	  29.	  febrúar	  2016	  (sjá	  fylgiskjal	  

5)	  og	  hins	  vegar	  7.	  mars	  2016	  (sjá	  fylgiskjal	  6).	  

	   Spurningalistinn	  var	  settur	  upp	  og	  sendur	  út	  frá	  vefsíðunni	  www.surveymonkey.com.	  

Allir	  þrettán	  hjúkrunarfræðingarnir	  fengu	  vefslóðina	  á	  spurningalistann	  senda	  með	  

kynningarbréfinu	  þar	  sem	  þeim	  var	  boðin	  þátttaka	  í	  forprófuninni.	  Söfnun	  gagna	  stóð	  sem	  

fyrr	  segir	  yfir	  í	  þrjár	  vikur	  og	  var	  gögnunum	  safnað	  saman	  í	  gegnum	  vefsíðuna.	  

	  

Greining	  gagna	  

	   Úrvinnsla	  streitukvarðans	  er	  stöðluð	  en	  þátttakendur	  geta	  fengið	  á	  bilinu	  núll	  til	  

fjögur	  stig	  fyrir	  hverja	  spurningu	  og	  er	  viðmiðunargildið	  fyrir	  streitu	  hjá	  konum	  13,7	  stig.	  

Almennt	  gildir	  sú	  regla	  um	  kvarðann	  að	  eftir	  því	  sem	  þátttakandi	  fær	  fleiri	  stig	  á	  

streitukvarðanum	  telst	  hann	  haldinn	  meiri	  streitu	  (Cohen,	  Kamarck	  og	  Mermelstein,	  1983).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Lýsandi	  tölfræði	  var	  notuð	  við	  gagnagreininguna	  og	  voru	  svör	  spurningalistans	  sett	  

upp	  í	  Microsoft	  Excel	  og	  notast	  við	  það	  til	  þess	  að	  greina	  niðurstöður	  gagnanna	  auk	  þess	  að	  

nota	  það	  við	  framsetningu	  á	  töflum	  og	  myndum.	  Opnar	  spurningar	  listans	  voru	  greindar	  með	  

innihaldsgreiningu	  (e.	  content	  analysis).	  Sá	  sem	  greinir	  gögn	  með	  innihaldsgreiningu	  lítur	  á	  

þau	  sem	  eitthvað	  sem	  eigi	  að	  lesa,	  túlka,	  horfa	  á	  og	  bregðast	  við	  út	  frá	  merkingu	  þeirra.	  

(Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2013b).	  Nánari	  umfjöllun	  um	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  má	  finna	  í	  

fjórða	  kafla	  skýrslunnar.	  
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Réttmæti	  og	  áreiðanleiki	  

Réttmæti	  og	  áreiðanleiki	  í	  megindlegum	  rannsóknum	  eru	  eins	  konar	  mælikvarði	  á	  

gæði	  þeirra	  og	  eru	  mikilvægur	  hluti	  af	  hverri	  rannsókn.	  Réttmæti	  mælinga	  er	  hægt	  að	  horfa	  á	  

út	  frá	  ýmsum	  sjónarhornum	  og	  mikilvægt	  er	  að	  skoða	  mælingar	  frá	  sem	  flestum	  þessara	  

sjónarhorna.	  Mikilvægt	  er	  að	  vera	  viss	  um	  að	  mælitækið	  sem	  notað	  er	  í	  rannsókn	  mæli	  það	  

sem	  því	  er	  ætlað	  að	  mæla	  og	  að	  innri	  og	  ytri	  rannsóknarréttmæti	  séu	  til	  staðar.	  Með	  því	  er	  

átt	  við	  að	  fylgibreyta	  rannsóknar	  sé	  undir	  áhrifum	  af	  frumbreytunni	  og	  að	  hægt	  sé	  að	  alhæfa	  

niðurstöður	  prófs	  yfir	  á	  aðrar	  aðstæður,	  aðra	  hópa	  eða	  annað	  fólk	  en	  það	  sem	  tekur	  prófið	  

(Sigríður	  Halldórsdóttir	  og	  Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2013).	  

Mælitækið	  sem	  notast	  var	  við	  í	  þessari	  rannsókn	  var	  byggt	  á	  stöðluðum	  streitukvarða	  

Cohen	  ásamt	  bakgrunnsupplýsingum	  þátttakenda.	  Réttmæti	  streitukvarða	  Cohen	  hefur	  verið	  

rannsakað	  en	  huga	  þarf	  þó	  að	  í	  öllum	  rannsóknum	  hvort	  mælingarnar	  eru	  áreiðanlegar	  svo	  

hægt	  sé	  að	  segja	  prófið	  réttmætt.	  Bæði	  innri	  áreiðanleiki	  og	  áreiðanleiki	  endurtekinna	  

prófana	  PSS-‐10	  streitukvarðans	  eru	  taldir	  vera	  fullnægjandi	  og	  niðurstöður	  PSS-‐10	  eru	  í	  

samræmi	  við	  niðurstöður	  annarra	  sambærilegra	  kvarða	  hvað	  varðar	  mat	  á	  streitu.	  Innra	  

réttmæti	  kvarðans	  hefur	  verið	  mælt	  0,85	  á	  alfastuðli	  og	  endurspeglar	  kvarðinn	  vel	  það	  

efnissvið	  sem	  honum	  er	  ætlað	  að	  spanna	  (Cohen	  o.fl.,	  1983;	  Cohen	  og	  Williamson,	  1988).	  

	  

Siðfræði	  rannsókna	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Við	  framkvæmd	  hverrar	  rannsóknar	  eru	  fjögur	  lykilatriði	  sem	  hafa	  skal	  í	  huga	  í	  ferlinu	  

öllu,	  þ.e.	  virðing,	  skaðleysi,	  velgjörð	  og	  réttlæti.	  Mikilvægt	  er	  að	  hagsmunir	  einstaklingsins	  

séu	  ávallt	  hafðir	  að	  leiðarljósi	  og	  vegi	  þyngra	  en	  hagsmunir	  vísinda.	  Lögum	  samkvæmt	  skulu	  

allar	  rannsóknir	  á	  mönnum	  hljóta	  samþykki	  vísindasiðanefndar	  en	  hlutverk	  hennar	  er	  að	  

gæta	  að	  hagsmunum	  þátttakenda	  sem	  og	  að	  tryggja	  að	  rannsóknir	  á	  mönnum	  samrýmist	  

góðum	  siðum.	  Þegar	  spurningalisti	  er	  lagður	  fyrir	  þátttakendur	  skal	  ávallt	  taka	  fram	  að	  

enginn	  sé	  skyldugur	  til	  að	  svara	  listanum	  í	  heild	  eða	  ákveðnum	  spurningum	  hans	  og	  að	  

mögulegt	  sé	  að	  hætta	  þátttöku	  eftir	  að	  þátttaka	  er	  hafin	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  

Skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  voru	  í	  úrtaki	  rannsakenda	  fengu	  kynningarbréf	  sent	  í	  

tölvupósti	  þar	  sem	  efni	  rannsóknarinnar	  var	  kynnt	  og	  þeim	  boðin	  þátttaka.	  Það	  var	  enginn	  

skyldugur	  til	  að	  samþykkja	  boðið	  og	  möguleiki	  var	  á	  að	  sleppa	  spurningum	  á	  listanum	  ef	  

þátttakandi	  kaus	  að	  gera	  það.	  Auk	  þess	  var	  ávallt	  möguleiki	  á	  að	  hætta	  við	  eftir	  að	  þátttaka	  

var	  hafin.	  Bent	  var	  á	  að	  niðurstöðurnar	  væru	  hvorki	  persónugreinanlegar	  né	  rekjanlegar	  og	  
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að	  kynnu	  einhverjar	  spurningar	  að	  vakna	  gætu	  þeir	  haft	  samband	  við	  rannsakendur	  eða	  

ábyrgðamann	  rannsóknarinnar.	  Rannsakendur	  völdu	  að	  notast	  við	  vefsíðuna	  

www.surveymonkey.com	  við	  framkvæmd	  forprófunarinnar.	  Á	  henni	  er	  mögulegt	  að	  fylgjast	  

með	  því	  hversu	  mörg	  svör	  hafa	  borist	  ásamt	  því	  að	  skoða	  niðurstöður	  hverrar	  spurningar	  

fyrir	  sig.	  

Í	  rannsókninni	  var	  ekki	  þörf	  á	  að	  fá	  leyfi	  vísindasiðanefndar	  þar	  sem	  hún	  snýr	  ekki	  að	  

sjúklingum	  eða	  sjúkdómsmeðferð	  og	  ekki	  er	  um	  að	  ræða	  veruleg	  inngrip	  eða	  óþægindi	  fyrir	  

einkalíf	  þátttakenda	  (Vísindasiðanefnd,	  e.d.).	  Áður	  en	  skólahjúkrunarfræðingum	  innan	  HSu	  

var	  boðin	  þátttaka	  í	  forprófuninni	  var	  þó	  fengið	  leyfi	  frá	  framkvæmdastjóra	  hjúkrunar	  innan	  

stofnunarinnar	  eins	  og	  fyrr	  segir.	  

	  

Samantekt	  

	  	  	  	  	  	   Í	  þessari	  forprófun	  á	  rannsókn	  var	  notast	  við	  megindlega	  rannsóknaraðferð	  og	  er	  um	  

hreina	  lýsandi	  rannsókn	  að	  ræða.	  Þýði	  rannsóknarinnar	  voru	  13	  skólahjúkrunarfræðingar	  

sem	  störfuðu	  innan	  HSu	  vorið	  2016	  og	  voru	  spurningalistarnir	  sem	  lagðir	  voru	  fyrir	  samsettir	  

úr	  íslenskri	  þýðingu	  á	  PSS-‐10	  streitukvarða	  Cohen	  og	  spurningum	  frá	  rannsakendum.	  Við	  

gagnaúrvinnslu	  og	  framsetningu	  taflna	  og	  mynda	  var	  notast	  við	  Microsoft	  Excel.	  Ekki	  var	  þörf	  

á	  leyfi	  frá	  vísindasiðanefnd	  en	  leyfi	  var	  fengið	  frá	  framkvæmdastjóra	  hjúkrunar	  innan	  HSu	  til	  

að	  bjóða	  skólahjúkrunarfræðingum	  stofnunarinnar	  til	  þátttöku	  auk	  þess	  sem	  hann	  veitti	  

höfundum	  forprófunarinnar	  aðgang	  að	  netföngum	  allra	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  þýðinu.	  
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Kafli	  4:	  Niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  greint	  frá	  helstu	  niðurstöðum	  verkefnisins	  en	  tilgangur	  þess	  var	  

að	  forprófa	  spurningalista	  sem	  snýr	  að	  vinnutengdri	  streitu	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  

Suðurlandi.	  Sendir	  voru	  spurningalistar	  til	  þrettán	  skólahjúkrunarfræðinga	  sem	  starfa	  innan	  

HSu	  en	  svör	  bárust	  frá	  sjö	  þátttakendum	  (n=7).	  Rannsakendur	  kusu	  að	  notast	  við	  Microsoft	  

Excel	  við	  úrvinnslu	  rannsóknargagna	  og	  eru	  niðurstöðurnar	  birtar	  í	  rituðu	  máli	  og	  á	  

myndrænu	  formi	  hér	  að	  neðan.	  

	  

Bakgrunnsupplýsingar	  

	   Allir	  sjö	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  voru	  kvenkyns	  á	  aldrinum	  35-‐68	  ára	  en	  

meðalaldur	  þeirra	  var	  47	  ár.	  Sex	  þeirra	  (85,7%)	  voru	  giftir	  og	  einn	  (14,3%)	  í	  sambúð.	  Á	  mynd	  

1	  má	  sjá	  fjölda	  barna	  17	  ára	  og	  yngri	  sem	  bjuggu	  á	  heimili	  hvers	  þátttakanda.	  

	  

	  
Mynd	  1.	  „Fjöldi	  barna	  17	  ára	  og	  yngri	  sem	  búa	  á	  heimilinu?“	  
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Sex	  þátttakendur	  (85,7%)	  höfðu	  einungis	  lokið	  grunnmenntun	  sem	  krafist	  er	  til	  að	  

hljóta	  starfsréttindi	  sem	  hjúkrunarfræðingur,	  þ.e.	  annað	  hvort	  próf	  frá	  gamla	  

Hjúkrunarskólanum	  eða	  B.Sc.	  gráðu,	  og	  aðeins	  einn	  (14,3%)	  hafði	  lokið	  meistaragráðu	  (mynd	  

2).	  

	  

	  
Mynd	  2.	  „Hver	  er	  hæsta	  prófgráða	  sem	  þú	  hefur	  lokið	  í	  hjúkrunarfræði?“	  

	  

Á	  mynd	  3	  má	  sjá	  starfsaldur	  þátttakenda	  sem	  skólahjúkrunarfræðingar	  en	  þrír	  þeirra	  

(42,9%)	  höfðu	  einungis	  unnið	  við	  starfið	  í	  0-‐5	  ár.	  

	  

	  
Mynd	  3.	  „Hver	  er	  starfsaldur	  þinn	  sem	  skólahjúkrunarfræðingur?“	  
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Enginn	  þátttakandi	  stundaði	  framhaldsnám	  samfara	  vinnu.	  

	  

Starf	  skólahjúkrunarfræðingsins	  

	   Á	  mynd	  4	  má	  sjá	  starfshlutfall	  þátttakenda	  í	  skólahjúkrun,	  en	  fjórir	  þeirra	  (57,1%)	  

voru	  einungis	  í	  0-‐20%	  starfi.	  

	  

	  
Mynd	  4.	  „Hvert	  er	  starfshlutfall	  þitt	  í	  skólahjúkrun?“	  
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Mynd	  5	  sýnir	  fjölda	  þeirra	  barna	  sem	  hjúkrunarfræðingarnir	  báru	  ábyrgð	  á	  og	  bar	  að	  

sinna	  í	  skólahjúkrun	  og	  voru	  það	  á	  bilinu	  0-‐600	  börn.	  Sex	  þátttakendur	  (85,7%)	  sinntu	  öllum	  

stigum	  þeirra	  grunnskóla	  sem	  þeir	  störfuðu	  í,	  þ.e.	  1.-‐10.	  bekk,	  en	  einn	  þátttakandi	  (14,3%)	  

sinnti	  aðeins	  mið-‐	  og	  elsta	  stigi,	  þ.e.	  5.-‐10.	  bekk.	  Það	  var	  þátttakandi	  3	  en	  hann	  var	  einnig	  sá	  

eini	  sem	  ekki	  var	  yfir	  streituviðmiðum.	  

	  

	  
Mynd	  5.	  „Hver	  er	  fjöldi	  þeirra	  barna	  sem	  þú	  berð	  ábyrgð	  á	  og	  ber	  að	  sinna	  í	  skólahjúkrun?“	  

	  

	   Aðspurðir	  um	  hvort	  þátttakendum	  fyndust	  þeir	  ná	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  

væru	  til	  þeirra	  sem	  skólahjúkrunarfræðingar	  svöruðu	  fimm	  þeirra	  (71,4%)	  neitandi.	  Í	  kjölfar	  

þess	  var	  opin	  spurning	  þar	  sem	  spurt	  var	  að	  hvaða	  leyti	  þeim	  þættu	  þeir	  ekki	  ná	  að	  uppfylla	  

kröfurnar.	  Allir	  bentu	  á	  tímaskort	  og	  litla	  viðveru	  í	  skólanum	  sem	  helstu	  ástæður	  þess	  að	  þeir	  

ná	  ekki	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  eru	  til	  þeirra.	  Dæmi	  um	  svar	  við	  þessari	  spurningu	  

var	  svar	  þátttakanda	  5:	  „Mér	  finnst	  ég	  of	  lítið	  í	  skólanum	  og	  þar	  af	  leiðandi	  ekki	  geta	  sinnt	  

skólanum	  eins	  og	  ég	  vildi.“	  
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Streita	  skólahjúkrunarfræðinga	  

	   Fyrstu	  tíu	  spurningar	  listans	  voru	  fengnar	  úr	  stöðluðum	  streitukvarða	  Cohen	  (PSS-‐10).	  

Í	  töflu	  1	  má	  sjá	  spurningar	  kvarðans.	  	  

	  

Tafla	  1.	  

Spurningar	  PSS-‐10	  

1 „Hve	  oft	  hefur	  þú	  verið	  í	  uppnámi	  yfir	  einhverju	  sem	  kom	  óvænt	  upp	  á	  síðastliðinn	  
mánuð?“ 

2 „Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  að	  þú	  hafir	  ekki	  stjórn	  á	  mikilvægum	  þáttum	  í	  lífi	  þínu	  
síðastliðinn	  mánuð?“ 

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

4 „Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  þú	  óörugg/-‐ur	  um	  getu	  þína	  til	  að	  takast	  á	  við	  þín	  
persónulegu	  vandamál	  síðastliðinn	  mánuð?“ 

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

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

7 „Hve	  oft	  hefur	  þú	  getað	  stjórnað	  þeim	  hlutum	  í	  lífi	  þínu	  sem	  hafa	  skapraunað	  þér	  
síðastliðinn	  mánuð?“ 

8 „Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  þú	  hafa	  fulla	  stjórn	  á	  öllu	  í	  lífi	  þínu	  síðastliðinn	  mánuð?“ 

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

10 
 

„Hve	  oft	  hefur	  þér	  fundist	  verkefnin	  hlaðast	  svo	  hratt	  upp	  að	  þú	  kemst	  ekki	  yfir	  þau	  
síðastliðinn	  mánuð?“ 
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Hver	  spurning	  hefur	  fimm	  svarmöguleika	  (0)	  aldrei,	  (1)	  næstum	  aldrei,	  (2)	  stundum,	  

(3)	  nokkuð	  oft	  og	  (4)	  mjög	  oft.	  Á	  mynd	  6	  má	  sjá	  fjölda	  svara	  við	  einstökum	  liðum	  PSS-‐10	  

streitukvarðans.	  Athugið	  að	  myndin	  sýnir	  fjölda	  svara	  við	  spurningunni	  en	  ekki	  

prósentuhlutfall	  þeirra.	  

 

 
Mynd	  6.	  Fjöldi	  svara	  við	  einstökum	  liðum	  PSS-‐10	  
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Á	  mynd	  7	  má	  sjá	  samanlögð	  stig	  hvers	  þátttakanda	  fyrir	  sig	  en	  hún	  sýnir	  að	  sex	  

þátttakendur	  (85,7%)	  fengu	  meira	  en	  13,7	  stig	  og	  voru	  því	  yfir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  

kvarðanum.	  

 

 
Mynd	  7.	  Samanlögð	  stig	  hvers	  þátttakanda	  á	  PSS-‐10	  

 

	   Spurt	  var	  hvort	  þátttakendum	  þættu	  þeir	  stressaðir	  og	  svöruðu	  fjórir	  þeirra	  (57,1%)	  

því	  játandi.	  Þeir	  sem	  svöruðu	  játandi	  fengu	  í	  kjölfarið	  aðra	  spurningu	  um	  hvort	  þeir	  tengdu	  

streituna	  vinnunni	  (já/nei).	  Af	  þeim	  fjórum	  þátttakendum	  sem	  sögðust	  stressaðir	  svöruðu	  

allir	  játandi.	  Í	  kjölfarið	  var	  opin	  spurning	  þar	  sem	  spurt	  var	  um	  ástæður	  þess.	  Þær	  ástæður	  

sem	  nefndar	  voru	  í	  opnu	  spurningunni	  voru	  mannekla,	  tímaskortur	  og	  skipulagsleysi	  ásamt	  

óraunhæfum	  kröfum.	   

Aðspurðir	  hvort	  þátttakendur	  teldu	  vanta	  upp	  á	  stuðning	  í	  starfi	  þeirra	  í	  skólahjúkrun	  

til	  að	  draga	  úr	  streitu	  (já/nei)	  svöruðu	  fjórir	  þeirra	  (57,1%)	  játandi.	  Í	  kjölfarið	  kom	  opin	  

spurning	  um	  hvers	  konar	  stuðningur	  myndi	  henta.	  Í	  svörum	  þátttakenda	  númer	  4,	  5	  og	  7	  

kom	  fram	  að	  þeim	  myndi	  henta	  betri	  mönnun	  og	  skipulag	  ásamt	  aukinni	  þekkingu	  og	  

meðferðarúrræðum.	  Þátttakandi	  2	  svaraði	  þannig	  að	  það	  vantaði	  „skilning	  á	  mikilvægi	  

starfsins	  og	  meiri	  samvinnu	  með	  öðrum	  skólahjúkrunarfræðingum.“ 
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Mögulegir	  áhrifaþættir	  sem	  spurt	  var	  um	  í	  forprófuninni	  voru	  bornir	  saman	  við	  tilvist	  

streitu	  samkvæmt	  PSS-‐10.	  Þeir	  voru	  kyn,	  aldur,	  hjúskaparstaða	  og	  fjöldi	  barna	  17	  ára	  og	  yngri	  

á	  heimili.	  Einnig	  starfshlutfall,	  starfsaldur,	  menntunarstig	  og	  fjöldi	  barna	  og	  skólastig	  sem	  

þátttakendur	  sinntu	  í	  skólahjúkrun.	  Aðeins	  var	  hægt	  að	  sýna	  fram	  á	  tengsl	  við	  einn	  áhrifaþátt	  

en	  það	  var	  fjöldi	  þeirra	  skólastiga	  sem	  viðkomandi	  hjúkrunarfræðingur	  sinnti.	  Í	  ljós	  kom	  að	  

þátttakandi	  3,	  sem	  var	  sá	  eini	  sem	  ekki	  reyndist	  yfir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10,	  var	  

sá	  eini	  sem	  ekki	  sinnti	  yngsta	  stigi	  í	  sínu	  starfi. 

 

Að	  lokum	  

Svör	  við	  opinni	  spurningu	  um	  hvort	  þátttakendur	  vildu	  koma	  einhverju	  á	  framfæri	  að	  

forprófuninni	  lokinni	  má	  sjá	  í	  töflu	  2.	  

 

Tafla	  2.	  

„Er	  eitthvað	  sem	  þú	  vilt	  koma	  á	  framfæri	  að	  lokum?“	  

Þátttakandi	  1 „Stressið	  er	  almennt	  í	  allri	  vinnunni,	  ég	  reyni	  að	  gera	  mitt	  besta	  í	  
skólahjúkrun“ 

Þátttakandi	  2 „Þyrfti	  betri	  ramma	  um	  verkefni	  skólahjúkrunarfræðinga“ 

Þátttakandi	  4 „Tengi	  spurningarnar	  ekki	  bara	  við	  skólahjúkrun,	  hún	  veldur	  mér	  
persónulega	  ekki	  mestri	  streitu	  heldur	  almennt	  að	  hafa	  ekki	  þann	  tíma	  
sem	  þarf	  til	  að	  klára	  verkefni	  sem	  mér	  er	  ætlað	  að	  vinna“ 

Þátttakandi	  5 „Ég	  tel	  að	  skólahjúkrunarfræðingar	  gætu	  verið	  öflugri	  inni	  í	  skólanum	  
sem	  meðferðaraðilar.	  Þeim	  vantar	  tækifæri	  til	  að	  veita	  meðferð	  af	  ýmsu	  
tagi,	  t.d.	  við	  kvíða	  og	  þunglyndi,	  næringarráðgjöf	  og	  fleira“ 

Þátttakandi	  7 „Mönnum	  heilsugæsluna	  betur“ 
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Þar	  sem	  um	  forprófun	  var	  að	  ræða	  voru	  þátttakendur	  beðnir	  um	  að	  skrifa	  niður	  

athugasemdir	  um	  álit	  sitt	  á	  listanum,	  uppsetningu	  hans,	  spurningum,	  svarmöguleikum	  og	  

öðru	  slíku	  og	  má	  sjá	  svör	  þeirrar	  spurningar	  í	  töflu	  3.	  

 

Tafla	  3.	  

„Athugasemdir	  við	  spurningalistann.“	  

Þátttakandi	  1 „Listinn	  er	  góður“ 

Þátttakandi	  2 „Vantar	  að	  spyrja	  hvort	  starfað	  sé	  í	  fleiri	  en	  einum	  skóla	  sem	  á	  oft	  við	  úti	  
á	  landi	  og	  þá	  fer	  oft	  tími	  í	  að	  koma	  sér	  á	  milli	  skóla.	  Einnig	  oft	  
óhagkvæmar	  bekkjarstærðir	  svo	  það	  krefst	  fleiri	  hópa	  af	  færri	  
nemendum	  í	  fræðslunni“ 

Þátttakandi	  4 „Finnst	  spurningarnar	  almenns	  eðlis	  og	  svara	  út	  frá	  því,	  get	  ekki	  skilið	  
skólahjúkrunina	  frá“ 

Þátttakandi	  5 „Engar	  athugasemdir“ 

Þátttakandi	  6 „Mætti	  koma	  skýrar	  fram	  í	  byrjun	  hvort	  verið	  er	  að	  spyrja	  um	  líðan	  í	  
starfi	  eingöngu	  eða	  lífinu	  sjálfu	  almennt“ 

	  

Samantekt	  

	   Allir	  þátttakendur	  voru	  kvenkyns	  og	  á	  aldrinum	  35-‐68	  ára	  og	  reyndust	  þeir	  allir	  vera	  í	  

sambúð	  eða	  giftir.	  Af	  þátttakendunum	  höfðu	  85,7%	  þeirra	  (n=6)	  einungis	  lokið	  

grunnmenntun	  í	  hjúkrunarfræði,	  þ.e.	  prófi	  frá	  gamla	  Hjúkrunarskólanum	  eða	  B.Sc.	  gráðu	  og	  

engin	  þeirra	  lagði	  stund	  á	  framhaldsnám	  samhliða	  starfi	  sínu.	  Þátttakendur	  höfðu	  starfað	  við	  

skólahjúkrun	  á	  bilinu	  0-‐20	  ár	  og	  þar	  af	  voru	  42,9%	  (n=3)	  sem	  höfðu	  aðeins	  gert	  það	  í	  0-‐5	  ár.	  

Starfshlutfall	  þeirra	  var	  á	  bilinu	  0-‐80%	  en	  57,1%	  þátttakenda	  (n=4)	  var	  aðeins	  í	  0-‐20%	  starfi.	  

Fjöldi	  þeirra	  barna	  sem	  þátttakendur	  sinntu	  voru	  á	  bilinu	  0-‐600	  talsins	  en	  85,7%	  þeirra	  (n=6)	  

sinntu	  öllum	  bekkjum	  skólanna.	  Hvað	  kröfur	  í	  starfi	  varðar	  töldu	  71,4%	  þátttakenda	  (n=5)	  sig	  

ekki	  ná	  að	  uppfylla	  þær.	  Samkvæmt	  niðurstöðum	  spurninga	  úr	  PSS-‐10	  reyndust	  85,7%	  

þátttakenda	  (n=6)	  yfir	  streituviðmiðum	  en	  57,1%	  (n=4)	  töldu	  sig	  vera	  stressaða	  og	  tengdu	  

það	  við	  vinnuna.	  Sama	  hlutfall	  taldi	  vanta	  upp	  á	  stuðning	  í	  starfi	  þeirra	  í	  skólahjúkrun	  til	  að	  

draga	  úr	  streitu.	  Eini	  áhrifaþátturinn	  sem	  spurt	  var	  um	  í	  forprófuninn	  og	  hægt	  var	  að	  sýna	  

fram	  á	  tengsl	  við	  tilvist	  streitu	  samkvæmt	  PSS-‐10	  var	  fjöldi	  skólastiga	  sem	  viðkomandi	  

hjúkrunarfræðingur	  sinnti,	  en	  eini	  þátttakandinn	  sem	  ekki	  reyndist	  stressaður	  var	  sá	  sem	  

ekki	  sinnti	  yngsta	  stigi	  í	  sínu	  starfi.	  
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Kafli	  5:	  Umfjöllun	  um	  niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  farið	  yfir	  túlkun	  rannsakenda	  á	  niðurstöðum	  forprófunarinnar	  

og	  þær	  bornar	  saman	  við	  þær	  fræðilegu	  heimildir	  sem	  fundust	  um	  efnið	  og	  rætt	  var	  um	  í	  

kafla	  2.	  Tilgangur	  verkefnisins	  var	  að	  forprófa	  spurningalista	  sem	  snýr	  að	  vinnutengdri	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi	  og	  í	  þessum	  kafla	  verður	  leitast	  við	  að	  svara	  þeim	  

rannsóknarspurningum	  sem	  settar	  voru	  fram	  í	  kafla	  1.	  Farið	  verður	  yfir	  streitu	  þátttakenda,	  

starf	  þeirra	  sem	  skólahjúkrunarfræðingar	  og	  hvað	  betur	  mætti	  fara.	  Að	  lokum	  verður	  fjallað	  

um	  það	  sem	  þátttakendur	  vildu	  koma	  á	  framfæri	  og	  umsögn	  þeirra	  um	  spurningalistann	  sem	  

forprófaður	  var	  ásamt	  atriðum	  sem	  rannsakendum	  þótti	  ábótavant	  við	  framkvæmd	  

forprófunarinnar.	  Alls	  tóku	  sjö	  skólahjúkrunarfræðingar	  þátt	  í	  rannsókninni	  af	  þeim	  þrettán	  

sem	  fengu	  listann	  sendan	  og	  miðast	  niðurstöður	  forprófunarinnar	  því	  við	  sjö	  svör.	  

	  

Streita	  skólahjúkrunarfræðingsins	  

Tvær	  rannsóknarspurningar	  voru	  settar	  fram	  í	  upphafi:	  „Finna	  

skólahjúkrunarfræðingar	  innan	  Heilbrigðisstofnunar	  Suðurlands	  fyrir	  vinnutengdri	  streitu?“	  

og	  „Hverjir	  eru	  hugsanlegir	  áhrifaþættir	  vinnutengdu	  streitunnar?“.	  Fyrri	  spurningunni	  svara	  

rannsakendur	  játandi	  þar	  sem	  85,7%	  þátttakenda	  (n=6)	  reyndust	  yfir	  streituviðmiðum	  

samkvæmt	  PSS-‐10	  og	  57,1%	  (n=4)	  töldu	  sig	  stressaða	  samkvæmt	  svörum	  við	  spurningunni:	  

„Finnst	  þér	  þú	  vera	  stressuð/-‐aður?“	  (já/nei)	  og	  tengdi	  sama	  hlutfall	  það	  við	  vinnuna.	  Þrátt	  

fyrir	  að	  ekki	  sé	  samræmi	  í	  þeim	  fjölda	  sem	  reyndust	  yfir	  streituviðmiðum	  og	  þeim	  sem	  töldu	  

sig	  stressaða	  þá	  telja	  rannsakendur	  að	  niðurstöður	  gefi	  til	  kynna	  að	  skólahjúkrunarfræðingar	  

á	  Suðurlandi	  finni	  fyrir	  vinnutengdri	  streitu	  miðað	  við	  úrtakið.	  

Athyglisvert	  var	  að	  þeir	  skólahjúkrunarfræðingar	  sem	  reyndust	  yfir	  streituviðmiðum	  

en	  töldu	  sig	  ekki	  stressaða	  virtust	  ekki	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  streitunni	  sjálfir.	  Ekki	  fundust	  

neinar	  fræðilegar	  heimildir	  um	  notkun	  PSS-‐10	  á	  meðal	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  því	  ekki	  

mögulegt	  að	  bera	  niðurstöður	  þess	  hluta	  forprófunarinnar	  saman	  við	  sambærilegar	  

niðurstöður	  annarra.	  Þeir	  þátttakendur	  sem	  svöruðu	  því	  játandi	  að	  finnast	  þeir	  stressaðir	  

tengdu	  það	  allir	  við	  vinnuna	  og	  ástæður	  þess	  sögðu	  þeir	  vera	  manneklu,	  tímaskort	  og	  

skipulagsleysi	  ásamt	  óraunhæfum	  kröfum.	  Samkvæmt	  skoðanakönnun	  sem	  gerð	  var	  á	  

vinnumarkaði	  í	  Evrópu	  árið	  2012	  telja	  61%	  heilbrigðisstarfsmanna	  vinnutengda	  streitu	  vera	  

mikla	  í	  sínu	  starfi	  og	  21%	  að	  hún	  sé	  mjög	  algeng.	  Einnig	  virðast	  konur	  upplifa	  meiri	  streitu	  en	  

karlar	  en	  hlutföllin	  eru	  þó	  nokkuð	  jöfn,	  þ.e.	  54%	  kvenna	  á	  móti	  49%	  karla	  
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(Vinnuverndarstofnun	  Evrópu,	  2013).	  Ekki	  fundust	  neinar	  rannsóknir	  um	  vinnutengda	  streitu	  

á	  meðal	  skólahjúkrunarfræðinga	  sérstaklega.	  

Sama	  hlutfall	  þátttakenda	  og	  taldi	  sig	  stressaða,	  þ.e.	  57,1%	  (n=4),	  taldi	  einnig	  vanta	  

upp	  á	  stuðning	  í	  starfi	  þeirra	  í	  skólahjúkrun	  til	  að	  draga	  úr	  streitu.	  Helstu	  þættir	  sem	  þeir	  

töldu	  henta	  sér	  sem	  stuðningur	  í	  starfi	  voru	  betri	  mönnun	  og	  skipulag	  ásamt	  aukinni	  

þekkingu	  og	  meðferðarúrræðum.	  Þetta	  er	  í	  samræmi	  við	  rannsókn	  Lewis	  o.fl.	  (2010)	  þar	  sem	  

sýnt	  var	  fram	  á	  leiðir	  sem	  yfirmenn	  geta	  nýtt	  sér	  til	  að	  stuðla	  að	  fyrirbyggingu	  vinnutengdrar	  

streitu	  á	  meðal	  hjúkrunarfræðinga.	  Meðal	  annars	  var	  það	  að	  stýra	  vinnuálagi	  með	  aukinni	  

mönnun,	  að	  yfirmaðurinn	  sé	  skipulagður	  og	  meti	  starfsemina	  reglulega	  með	  tilliti	  til	  

mögulegrar	  bætingar	  ásamt	  því	  að	  stuðla	  að	  þróun	  starfsfólks	  síns	  í	  starfi.	  

Seinni	  rannsóknarspurningunni	  leituðust	  rannsakendur	  við	  að	  finna	  svör	  við	  með	  því	  

að	  taka	  til	  alla	  þá	  áhrifaþætti	  sem	  spurt	  var	  um	  í	  forprófuninni.	  Þeir	  voru	  kyn,	  aldur,	  

hjúskaparstaða	  og	  fjöldi	  barna	  17	  ára	  og	  yngri	  á	  heimili.	  Einnig	  starfshlutfall,	  starfsaldur,	  

menntunarstig	  og	  fjöldi	  barna	  og	  skólastig	  sem	  þátttakendur	  sinntu	  í	  skólahjúkrun.	  Aðeins	  

var	  hægt	  að	  sýna	  fram	  á	  tengsl	  við	  einn	  áhrifaþátt	  en	  það	  var	  fjöldi	  þeirra	  skólastiga	  sem	  

viðkomandi	  hjúkrunarfræðingur	  sinnti.	  Í	  ljós	  kom	  að	  þátttakandi	  númer	  3,	  sem	  var	  sá	  eini	  

sem	  ekki	  reyndist	  yfir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10,	  var	  sá	  eini	  sem	  ekki	  sinnti	  yngsta	  

stigi	  í	  sínu	  starfi.	  Ekki	  reynist	  unnt	  að	  svara	  seinni	  spurningunni	  með	  afgerandi	  hætti	  vegna	  

smæðar	  úrtaks	  en	  	  þessar	  niðurstöður	  gefa	  vísbendingu	  um	  það	  að	  fjöldi	  skólastiga	  sem	  

skólahjúkrunarfræðingur	  sinnir	  í	  starfi	  sínu	  hafi	  áhrif	  á	  tilvist	  vinnutengdrar	  streitu.	  

Það	  sem	  kom	  rannsakendum	  helst	  á	  óvart	  tengt	  bakgrunni	  þátttakenda	  var	  að	  

þátttakandi	  númer	  3,	  sem	  var	  sá	  eini	  sem	  var	  undir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10,	  var	  

með	  flest	  börn	  á	  aldrinum	  17	  ára	  og	  yngri	  á	  heimili	  sínu.	  Rannsakendur	  höfðu	  búist	  við	  því	  að	  

fleiri	  börn	  á	  heimili	  gætu	  orsakað	  aukna	  streitu	  en	  svo	  virtist	  ekki	  vera	  í	  þessu	  tilfelli.	  

Jafnframt	  áttu	  rannsakendur	  von	  á	  því	  að	  fleiri	  þátttakendur	  væru	  með	  viðbótarnám	  í	  

hjúkrunarfræði	  eða	  legðu	  stund	  á	  það	  samhliða	  vinnu	  en	  85,7%	  (n=6)	  þeirra	  höfðu	  aðeins	  

lokið	  grunnnámi	  og	  enginn	  stundaði	  framhaldsnám.	  Starfsaldur	  virtist	  ekki	  hafa	  áhrif	  á	  það	  

hvort	  þátttakendur	  voru	  yfir	  streituviðmiðum	  en	  rannsakendur	  áttu	  von	  á	  því	  að	  lengri	  

starfsaldur	  gæti	  skilað	  sér	  í	  minni	  streitu.	  
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Starf	  skólahjúkrunarfræðingsins	  

Starfshlutfall	  þátttakenda	  var	  nokkuð	  lægra	  en	  rannsakendur	  áttu	  von	  á	  samanborið	  

við	  fjölda	  þeirra	  barna	  sem	  þeir	  báru	  ábyrgð	  á	  og	  bar	  að	  sinna	  í	  starfi	  sínu.	  Líkt	  og	  áður	  segir	  

eru	  viðmið	  sem	  sett	  eru	  af	  Miðstöð	  um	  heilsuvernd	  barna	  að	  skólahjúkrunarfræðingur	  í	  

100%	  starfi	  beri	  ábyrgð	  á	  500-‐700	  börnum	  en	  meðaltalið	  fyrir	  landið	  allt	  eru	  750	  börn	  sem	  er	  

það	  sama	  og	  viðmiðið	  er	  í	  Bandaríkjunum	  (National	  Association	  of	  School	  Nurses,	  2009;	  

Ragnheiður	  Ósk	  Erlendsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  19.	  apríl	  2016).	  

Ef	  þessi	  viðmið	  eru	  borin	  saman	  við	  fjölda	  barna	  sem	  þátttakendur	  forprófunarinnar	  

höfðu	  á	  sinni	  ábyrgð	  kemur	  í	  ljós	  að	  þeir	  báru	  allir	  ábyrgð	  á	  fleiri	  börnum	  en	  viðmiðið	  segir	  til	  

um	  sem	  hugsanlega	  getur	  valdið	  streitu.	  Tveir	  þátttakendur	  féllu	  þó	  undir	  meðaltalið	  fyrir	  

landið	  allt	  og	  þar	  með	  það	  viðmið	  sem	  notast	  er	  við	  í	  Bandaríkjunum.	  Þessar	  niðurstöður	  

gefa	  til	  kynna	  að	  þörf	  er	  á	  að	  auka	  starfshlutfall	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi	  miðað	  

við	  þau	  viðmið	  sem	  gefin	  hafa	  verið	  út.	  

Þátttakandi	  númer	  3	  var	  sá	  eini	  sem	  sinnti	  ekki	  yngsta	  stigi	  í	  sínu	  starfi	  og	  var	  

jafnframt	  ekki	  yfir	  streituviðmiðum.	  Var	  þetta	  eini	  áhrifaþátturinn	  sem	  rannsakendur	  gátu	  

tengt	  við	  streitu	  líkt	  og	  fram	  hefur	  komið	  en	  það	  kom	  á	  óvart	  þar	  sem	  þeir	  töldu	  skólahjúkrun	  

á	  yngsta	  stigi	  ekki	  jafn	  krefjandi	  og	  á	  mið-‐	  og	  elsta	  stigi	  skólanna	  og	  ætti	  því	  ekki	  að	  valda	  

streitu	  að	  þeirra	  mati.	  Velta	  má	  fyrir	  sér	  hvort	  það	  sé	  meira	  streituvaldandi	  að	  þurfa	  að	  sinna	  

nemendum	  á	  öllum	  stigum	  skólanna	  í	  einu	  í	  stað	  þess	  að	  geta	  einbeitt	  sér	  að	  einu	  til	  tveimur	  

stigum.	  

Meirihluti	  þátttakenda,	  eða	  71,4%,	  taldi	  sig	  ekki	  geta	  uppfyllt	  þær	  kröfur	  sem	  gerðar	  

voru	  til	  þeirra	  í	  starfi	  en	  allir	  bentu	  á	  tímaskort	  og	  litla	  viðveru	  í	  skólanum	  sem	  ástæðu	  þess.	  

Tímaskortur	  hjúkrunarfræðinga	  hefur	  mikið	  verið	  ræddur	  í	  Bretlandi	  en	  samkvæmt	  Gleeson	  

(2009)	  hafa	  skólahjúkrunarfræðingar	  þar	  í	  landi	  þurft	  að	  forgangsraða	  verkefnum	  sínum	  og	  

einbeita	  sér	  að	  þeim	  þáttum	  sem	  nauðsynlegt	  er	  að	  hafa	  hjúkrunarmenntun	  í.	  Þeir	  hafa	  þurft	  

að	  nýta	  tíma	  sinn	  að	  mestu	  leyti	  fyrir	  nemendur	  með	  heilsubrest	  frekar	  en	  að	  sinna	  þeim	  

sem	  teljast	  heilbrigðir.	  

Rannsakendur	  veltu	  því	  fyrir	  sér	  hvernig	  þátttakendur	  forgangsröðuðu	  verkefnum	  

sínum	  þar	  sem	  tímaskortur	  virtist	  vera	  raunverulegt	  vandamál	  á	  meðal	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi.	  Ekki	  var	  spurt	  nánar	  út	  í	  hvernig	  þeir	  leystu	  þann	  

vanda	  og	  forgangsröðuðu	  tíma	  sínum.	  Í	  rannsókn	  Royal	  College	  of	  Nursing	  (RCN)	  á	  meðal	  

skólahjúkrunarfræðinga	  í	  Bretlandi	  árið	  2009	  kemur	  í	  ljós	  að	  64%	  þátttakenda	  taldi	  að	  
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vinnuálag	  sitt	  í	  skólahjúkrun	  væri	  of	  mikið	  og	  aðeins	  18%	  töldu	  að	  fullnægjandi	  skólahjúkrun	  

væri	  veitt	  í	  skólum	  þeirra	  (Ball,	  2009).	  Leiða	  má	  að	  því	  líkur	  að	  ein	  ástæða	  þessa	  sé	  

tímaskortur	  og	  því	  ljóst	  að	  vandamálið	  er	  ekki	  aðeins	  bundið	  við	  Suðurland.	  

	  

Hvað	  má	  betur	  fara	  

Þar	  sem	  um	  forprófun	  var	  að	  ræða	  er	  nauðsynlegt	  að	  horfa	  til	  þess	  hvað	  má	  betur	  

fara	  í	  spurningalistanum	  og	  rannsókninni	  sjálfri	  til	  þess	  að	  mögulegt	  sé	  að	  betrumbæta	  

listann	  og	  nýta	  hann	  í	  frekari	  rannsóknarvinnu.	  Í	  spurningalistanum	  voru	  opnar	  spurningar	  til	  

að	  gefa	  þátttakendum	  tækifæri	  til	  að	  koma	  með	  athugasemdir	  og	  tillögur	  að	  því	  sem	  betur	  

mætti	  fara.	  Opna	  spurningin:	  „Er	  eitthvað	  sem	  þú	  vilt	  koma	  á	  framfæri	  að	  lokum?“	  var	  lögð	  

fyrir	  þátttakendur	  forprófunarinnar.	  Svar	  þátttakanda	  númer	  7	  um	  að	  manna	  heilsugæsluna	  

betur	  er	  í	  nokkru	  samræmi	  við	  það	  sem	  áður	  hefur	  komið	  fram	  um	  manneklu	  í	  skólahjúkrun	  

og	  því	  vert	  að	  stýra	  vinnuálaginu	  með	  aukinni	  mönnun	  eins	  og	  rannsókn	  Lewis	  o.fl.	  (2010)	  

benti	  á	  og	  þannig	  fyrirbyggja	  vinnutengda	  streitu.	  Þátttakandi	  númer	  4	  benti	  á	  að	  

tímaskortur	  í	  starfi	  væri	  valdur	  streitu	  hjá	  honum	  en	  það	  er	  sá	  þáttur	  sem	  rannsakendur	  

töldu	  í	  upphafi	  að	  væri	  aðalstreituvaldur	  í	  starfi	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  er	  þetta	  því	  viss	  

staðfesting	  á	  því.	  

Þátttakandi	  númer	  2	  hafði	  á	  orði	  að	  betri	  ramma	  þyrfti	  um	  verkefni	  

skólahjúkrunarfræðinga.	  Kom	  þetta	  rannsakendum	  á	  óvart	  og	  veltu	  þeir	  því	  töluvert	  fyrir	  sér.	  

Þeir	  gátu	  ekki	  fundið	  neinar	  skýringar	  á	  því	  hvers	  vegna	  hann	  telur	  svo	  vera	  þar	  sem	  

höfundum	  fannst	  ramminn	  skýr	  og	  skilmerkilegur	  eftir	  að	  hafa	  skoðað	  leiðbeiningar	  frá	  

Embætti	  landlæknis	  (2014b)	  fyrir	  skólahjúkrunarfræðinga.	  Skoðanir	  rannsakenda	  eru	  í	  

samræmi	  við	  það	  sem	  kom	  í	  ljós	  í	  viðtali	  við	  skólahjúkrunarfræðinginn	  Jónínu	  sem	  fjallað	  var	  

um	  í	  kafla	  2.	  Henni	  fannst	  ramminn	  mjög	  góður	  og	  taldi	  að	  mikil	  og	  þörf	  uppfærsla	  hefði	  farið	  

fram	  á	  síðustu	  árum	  (Jónína	  Lóa	  Kristjánsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  

Aðspurðir	  um	  athugasemdir	  við	  listann,	  uppsetningu	  hans,	  spurningar,	  svarmöguleika	  

og	  annað	  slíkt	  komu	  nokkrir	  gagnlegir	  punktar	  fram	  frá	  þátttakendum.	  Þeirra	  á	  meðal	  var:	  

„Mætti	  koma	  skýrar	  fram	  í	  byrjun	  hvort	  verið	  er	  að	  spyrja	  um	  líðan	  í	  starfi	  eingöngu	  eða	  lífinu	  

sjálfu	  almennt“	  og	  „Finnst	  spurningarnar	  almenns	  eðlis	  og	  svara	  út	  frá	  því,	  get	  ekki	  skilið	  

skólahjúkrunina	  frá.“	  

Í	  þessum	  svörum	  er	  verið	  að	  vísa	  í	  spurningar	  PSS-‐10	  og	  að	  ekki	  hafi	  verið	  skýrt	  hvort	  

verið	  sé	  að	  spyrja	  um	  líðan	  í	  starfinu	  eingöngu	  eða	  í	  lífinu	  almennt.	  Spurningarnar	  gera	  ekki	  
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greinarmun	  á	  því	  en	  þar	  sem	  að	  notast	  var	  við	  staðlaðar	  spurningar	  var	  ekki	  verið	  að	  breyta	  

þeim.	  Rannsakendur	  telja	  þó	  að	  þeir	  hefðu	  getað	  tekið	  það	  skýrar	  fram	  í	  byrjun	  að	  

þátttakendur	  ættu	  að	  svara	  spurningum	  PSS-‐10,	  þ.e.	  fyrstu	  tíu	  spurningum	  listans,	  með	  tilliti	  

til	  vinnu	  sinnar.	  Þetta	  er	  því	  atriði	  sem	  þyrfti	  að	  bæta	  úr	  fyrir	  frekari	  notkun	  listans.	  	  	  	  	  	   	  

Annar	  gagnlegur	  punktur	  sem	  kom	  frá	  þátttakendum	  var:	  „Vantar	  að	  spyrja	  hvort	  

starfað	  sé	  í	  fleiri	  en	  einum	  skóla	  sem	  á	  oft	  við	  úti	  á	  landi	  og	  þá	  fer	  oft	  tími	  í	  að	  koma	  sér	  á	  

milli	  skóla.	  Einnig	  oft	  óhagkvæmar	  bekkjarstærðir	  svo	  það	  krefst	  fleiri	  hópa	  af	  færri	  

nemendum	  í	  fræðslunni.“	  

Sviðsstjóri	  skólaheilsugæslu	  hjá	  þróunarsviði	  Heilsugæslu	  höfuðborgarsvæðisins	  benti	  

á	  að	  skólahjúkrunarfræðingar	  úti	  á	  landi	  bæru	  gjarnan	  ábyrgð	  á	  fleiri	  en	  einum	  skóla	  og	  að	  

það	  geti	  reynst	  erfitt	  að	  þurfa	  að	  endurtaka	  allt	  á	  mörgum	  stöðum.	  Þetta	  geti	  haft	  áhrif	  á	  

hvert	  viðmið	  um	  starfshlutfall	  skólahjúkrunarfræðings	  ætti	  að	  vera	  miðað	  við	  nemendafjölda	  

(Ragnheiður	  Ósk	  Erlendsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  19.	  apríl	  2016).	  Þessi	  ábending	  kom	  fram	  

eftir	  að	  forprófun	  spurningalistans	  fór	  fram	  og	  var	  því	  ekki	  tekið	  með	  því	  rannsakendur	  höfðu	  

ekki	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  því	  í	  upphafi	  að	  það	  að	  sinna	  fleiri	  en	  einum	  skóla	  gæti	  verið	  

streituvaldandi	  og	  þetta	  er	  því	  spurning	  sem	  vert	  væri	  að	  bæta	  við	  fyrir	  frekari	  notkun	  listans.	  

Líkt	  og	  áður	  segir	  er	  mikilvægt	  að	  yfirmenn	  stuðli	  að	  fyrirbyggingu	  vinnutengdrar	  

streitu	  á	  meðal	  hjúkrunarfræðinga.	  Talið	  er	  að	  mögulegar	  leiðir	  til	  þess	  sé	  að	  yfirmaðurinn	  sé	  

aðgengilegur	  og	  sýnilegur,	  tryggi	  góð	  samskipti	  og	  stuðli	  að	  þróun	  starfsfólks	  síns	  í	  starfi	  

ásamt	  fjölmörgu	  öðru	  (Lewis	  o.fl.,	  2010).	  

Þar	  sem	  skólahjúkrunarfræðingar	  starfa	  yfirleitt	  einir	  og	  fjarri	  sinni	  heilsugæslustöð	  er	  

aðgengi	  þeirra	  að	  yfirmanni	  sínum	  ekki	  alltaf	  eins	  og	  best	  verður	  á	  kosið.	  Er	  það	  í	  samræmi	  

við	  upplýsingar	  úr	  viðtali	  við	  skólahjúkrunarfræðinginn	  Jónínu,	  en	  hún	  sagði	  að	  skólahjúkrun	  

sé	  gjarnan	  álitið	  hliðarstarf	  við	  heilsugæsluna	  þar	  sem	  það	  fer	  fram	  utan	  hennar.	  Það	  orsaki	  

gjarnan	  skort	  á	  stuðningi	  frá	  yfirmönnum	  til	  að	  vinna	  úr	  streitu	  og	  öðrum	  málum	  (Jónína	  Lóa	  

Kristjánsdóttir,	  munnleg	  heimild,	  15.	  apríl	  2016).	  Hér	  er	  um	  að	  ræða	  upplýsingar	  sem	  komu	  

fram	  eftir	  forprófun	  spurningalistans	  og	  eftir	  á	  að	  hyggja	  hefðu	  rannsakendur	  því	  viljað	  spyrja	  

út	  í	  samband	  og	  samskipti	  þátttakenda	  við	  sinn	  yfirmann	  í	  forprófuninni	  og	  kanna	  hvort	  það	  

hafi	  mögulega	  áhrif	  á	  vinnutengda	  streitu.	  

Rannsakendur	  veltu	  því	  einnig	  fyrir	  sér	  hvort	  betra	  hefði	  verið	  að	  spyrja	  út	  í	  nákvæmt	  

starfshlutfall	  í	  skólahjúkrun	  og	  nákvæman	  fjölda	  barna	  sem	  viðkomandi	  ber	  ábyrgð	  á	  í	  sínu	  

starfi.	  Þá	  hefði	  verið	  hægt	  að	  reikna	  nákvæmlega	  út	  álag	  hvers	  og	  eins	  í	  starfi	  en	  aftur	  á	  móti	  
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hefðu	  svör	  þátttakenda	  þá	  mögulega	  orðið	  persónugreinanleg.	  Það	  þykir	  þó	  ljóst	  að	  lengi	  má	  

gott	  bæta	  og	  væri	  ný	  forprófun	  á	  spurningalistanum	  ráð	  til	  að	  gera	  hann	  sem	  bestan	  svo	  

mögulegt	  væri	  að	  nýta	  hann	  til	  rannsóknar	  á	  stærri	  hóp	  skólahjúkrunarfræðinga.	  

	  

Samantekt	  

Niðurstöður	  forprófunarinnar	  sýndu	  að	  meirihluti	  þeirra	  skólahjúkrunarfræðinga	  sem	  

tóku	  þátt	  í	  henni	  reyndust	  yfir	  streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10.	  Einungis	  var	  hægt	  að	  sýna	  

fram	  á	  að	  streita	  væri	  tengd	  því	  að	  sinna	  ekki	  yngsta	  stigi	  grunnskólabarna	  en	  það	  þyrfti	  þó	  

að	  rannsaka	  frekar	  með	  stærra	  þýði	  og	  ekki	  er	  æskilegt	  að	  draga	  miklar	  ályktanir	  af	  því	  þar	  

sem	  úrtakið	  er	  of	  lítið	  til	  þess.	  Engar	  heimildir	  fundust	  um	  vinnutengda	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  og	  gefa	  niðurstöður	  forprófunarinnar	  til	  kynna	  að	  vert	  sé	  að	  

rannsaka	  þetta	  málefni	  betur	  en	  vitað	  er	  að	  tímaskortur	  og	  vinnuálag	  er	  mikið	  í	  starfi	  þeirra	  

og	  sést	  það	  bæði	  í	  þessari	  forprófun	  sem	  og	  í	  erlendum	  rannsóknum	  sem	  vísað	  hefur	  verið	  í.	  

Æskilegt	  væri	  að	  gera	  breytingar	  á	  spurningalistanum	  yrði	  hann	  lagður	  fyrir	  

markhópinn	  að	  nýju	  þar	  sem	  um	  forprófun	  var	  að	  ræða	  nú	  og	  nokkur	  atriði	  mætti	  bæta	  í	  

honum,	  svo	  sem	  skýrari	  formála,	  spurningu	  um	  fjölda	  skóla	  sem	  viðkomandi	  starfar	  í	  og	  

spurningu	  um	  stuðning	  frá	  yfirmanni.	  
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Kafli	  6:	  Samantekt/notagildi	  rannsóknar	  og	  framtíðarrannsóknir	  

	   Í	  þessum	  kafla	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  takmörkunum	  rannsóknarinnar	  ásamt	  hagnýtu	  

gildi	  hennar	  fyrir	  hjúkrun,	  hjúkrunarstjórnun,	  hjúkrunarmenntun	  og	  hjúkrunarrannsóknir.	  Að	  

lokum	  verður	  farið	  yfir	  hugmyndir	  rannsakenda	  að	  framtíðarrannsóknum	  um	  efnið	  ásamt	  

samantekt	  á	  verkefninu	  í	  heild	  og	  hugleiðingum	  rannsakenda.	  

	  

Takmarkanir	  rannsóknar	  

	   Helsta	  takmörkun	  rannsóknarinnar	  að	  mati	  rannsakenda	  var	  skortur	  á	  fræðilegum	  

heimildum	  um	  efnið	  sem	  olli	  því	  að	  á	  tíðum	  reyndist	  erfitt	  að	  bera	  niðurstöður	  saman	  við	  

fræðin.	  Fáir	  þátttakendur	  voru	  einnig	  takmörkun	  og	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  ekki	  er	  

mögulegt	  að	  yfirfæra	  niðurstöðurnar	  með	  vissu	  yfir	  á	  alla	  skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Íslandi.	  

Það	  er	  einnig	  viss	  takmörkun	  að	  hafa	  ekki	  spurt	  út	  í	  þá	  þætti	  sem	  þátttakendur	  bentu	  á	  í	  

spurningu	  um	  gæði	  listans.	  Þar	  er	  átt	  við	  spurningar	  um	  fjölda	  skóla	  sem	  viðkomandi	  starfar	  í	  

og	  stuðning	  yfirmanna	  ásamt	  skýrari	  formála	  að	  listanum.	  Þar	  sem	  allir	  þátttakendur	  voru	  

kvenkyns	  getur	  það	  einnig	  haft	  áhrif	  og	  verið	  takmörkun	  í	  rannsókninni.	  Það	  að	  ekki	  hafi	  

verið	  tekið	  til	  þessara	  þátta	  hefur	  mögulega	  komið	  niður	  á	  niðurstöðum	  forprófunarinnar	  

sem	  og	  þeim	  áhrifaþáttum	  sem	  hafa	  tengst	  vinnutengdri	  streitu	  og	  því	  vert	  að	  hafa	  í	  huga	  ef	  

listinn	  yrði	  nýttur	  til	  frekari	  rannsókna.	  

	  

Notagildi	  fyrir	  hjúkrun	  

	   Þar	  sem	  engar	  íslenskar	  rannsóknir	  fundust	  um	  efnið	  vonast	  rannsakendur	  til	  þess	  að	  

verkefni	  þetta	  auki	  þekkingu	  hjúkrunarstéttarinnar	  á	  málefninu	  og	  að	  farið	  verði	  í	  að	  skoða	  

þessi	  mál	  betur	  og	  vinna	  gegn	  vinnutengdri	  streitu	  á	  meðal	  íslenskra	  

skólahjúkrunarfræðinga.	  Miðað	  við	  niðurstöður	  forprófunarinnar	  er	  vinnutengd	  streita	  og	  of	  

lágt	  starfshlutfall	  miðað	  við	  fjölda	  nemenda	  raunverulegt	  vandamál	  á	  meðal	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi.	  Vert	  er	  að	  fyrirbyggja	  streituna	  eftir	  fremsta	  megni	  og	  

vinna	  með	  helstu	  orsakir	  hennar	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  auka	  starfsánægju	  og	  takmarka	  líkur	  á	  

kulnun	  í	  starfi.	  Einnig	  væri	  hægt	  að	  nýta	  skólahjúkrunarfræðinga	  betur	  inni	  í	  skólunum	  sem	  

meðferðaraðila	  ef	  starfshlutfall	  væri	  aukið	  og	  þeir	  hefðu	  tök	  á	  því	  að	  viðhalda	  og	  auka	  

þekkingu	  sína	  og	  menntun.	  
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Notagildi	  fyrir	  hjúkrunarstjórnun	  

	   Samkvæmt	  fræðunum	  er	  ljóst	  að	  stuðningur	  frá	  yfirmönnum	  er	  mikilvægur	  þegar	  

kemur	  að	  fyrirbyggingu	  vinnutengdrar	  streitu	  og	  því	  mikilvægt	  að	  gott	  samstarf	  sé	  á	  milli	  

stjórnenda	  heilsugæslunnar	  og	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  veita	  þeim	  

síðarnefndu	  stuðning	  í	  starfi.	  Líkt	  og	  fyrr	  segir	  er	  vinnutengd	  streita	  raunveruleg	  á	  meðal	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Suðurlandi	  og	  því	  brýnt	  að	  stjórnendur	  taki	  tillit	  til	  þess	  og	  íhugi	  

hvað	  þeir	  séu	  að	  gera	  fyrir	  sína	  undirmenn	  og	  hvað	  hægt	  sé	  að	  gera	  betur.	  Mikilvægt	  er	  að	  

hjúkrunarstjórnendur	  kynni	  sér	  helstu	  rannsóknir	  sem	  snúa	  að	  líðan	  og	  aðstæðum	  

skjólstæðinga	  þeirra	  og	  samstarfsfólki.	  Rannsókn	  þessi	  gæti	  veitt	  vísbendingar	  um	  aðstæður	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  HSu	  og	  væri	  því	  vert	  að	  kynna	  niðurstöður	  hennar	  fyrir	  

yfirmönnum	  þeirra.	  Skólahjúkrun	  er	  hluti	  af	  heilsugæslunni	  en	  líkt	  og	  fyrr	  segir	  kom	  fram	  í	  

viðtali	  við	  skólahjúkrunarfræðing	  að	  gjarnan	  væri	  litið	  á	  fagið	  sem	  hliðarstarf	  þar	  sem	  það	  fer	  

fram	  utan	  starfstöðvar	  heilsugæslunnar	  og	  skortur	  á	  stuðningi	  frá	  yfirmönnum	  því	  

mögulegur	  sem	  eykur	  á	  vinnutengda	  streitu.	  

	  

Notagildi	  fyrir	  hjúkrunarmenntun	  

	   Að	  mati	  rannsakenda	  hefur	  vinnan	  við	  þetta	  verkefni	  aukið	  mjög	  á	  reynslu	  þeirra	  og	  

hafa	  þeir	  í	  því	  samhengi	  velt	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  það	  ætti	  að	  vera	  hluti	  af	  námi	  

hjúkrunarfræðinga	  að	  allir	  nemar	  vinni	  að	  minnsta	  kosti	  að	  einni	  rannsókn	  eða	  forprófun	  í	  

námi	  sínu.	  Þeir	  telja	  að	  það	  myndi	  auka	  gæði	  útskrifaðra	  hjúkrunarfræðinga	  og	  efla	  þá	  í	  

úrvinnslu	  rannsóknargagna	  og	  notkun	  þeirra	  í	  starfi.	  

	   Rannsakendur	  telja	  einnig	  að	  auka	  mætti	  umfang	  kennslu	  um	  störf	  

skólahjúkrunarfræðinga	  í	  grunnnámi	  í	  hjúkrunarfræði	  þar	  sem	  starf	  þeirra	  er	  mikilvægt	  og	  

grundvöllur	  heilsuverndar	  grunnskólabarna.	  Að	  mati	  þeirra	  mætti	  einnig	  fjalla	  töluvert	  meira	  

um	  vinnutengda	  streitu	  í	  grunnnáminu,	  orsakir	  hennar,	  áhrifaþætti	  og	  afleiðingar	  sem	  og	  

hvernig	  sé	  best	  að	  vinna	  úr	  henni.	  Það	  myndi	  stuðla	  að	  aukinni	  starfsánægju	  og	  takmarka	  

líkur	  á	  kulnun	  í	  starfi.	  

	  

Notagildi	  fyrir	  hjúkrunarrannsóknir	  

	   Við	  vinnslu	  verkefnisins	  fundu	  rannsakendur	  engar	  íslenskar	  heimildir	  um	  störf	  og	  

líðan	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  því	  ljóst	  að	  efnið	  hefur	  lítið	  sem	  ekkert	  verið	  skoðað	  

hérlendis.	  Hjúkrunarrannsóknir	  eru	  mikilvægar	  í	  þróun	  hjúkrunarfræðinnar	  til	  þess	  að	  auka	  
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gildi	  og	  mikilvægi	  starfsins.	  Þær	  efla	  þekkingu	  og	  skilning	  fagfólks	  á	  hinum	  ýmsu	  málefnum	  

og	  eru	  grundvöllur	  fagmennsku	  og	  góðrar	  menntunar	  í	  hjúkrun.	  

	   Æskilegt	  er	  að	  hjúkrunarfræðingar	  viðhaldi	  og	  auki	  þekkingu	  sína	  á	  sviði	  hjúkrunar	  

með	  því	  að	  fylgjast	  með	  nýjustu	  rannsóknum	  sem	  birtar	  eru	  í	  faginu	  og	  að	  mati	  rannsakenda	  

er	  þessi	  forprófun	  þar	  ekki	  undanskilin.	  Það	  er	  von	  þeirra	  að	  verkefnið	  auki	  þekkingu	  

hjúkrunarfræðinga	  á	  raunveruleika	  vinnutengdrar	  streitu	  á	  meðal	  skólahjúkrunarfræðinga.	  

Þörf	  er	  á	  að	  rannsaka	  efnið	  betur	  en	  niðurstöður	  þessarar	  forprófunar	  benda	  til	  þess	  að	  

vinnutengd	  streita	  sé	  raunveruleg	  á	  meðal	  skólahjúkrunarfræðinga.	  

	  

Hugmyndir	  að	  framtíðarrannsóknum	  

	   Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hefur	  vinnutengd	  streita	  ekki	  verið	  rannsökuð	  á	  meðal	  

íslenskra	  skólahjúkrunarfræðinga	  og	  telja	  rannsakendur	  því	  brýnt	  að	  gerðar	  verði	  frekar	  

rannsóknir	  í	  framtíðinni.	  Með	  því	  eykst	  þekking	  heilbrigðisstarfsfólks	  á	  viðfangsefninu	  og	  

mögulegt	  verður	  að	  vinna	  gegn	  vinnutengdri	  streitu,	  orsökum	  hennar	  og	  áhrifaþáttum	  svo	  

hægt	  sé	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  alvarlegar	  afleiðingar	  hennar	  en	  sem	  dæmi	  um	  þær	  má	  nefna	  

kulnun	  í	  starfi.	  

	   Helstu	  hugmyndir	  rannsakenda	  að	  framtíðarrannsóknum	  eru	  eftirfarandi:	  

• Megindleg	  rannsókn	  á	  tilvist	  vinnutengdrar	  streitu	  á	  meðal	  allra	  

skólahjúkrunarfræðinga	  á	  Íslandi	  ásamt	  áhrifaþáttum,	  orsökum,	  tengslum	  við	  breytur	  

á	  borð	  við	  starfshlutfall,	  aldur	  í	  starfi,	  menntun,	  verki,	  svefn	  og	  fleira	  þar	  sem	  

mögulegt	  væri	  að	  nýta	  spurningalistann	  sem	  forprófaður	  var	  áfram	  með	  úrbótum.	  

• Eigindleg	  rannsókn	  á	  upplifun	  vinnutengdrar	  streitu,	  orsökum	  hennar	  og	  starfsánægju	  

skólahjúkrunarfræðinga.	  

• Eigindleg	  rannsókn	  með	  rýnihópaviðtölum	  þar	  sem	  hópar	  skólahjúkrunarfræðinga	  frá	  

mismunandi	  stöðum	  á	  landinu	  myndu	  ræða	  um	  kröfur	  sem	  gerðar	  væru	  til	  þeirra	  og	  

hvernig	  þeir	  ná	  að	  ljúka	  þeim	  störfum	  sem	  þeim	  eru	  falin.	  

	  

Samantekt	  og	  hugleiðingar	  rannsakenda	  

	   Streita	  er	  algengt	  heilsufarsvandamál	  sem	  fjölmargir	  einstaklingar	  glíma	  við	  á	  

lífsleiðinni	  og	  er	  vinnutengd	  streita	  einn	  angi	  hennar.	  Heilbrigðisstarfsfólk	  er	  í	  meiri	  hættu	  á	  

að	  þróa	  með	  sér	  vinnutengda	  streitu	  og	  mikilvægt	  er	  að	  það	  sé	  meðvitað	  um	  það	  og	  þær	  

leiðir	  sem	  hægt	  er	  að	  nota	  til	  að	  fyrirbyggja	  og	  koma	  í	  veg	  fyrir	  alvarlegar	  afleiðingar	  hennar.	  
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Vinnutengd	  streita	  getur	  haft	  margvísleg	  áhrif	  á	  einstaklinginn	  sjálfan	  og	  á	  vinnustað	  hans,	  

samstarfsfólk,	  yfirmenn	  og	  skjólstæðinga.	  Engar	  heimildir	  fundust	  um	  líðan	  íslenskra	  

skólahjúkrunarfræðinga	  í	  starfi	  né	  heldur	  um	  vinnutengda	  streitu	  erlendra	  

skólahjúkrunarfræðinga.	  Niðurstöður	  forprófunar	  á	  spurningalista	  um	  vinnutengda	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  innan	  HSu	  sýndu	  að	  meirihluti	  þeirra	  sem	  tóku	  þátt	  í	  henni	  voru	  yfir	  

streituviðmiðum	  samkvæmt	  PSS-‐10	  streitukvarða	  Cohen	  og	  meirihluti	  þeirra	  tengdi	  streituna	  

við	  vinnu	  sína.	  	  

Það	  er	  erfitt	  að	  tengja	  streituna	  við	  einn	  ákveðinn	  áhrifaþátt	  vegna	  smæðar	  úrtaks	  en	  

svo	  virðist	  sem	  það	  að	  sinna	  ekki	  yngsta	  stigi	  í	  starfi	  sínu	  hafi	  einhver	  áhrif.	  Svör	  þátttakenda	  

við	  opnum	  spurningum	  listans	  gefa	  þó	  til	  kynna	  að	  vinnuálag	  og	  tímaskortur	  séu	  mikilvægir	  

áhrifaþættir.	  Meirihluti	  þátttakenda	  ber	  ábyrgð	  á	  fleiri	  börnum	  en	  landsmeðaltal	  og	  viðmið	  

gera	  ráð	  fyrir	  miðað	  við	  starfshlutfall	  þeirra	  og	  gildir	  þá	  einu	  hvort	  um	  viðmið	  Miðstöðvar	  um	  

heilsuvernd	  barna	  eða	  Samtaka	  skólahjúkrunarfræðinga	  í	  Bandaríkjunum	  er	  að	  ræða.	  	  

	   Rannsakendur	  telja	  að	  vert	  sé	  að	  rannsaka	  vinnuálag	  og	  vinnutengda	  streitu	  

skólahjúkrunarfræðinga	  betur	  og	  hefur	  það	  hagnýtt	  gildi,	  ekki	  aðeins	  fyrir	  

skólahjúkrunarfræðinga	  heldur	  heilbrigðisstarfsfólk	  allt	  sem	  og	  fyrir	  skólabörn	  og	  fjölskyldur	  

þeirra	  og	  því	  samfélagið	  í	  heild	  sinni.	  	  
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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	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  


