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Útdráttur 

Fáar íslenskar rannsóknir eru til um hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum og hvaða áhrif 

álag og ábyrgð í starfi hefur á upplifun þeirra en samkvæmt erlendum rannsóknum eru 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum í hættu á að upplifa einkenni starfstengdrar streitu og 

kulnunar í starfi. Hefur það verið tengt við vinnuálag og margþætt ábyrgðarhlutverk. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum Landspítalans með tilliti til álags og ábyrgðar í starfi. Einnig var tilgangur 

rannsóknarinnar að skoða áhrif starfstengdrar streitu, viðhorf til atvikaskráninga og 

hugmyndir að úrbótum á starfsumhverfi á gjörgæsludeildum.  

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem stuðst var við fyrirbærafræði Vancouver-

skólans. Þátttakendur voru valdir með sjálfboðaliðaúrtaki og tekin voru hálfopin viðtöl við 

fjóra hjúkrunarfræðinga með að lágmarki fimm ára starfsreynslu á gjörgæsludeildum 

Landspítalans. Viðtölin voru greind í þemu og undirþemu ásamt því að vera sett upp í 

greiningarlíkan. Yfirskrift greiningarlíkansins er „Með lífið í lúkunum á hverri vakt‟. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar komu upp eftirfarandi meginþemu: Starfsánægja; Færni, 

forgangsröðun og skipulag; Áhrif starfstengdrar streitu; Tíðni og tilgangur atvikaskráninga; 

Sálrænn stuðningur og þörf fyrir úrbætur á starfsumhverfi. Þátttakendur voru allir ánægðir í 

starfi og höfðu ekki uppi áform um að hætta störfum á gjörgæsludeild. Allir nefndu að talsvert 

álag væri á þeim í starfi sem þeir tengdu við ýmsa þætti eins og mönnun, ólík 

ábyrgðarhlutverk og nýtt starfsfólk. Að mati þátttakenda var mönnun helsti áhrifaþátturinn á 

álag í starfi. Einkenni starfstengdrar streitu voru nokkuð áberandi meðal þátttakenda, flestir 

töldu sig ekki fá nægan svefn og tveir þátttakendur fundu fyrir verkjum tengdum starfinu. 

Þátttakendur töldu atvikaskráningu mikilvæga en höfðu áhyggjur af því að þeim færi 

fækkandi vegna ótta við afleiðingar þeirra. Sálrænn stuðningur á vinnustað var ásættanlegur 

að mati þátttakenda en stuðningsúrræði mættu vera sýnilegri og formfastari, með aðkomu 

fleiri fagstétta. Meðal þátta í starfsumhverfinu sem þátttakendur töldu þarfnast úrbóta var 

aukinn tími til viðveru við rúm sjúklinga, betri mönnun, bætt fræðsla og aðlögun nýrra 

hjúkrunarfræðinga og aukin tækifæri til endurmenntunar. Brýnt er að auka skilning á því álagi 

og ábyrgð sem hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítalans vinna undir og hversu 

mikilvægar atvikaskráningar eru til að draga lærdóm af þeim og þar með bæta öryggi 

sjúklinga. 

Lykilhugtök: hjúkrunarfræðingur, gjörgæsla, álag, starfstengd streita, atvik. 
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Abstract 

Icelandic research into the effect of mental and physical strain and responsibility of nurses 

working in Icelandic intensive care units is scarce. On the other hand, research in other 

countries has revealed that nurses working in intensive care units are at risk of suffering from 

work related stress and burnout. This risk has been attributed to work related strain and 

diverse responsibility. 

The objective of this research is to shed light on how nurses at intensive care units at the 

Icelandic national hospital Landspítali experience the stress and the responsibility 

accompanying their work. Furthermore, the intention is to analyze the effect of work related 

strain, attitudes towards the documentation of incidents and suggestions about possible 

improvements in the work environment in intensive care units. The following research 

questions were used: 

The research was qualitative and conducted according to the Vancouver School of doing 

phenomenology. Sampling was through voluntary participation. Four nurses, each with at 

least five year experience of working at intensive care units, participated and were 

interviewed through semi-structured interviews. The interviews were analyzed into themes 

and subthemes, as well as being set up in an analytical model. The title of the analytical 

model is ″Með lífið í lúkunum″ (e. life depends on you). 

The findings of the research contained the following main themes: Job satisfaction; Skill, 

prioritization and planning; Effect of work related stress; Frequency and objective of 

documentation of incidents; Psychological support and need for improvements in the work 

environment. All the participants enjoyed their work at an intensive care unit and none of 

them intended to quit. All of the participants reported considerable strain at their work, strain 

that they attributed to various factors, such as staffing, diverse responsibilities and new 

employees. In the opinion of the participants staffing was biggest factor regarding work 

related strain. All the participants reported obvious symptoms from work related stress, most 

of them reported a lack of proper sleep, while two participants suffered from work related 

pain. Documentation of incidents is important, in the opinion of all participants, although all 

of them worried about such documentation being on the decline because of fear of 

repercussions. Psychological support on offer at the workplace was adequate according to the 

participants, although they felt it could be a bit more visible and organized, with the 

involvement of more professionals. The following factors in the work environment needed 

improving according the participants: more time at the patients‘ bedside, better staffing, 
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improved education and training for new nurses and better opportunities for continuing 

education. It‘s vital to enhance the understanding of the strain and responsibilities of nurses at 

intensive care units and the importance of documenting incidents so they can be of a lesson 

that will in the long run improve patient safety. 

Key terms: nurse, intensive care, strain, work related stress, incidents. 
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Kafli 1 

Inngangur 

Í þessum inngangi er fjallað um tilgang rannsóknarinnar og gildi hennar fyrir störf 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum. Greint er frá hugmyndafræðilegum ramma, gildismati 

rannsakenda og leitarorð skilgreind. Rannsóknarspurning er sett fram og skýrt frá 

uppbyggingu rannsóknarskýrslu. 

Bakgrunnsupplýsingar 

Upplifun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum af álagi og ábyrgð í starfi hefur lítið 

verið rannsökuð á Íslandi. Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum bera alla jafnan mikla 

ábyrgð þar sem þeir taka að sér hjúkrun mikið veikra einstaklinga sem þurfa stöðuga gát allan 

sólarhringinn. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar sem starfa á gjörgæsludeildum hafi 

breiða þekkingu á lífeðlisfræði, geti unnið undir miklu álagi, kunni skil á flóknum 

tæknibúnaði og séu færir í mannlegum samskiptum (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). 

Jákvæð tengsl hafa komið fram milli starfsánægju og lífsgæða hjúkrunarfræðinga, 

minnkaðrar starfstengdrar streitu, minni líka á kulnun í starfi, aukinnar ánægju sjúklinga og 

aukinna gæða meðferða. Óánægja í starfi hefur verið tengd við áform hjúkrunarfræðinga um 

að hætta störfum og aukna starfsmannaveltu (Birna G. Flygenring, 2006). Fram kemur í 

samanburðarrannsókn Ulrich, Lavandero, Woods og Early (2014) að ánægja í starfi 

gjörgæsluhjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum hefur minnkað og um það bil þriðjungur 

þátttakenda áformar að hætta störfum á næstu árum ýmist til að fara í nám, fara á eftirlaun eða 

skipta um starfsvettvang innan hjúkrunar. 

Í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 hafa orðið miklar breytingar á íslensku 

heilbrigðiskerfi og áhrifa niðurskurðar og breytinga gætir víða. Hjúkrunarfræðingar finna fyrir 

auknu álagi og hafa þeir lýst áhyggjum af því að gæði hjúkrunar fari minnkandi og öryggi 

sjúklinga kunni að vera ógnað (European Federation of Nurses Associations, 2012). Ýmsir 

þættir stuðla að viðbótarvinnuálagi hjá hjúkrunarfræðingum í bráðaþjónustu, þar á meðal 

leiðsögn og kennsla fyrir nýja hjúkrunarfræðinga og forgangsröðun og framkvæmd fjölda 

verkefna innan ákveðinna tímamarka (Sveinfríður Sigurpálsdóttir, Ragnar F. Ólafsson og 

Helga Bragadóttir, 2012). Ihlenfeld (2005) bendir á að mikil starfsmannavelta sé á meðal 

hjúkrunarfræðinga á fyrsta starfsári og hægt sé að tengja hana við að ekki sé staðið nægilega 

vel að starfsþjálfun þeirra. 
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Í rannsókn Burgess, Irvine og Wallymahmed (2010) kemur fram að 

hjúkrunarfræðingar eru sú starfsstétt sem er líklegust til að upplifa starfstengda streitu og 

benda rannsóknir til þess að gjörgæsluhjúkrun sé sérstaklega streituvaldandi sérgrein innan 

hjúkrunar. Ýmislegt hefur verið nefnt sem orsök streitu hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum, svo sem há dánartíðni sjúklinga, eðli dauðsfalla, skyndilegur dauði ungs 

fólks ásamt miklum vinnuhraða, allt þættir sem geta skapað spennu og kvíða í 

starfsumhverfinu. 

Svefnleysi og syfja í vinnu eru algeng vandamál meðal hjúkrunarfræðinga og stór hluti 

heilbrigðisstarfsfólks á erfitt með að halda sér vakandi í vinnunni. Ófullnægjandi hvíld og 

syfja tengjast minnkuðum vitsmunaþáttum eins og árvekni, minni, athygli, viðbragðsflýti og 

meðvitund fyrir umhverfinu, mikilvægir þættir til að geta tekið réttar ákvarðanir (Arslanian-

Engoren og Scott, 2014). Hjúkrunarfræðingar á almennum gjörgæsludeildum eru í mikilli 

hættu á að fá mjóbaksverki og að þurfa að leita sér læknisaðstoðar vegna bakverkja (June og 

Cho, 2011). 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa í áhættusömu umhverfi eins og á gjörgæsludeildum eru 

í aukinni hættu á kulnun (e. burnout) í starfi (Rushton, Batcheller, Schroeder og Donohue, 

2015). Streituvaldandi þættir á gjörgæsludeildum að mati hjúkrunarfræðinga eru meðal annars 

umbúnaður látinna sjúklinga, andlát sjúklinga, erfið samskipti við aðstandendur og 

samstarfsfólk, endurlífgun og umönnun sem skilar ekki tilætluðum árangri (Mealer, Shelton, 

Berg, Rothbaum og Moss, 2007). Ábyrgð á lífshættulega veikum sjúklingum og 

forgangsröðun margra verka getur leitt til mikils vinnuálags, streitu og tilfinningalegrar 

örmögnunar, sem er helsti áhættuþáttur kulnunar (Epp 2012). 

Ýmis bjargráð geta nýst gjörgæsluhjúkrunarfræðingum til að koma í veg fyrir 

afleiðingar streitu á líðan þeirra, til dæmis stuðningshópar á vinnustaðnum og sérstakir fundir 

með samstarfsfólki þar sem erfið tilfelli eru rædd. Viðrun (e. debriefing) er bjargráð sem 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingar ættu að nýta sér til að forðast aukna streitu (Burgess o.fl., 2010). 

Fram kemur í rannsókn Moola, Ehlers og Hattingh (2008) að hjúkrunarfræðingar á 

gjörgæsludeildum hafa mikla þörf fyrir sálrænan stuðning og viðrun til að vinna úr erfiðum 

atburðum í starfi. 

Á gjörgæsludeildum er alla jafna mikill erill og í flóknu umhverfi geta mistök verið 

dýr og haft alvarlegar afleiðingar, sérstaklega hjá mikið veikum einstaklingum. Í 

gjörgæsluumhverfi eru sjúklingar sérstaklega berskjaldaðir vegna viðkvæms lífeðlisfræðilegs 

ástands, mikilla tæknilegra íhlutana, flókinna lyfjagjafa og mikils fjölda starfsfólks sem 

vinnur á talsverðum hraða (Urden, Stacy og Lough, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að meðal 
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helstu orsaka atvika eru mikið álag, langur vinnutími og undirmönnun. Meðal þess sem talið 

er ógna öryggi sjúklinga er að oft þurfa hjúkrunarfræðingar að eyða tíma í ýmis verk, svo sem 

flutning sjúklinga, tölvuvinnu og skýrslugerð, á kostnað þess að eyða meiri tíma við umönnun 

sjúklinga og nákvæmt eftirlit með þeim. Afleiðingar atvikaskráninga hafa áhrif en ýmislegt 

hamlar því að atvik séu skráð eins og íþyngjandi skráningarkerfi, hik við að skrá annarra 

manna atvik og hræðsla við málsókn (Laura Sch. Thorsteinsson, 2006). Í rannsókn Claro, 

Krocockz, Toffolleto og Padilha (2011) kemur fram að refsing í kjölfar atvikaskráninga er 

ennþá veruleiki sem hjúkrunarfræðingar upplifa á gjörgæsludeildum. Nýlega var 

hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir óvænt andlát á 

gjörgæsludeild spítalans. Er það í fyrsta skipti á Íslandi sem ákæruvaldið hefur kært spítalann 

og starfsmann hans á grundvelli hegningarlaga (Ríkisútvarpið, 2014). 

Samkvæmt rannsókn Ulrich o.fl. (2014) er ýmislegt í starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum sem má bæta og vegur þar þyngst að miða þarf færni 

hjúkrunarfræðinga við hjúkrunarþyngd sjúklinga. Þar kemur einnig fram að 

hjúkrunarfræðingar vilja verja meiri tíma í fræðslu, undirbúning útskriftar og viðveru við rúm 

sjúklinga en þeir fá tækifæri til. 

Tilgangur rannsóknar og gildi fyrir hjúkrun 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.S.-gráðu í hjúkrunarfræði. Tilgangur hennar er að 

kanna upplifun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítalans af álagi og ábyrgð í 

starfi, hvort þeir upplifi einkenni starfstengdrar streitu, reynslu þeirra af atvikaskráningum og 

hugsanlegum afleiðingum þeirra ásamt því hvort þeir hafi tillögur að úrbótum á 

starfsumhverfi. Rannsakendur telja mikilvægt að gera grein fyrir því álagi og þeirri miklu 

ábyrgð sem hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum starfa undir, þar sem sinna þarf 

lífshættulega veikum sjúklingum, og hvernig það getur haft áhrif á líðan hjúkrunarfræðinga. 

Mikilvægt er að styðja vel við hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum, tryggja markvissa 

þjálfun og stuðning til að þeim líði vel og haldist í starfi. Einnig er áríðandi að stuðla að því 

að þeir skrái atvik og óttist ekki afleiðingar þeirra enda er það nauðsynlegt til að hægt sé að 

gera úrbætur og bæta öryggi sjúklinga. Lagðar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

Hvernig upplifa hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítalans álag og ábyrgð 

í starfi? 

Upplifa hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum einkenni starfstengdrar streitu? 

Hver er reynsla hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum af atvikaskráningum og 

hugsanlegum afleiðingum þeirra? 
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Hverjar eru hugmyndir hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum um úrbætur á 

starfsumhverfi sínu? 

Skilgreiningar meginhugtaka 

Hjúkrunarfræðingur: Einstaklingur með B.S.-gráðu í hjúkrunarfræði frá 

viðurkenndum háskóla. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru að auki með að lágmarki fimm 

ára starfsreynslu á gjörgæsludeild (skilgreining rannsakenda). 

Gjörgæsludeild: Deild innan heilbrigðisstofnana þar sem inn leggjast sjúklingar með 

margvísleg bráð- og lífshættuleg vandamál einkum tengd öndun, hjarta-og æðakerfi (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.).  

Starfstengd streita: Neikvæð líkamleg og andleg viðbrögð sem fram koma vegna 

misræmis á milli starfskrafna, þarfa, getu og eiginleika einstaklingsins (Þórey Agnarsdóttir, 

Sigríður Halldórsdóttir, Hafdís Skúladóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2014).  

Álag í hjúkrun: Sú heildarþörf fyrir hjúkrun sem þarf að framkvæma innan vissra 

tímamarka (skilgreining frá Mersey Regional Health Authority, vitnað til í  Needham, 1997). 

Atvik: Óhappatilvik, mistök, vanræksla eða önnur atvik sem valdið hafa sjúklingi 

tjóni eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Hugmyndafræðilegur rammi 

Með verkefni þessu er tilgangurinn að átta sig á reynslu og upplifun þátttakenda og 

það er gert með eigindlegum aðferðum samkvæmt fyrirbærafræði Vancouver-skólans. 

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2013a) er Vancouver-skólinn fyrirbærafræðilegur skóli 

sem hefur þann tilgang að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, meðal.annars til þess að 

bæta mannlega þjónustu, til dæmis heilbrigðisþjónustu. Vancouver-skólinn hefur það að 

leiðarljósi að skilja hvern einstakling í því samhengi sem hann er í. Leitast er við að rannsaka 

reynslu fólks með opnum huga og leggja til hliðar fyrirframmótaðar hugmyndir í þeirri 

viðleitni. 

Gildismat rannsakenda 

Í ljósi mikillar umræðu undanfarið í þjóðfélaginu um aukið álag á hjúkrunarfræðinga í 

starfi vegna manneklu og þar með aukna hættu á mistökum í kjölfar niðurskurðar 

undanfarinna ára í heilbrigðiskerfinu vildu rannsakendur kanna upplifun hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum Landspítalans með tilliti til þessara þátta. 



 
 

5 

Ákveðið var að tala við hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum þar sem þeir þekkja 

það einna best hvernig er að starfa undir miklu álagi og þeir sinna alla jafna veikustu 

sjúklingunum. Rannsakendur hafa þær fyrirfram mótuðu hugmyndir að starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum sé streituvaldandi vegna niðurskurðar og manneklu 

sem leiði til þess að þeir verði ofhlaðnir verkefnum og geti þar með ekki sinnt starfi sínu eins 

vel og þeir myndu kjósa. Einnig velta rannsakendur fyrir sér hvort hræðsla við að gera mistök 

í starfi vegna álags og ótta við afleiðingar þeirra geti leitt til þess að atvikaskráningum verði 

ábótavant. Þar sem rannsakendur eru verðandi hjúkrunarfræðingar hafa þeir eðli málsins 

samkvæmt áhyggjur af framtíð sinnar starfsstéttar hvað varðar starfsumhverfi og líðan 

hjúkrunarfræðinga í starfi. 

Uppbygging rannsóknarskýrslu 

Í skýrslu þessari leitast rannsakendur við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram og búa til nýja þekkingu um viðfangsefnið. Skýrslan er í sex köflum. Fyrsti 

kaflinn er inngangur þar sem bakgrunnsupplýsingar koma fram og rannsóknarspurningarnar 

eru settar fram, auk gildismats rannsakenda. Annar kafli er fræðileg umfjöllun um 

viðfangsefnið. Þriðji kafli fjallar um aðferðarfæði rannsóknarinnar sem er fyrirbærafræði 

Vancouver-skólans. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem viðtölin 

eru greind í þemu. Fimmti kafli er umræðukafli þar sem niðurstöður eru túlkaðar og þær 

bornar saman við fræðilega umfjöllun. Í sjötta kafla er samantekt, þar sem einnig kemur fram 

notagildi, takmarkanir og hugsanlegar framtíðarrannsóknir um viðfangsefnið. 

Leitarorð og gagnasöfn 

Helstu gagnasöfn sem notuð voru við heimildaleit fræðilegrar umfjöllunar voru 

Cinahl, Leitir og Proquest. Mest notuðu leitarorðin voru: Intensive care, nursing, workload, 

atvikaskráning, work environment, stress, starfstengd streita, gjörgæsla. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

Kafli 2 

Fræðileg umfjöllun 

Gjörgæsla 

Gjörgæsludeild er sú eining á sjúkrahúsi þar sem sjúklingar eru undir nánu eftirliti og 

þurfa margþætta meðferð. Á slíkum deildum er þróuðum tæknibúnaði beitt í meðferð, til 

dæmis vökturum og öndunarvélum. Slíkur búnaður er einnig til staðar á öðrum deildum en á 

gjörgæslu er sjúklingurinn oft tengdur slíkum tækjum allan sólarhringinn. Læknar og 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum eru mjög sérhæfðir og hafa sérþekkingu á eðli 

gjörgæslumeðferða og notkun tæknibúnaðar. Vegna flókins tæknibúnaðar og fjölbreyttrar 

meðferðar sjúklinga er gjörgæslumeðferð dýrasta meðferð sem veitt er á sjúkrahúsum og er 

algengt að einn til tveir sjúklingar séu í umsjá hvers hjúkrunarfræðings (Stockert, 2013). 

Sjúklingar á gjörgæslu eru í lífshættu eða í hættu á að þróa með sér lífshættuleg 

heilsufarsvandamál. Hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum eru taldir vera sérfræðingar á 

sínu sviði vegna þess hve vakandi þeir þurfa að vera yfir ástandi sjúklingsins. Að auki þurfa 

þeir að búa yfir fræðilegri þekkingu og klínískri færni til að meta ástand sjúklinga og þurfa að 

geta tekið skjótar ákvarðanir vegna skyndilegra breytinga á ástandi þeirra (Urden o.fl., 2014). 

Hjúkrun alvarlega veikra einstaklinga á gjörgæsludeildum felur í sér mikla ábyrgð fyrir 

hjúkrunarfræðinga. Þeir þurfa að búa yfir víðtækri þekkingu á lífeðlisfræði mannslíkamans, 

geta unnið undir álagi, vera færir í mannlegum samskiptum og kunna skil á flóknum 

tæknibúnaði. Hjúkrunarfræðingar bera sjálfstæða ábyrgð á klínískri hjúkrun sjúklinga sinna, 

fylgja fyrirmælum lækna og sjá til þess að sjúklingar fái gjörgæslumeðferð samkvæmt 

viðurkenndum aðferðum. Hjúkrun gjörgæslusjúklinga er heildræn og einstaklingsmiðuð. 

Sérstök áhersla er lögð á að styðja sem best við aðstandendur sjúklinga ásamt því að standa 

vörð um sjálfræði sjúklinga og veita þeim stuðning við endurheimt lífsgæða. Ef lífi verður 

ekki bjargað er stuðlað að því að einstaklingurinn geti dáið með reisn (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.). Hlutverk hjúkrunarfræðinga er mikilvægt í meðferðarteymi 

gjörgæslusjúklinga þegar kemur að sérþekkingu og færni. Þeir veita heildræna, 

einstaklingsmiðaða hjúkrun í hátæknilegu umhverfi og samþætta færni og umhyggju á 

einstakan hátt. Þessi mikla sérhæfing krefst þjálfunar sem í flestum löndum er ekki hluti af 

grunnnámi í hjúkrunarfræði (World Federation of Critical Care Nurses, 2005). 

Gjörgæsluhjúkrunarfræðingar gegna margþættu hlutverki í hjúkrun sjúklinga í 

lífshættu, meðal annars: að bera virðingu fyrir og styðja rétt sjúklinga eða þeirra nánustu 
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aðstandenda til sjálfræðis og upplýstrar ákvörðunartöku, að grípa inn í þegar hagsmunir 

sjúklinga eru í húfi, að veita fræðslu og stuðning þegar sjúklingar eða þeirra nánustu 

aðstandendur þurfa að taka ákvarðanir. Einnig þurfa þeir að vera málsvari sjúklinga og standa 

vörð um sjúklinga sem geta ekki svarað fyrir sig sjálfir í aðstæðum sem krefjast tafarlausra 

aðgerða, ásamt því að stuðla að góðu sambandi sjúklinga og fjölskyldna þeirra við aðra 

meðferðaraðila (Urden o.fl., 2014). 

Eitt af hlutverkum gjörgæsluhjúkrunarfræðinga á Landspítalanum er að vera í 

svokölluðu GÁT-teymi, sem stendur fyrir gjörgæsluálit. Það felur í sér að hjúkrunarfræðingur 

sem hefur að minnsta kosti tveggja ára starfsreynslu á gjörgæsludeild er beðinn um álit 

varðandi sjúklinga á legudeildum og þarf að sinna þeirri beiðni innan 10 mínútna. 

Hjúkrunarfræðingurinn metur ásamt öðrum fagaðilum teymisins þörf á gjörgæsluvistun, 

ásamt því að veita ráð og aðstoða við hjúkrun (Lovísa Baldursdóttir og Þorsteinn Jónsson, 

2008). Einnig þurfa gjörgæsluhjúkrunarfræðingar að sinna eftirgæslu. Eftirgæsla er þjónusta 

sem stýrt er af hjúkrunarfræðingum með reynslu af gjörgæsluhjúkrun í samstarfi við aðrar 

fagstéttir. Í eftirgæslu er sjúklingum fylgt eftir í kjölfar útskriftar af gjörgæsludeild. Þjónustan 

miðar að því að greina snemma ef sjúklingum hrakar eða reyna að koma í veg fyrir það. 

Almennt líkamlegt og sálrænt mat er framkvæmt ásamt því að veita sjúklingum og 

aðstandendum þeirra stuðning og stuðla að bata. Eftirgæsla hefur verið veitt á Landspítalanum 

frá árinu 2007 (Háskóli Íslands, e.d.). 

Starfsánægja hjúkrunarfræðinga 

Það hugtak sem mest hefur verið rannsakað í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga er 

starfsánægja. Starfsánægja hefur verið skilgreind sem jákvæð og neikvæð viðhorf 

einstaklingsins til vinnunnar og er persónubundið fyrirbæri. Starfsánægja stuðlar að ánægju 

sjúklinga og er mikilvægur áhrifaþáttur á gæði hjúkrunar. Hugtakið starfsánægja skiptir einnig 

máli þegar líðan og hegðun hjúkrunarfræðinga er könnuð á vinnustað. Jákvæð tengsl hafa 

komið fram milli starfsánægju og lífsgæða hjúkrunarfræðinga, minnkaðrar starfstengdrar 

streitu, minni hættu á kulnun, aukinnar ánægju sjúklinga og aukinna gæða meðferða. Óánægja 

í starfi hefur verið tengd við áform hjúkrunarfræðinga um að hætta störfum og aukna 

starfsmannaveltu. Starfsánægja hjúkrunarfræðinga hefur bæði víðtækar og marktækar 

afleiðingar fyrir hjúkrunarfræðinga, heilbrigðisstofnanir, sjúklinga og faggreinina hjúkrun 

(Birna G. Flygenring, 2006). 

Samtök gjörgæsluhjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum (e. American Association of 

Critical Care Nurses, (AACN)) gerðu samanburðarrannsókn árið 2013 á starfsumhverfi 
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gjörgæsluhjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum þar sem niðurstöður voru bornar saman við 

niðurstöður samskonar rannsókna sem gerðar voru árið 2006 og 2008. Þátttakendur voru 8444 

hjúkrunarfræðingar sem voru meðlimir í samtökunum. Fram kom í niðurstöðunum að ánægja 

í starfi í núverandi stöðu hafði minnkað um 7,5% milli áranna 2008 og 2013. Um 35% 

þátttakenda áformuðu að hætta störfum á næstu árum ýmist til að fara í nám, fara á eftirlaun 

eða skipta yfir á annan vettvang innan hjúkrunar. Þegar spurt var hvað þyrfti að breytast til að 

þeir endurskoðuðu áform sín um að hætta störfum voru svörin: betri stjórnun, betri mönnun 

og meiri virðing frá yfirmönnum (Ulrich o.fl., 2014). 

Vinnuálag og mönnun 

Í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 hafa orðið miklar breytingar á íslensku 

heilbrigðiskerfi og áhrifa niðurskurðar og breytinga gætir víða. Hjúkrunarfræðingar finna fyrir 

auknu álagi og hafa þeir lýst áhyggjum af því að gæði hjúkrunar fari minnkandi og að öryggi 

sjúklinga kunni að vera ógnað (European Federation of Nurses Associations, 2012). Skortur á 

hjúkrunarfræðingum eykur vinnuálag sem aftur eykur starfstengda streitu meðal 

hjúkrunarfræðinga (Birna G. Flygenring, 2006). Með færri hjúkrunarfræðinga á vinnustaðnum 

er mikilvægt að ráðstafa tímanum vel til að hægt sé að tengjast sjúklingum á faglegan og 

árangursríkan hátt og tryggja að þeir útskrifist með góða reynslu af hjúkrun og að þeim líði 

eins og þeir hafi skipt máli (Perry, 2013). 

Rannsakendur fundu engar íslenskar rannsóknir um vinnuálag og mönnun á 

gjörgæsludeildum en nokkrar rannsóknir fundust um íslenska hjúkrunarfræðinga á öðrum 

deildum varðandi vinnuálag og mönnun. Gerð var megindleg rannsókn á Landspítalanum þar 

sem skoðaðar voru helstu ástæður kulnunar meðal hjúkrunarfræðinga á bráðalegudeildum og 

tengsl kulnunar við vinnuálag, sjálfræði og stuðning í starfi. Úrtak rannsóknarinnar samanstóð 

af 139 hjúkrunarfræðingum á lyf- og skurðlækningadeildum Landspítalans og gagna var aflað 

með spurningalistum. Í niðurstöðum kom fram að um helmingur þátttakenda hafði oft eða 

alltaf of mikið að gera. Aðeins þriðjungur þátttakenda taldi sig geta haft áhrif á ákvarðanatöku 

í starfi sínu. Ákvarðanavald og stjórn á eigin starfsaðstæðum var einnig talið öflugt bjargráð 

gegn starfstengdri streitu. Meirihluti þátttakenda sagðist fá góðan stuðning frá samstarfsfólki 

og yfirmönnum sínum og að góður árangur þeirra í starfi væri metinn að verðleikum. 

Höfundar ályktuðu að vinnuálag hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum sé að aukast, faglegt 

sjálfræði þeirra fari minnkandi og að einkenni kulnunar séu að aukast. Að auki töldu þeir að 

jákvæð upplifun af sjálfræði í starfi drægi úr neikvæðum áhrifum mikils vinnuálags og að 
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sjálfræði væri ein lykilforsenda vellíðunar í starfi og gæða í hjúkrunarþjónustu (Anna 

Guðbjörg Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á viðbótarvinnuálagi íslenskra hjúkrunarfræðinga í 

bráðaþjónustu kom fram að ákveðnir þættir stuðli að viðbótarvinnuálagi. Þessir þættir snúa að 

vinnuumhverfinu, leiðsögn og kennslu, málefnum sjúklinga og aðstandenda og tíma. Flestir 

þátttakendur voru sammála um að skortur á hljóðum rýmum í vinnuumhverfi stuðli að 

viðbótarvinnuálagi. Flestir þátttakendur upplifðu það sem viðbótarvinnuálag að þurfa að 

forgangsraða og framkvæma fjölda verkefna innan ákveðinna tímamarka (Sveinfríður 

Sigurpálsdóttir o.fl., 2012). Í kanadískri rannsókn, sem náði til 188 hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum, var lagt upp með að greina þá þætti sem hafa áhrif á ákvörðun þeirra að 

hætta í starfi og að finna leiðir til að halda hjúkrunarfræðingum í starfi á gjörgæsludeildum. 

Niðurstöðurnar sýndu að 24% þeirra sem tóku þátt ætluðu líklega eða örugglega að hætta 

vinnu á gjörgæslu innan eins árs. Helstu áhrifaþættirnir voru: starfsreynsla, stjórnun, 

samvinna lækna og hjúkrunarfræðinga, hæfni hjúkrunarfræðinga ásamt ábyrgð og sjálfstæði. 

Aðrir tengdir áhrifaþættir voru: starfsánægja, þátttaka, hluttekning, hluttekningarleysi og 

kulnun. Niðurstöðurnar sýna hversu mikilvægt er að skoða þessa áhrifaþætti nánar til að finna 

leiðir til að halda hjúkrunarfræðingum á gjörgæsludeildum í starfi (Sawatzky, Enns og 

Legare, 2015). 

Mikið vinnuálag getur komið í veg fyrir að nýir hjúkrunarfræðingar fái markvissa 

leiðsögn og þjálfun (Hurley og Snowden, 2008). Skortur á hjúkrunarfræðingum kemur fram á 

öllum sviðum hjúkrunar og þar á meðal á gjörgæsludeildum. Þar sem oft gengur erfiðlega að 

manna stöður hjúkrunarfræðinga hafa gjörgæsludeildir oft þurft að leita til óreyndra, 

nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga sem jafnan hafa lítið traust á eigin getu og mikla þörf fyrir 

faglega leiðsögn. Bent hefur verið á að mikil starfsmannavelta sé á meðal hjúkrunarfræðinga á 

fyrsta starfsári sem hægt er að tengja að hluta til við að ekki sé staðið nægilega vel að 

starfsþjálfun fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga. Góð starfsþjálfun er sérstaklega mikilvæg 

á gjörgæsludeildum þar sem krafist er mikillar sérhæfingar og þekkingar. Til að fyrirbyggja 

brottfall nýrra hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum er mælt með því að þeim sé úthlutað 

sérstökum leiðbeinanda sem ætti að vera reynslumikill gjörgæsluhjúkrunarfræðingur sem 

gefur kost á sér við aðlögunina (Ihlenfeld, 2005). 

Í áðurnefndri rannsókn Sveinfríðar Sigurpálsóttur o.fl. (2012) um viðbótarvinnuálag 

kom fram að meirihluti þátttakenda upplifði kennslu og leiðsögn fyrir nýja hjúkrunarfræðinga 

og hjúkrunarfræðinema sem viðbótarálag. Nemendur eru oft álitnir viðbótarvinnuafl en 
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niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að það að hafa nýjan starfsmann í aðlögun minnki 

ekki vinnuálag heldur auki það. 

Á gjörgæsludeildum Landspítalans er mikill metnaður lagður í að veita nýju starfsfólki 

markvissa fræðslu og leggjast þar allir á eitt, bæði hjúkrunarfræðingar og læknar. 

Hjúkrunarfræðingar sem ekki hafa áður unnið á gjörgæsludeildum þurfa að jafnaði tvö ár í 

starfi til að verða jafnvígir á alla sjúklingahópa sem leggjast þar inn (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.). Margir hjúkrunarfræðingar líta á hlutverk sitt sem leiðbeinandi sem 

leið til að endurgjalda þá leiðsögn sem þeir fengu í upphafi síns starfsferils á meðan aðrir 

hjúkrunarfræðingar líta á það sem skyldu sína að taka þetta hlutverk að sér. Mælt er með því 

að leiðbeinandinn og nýi hjúkrunarfræðingurinn vinni á sömu vöktum til að aðlögunin verði 

sem áhrifaríkust og traust skapist þeirra á milli. Leiðbeinandi gæti þurft að grípa inn í vinnu 

hjúkrunarfræðings, ef erfiðar aðstæður skapast, en mikilvægast er að hjálpa nýjum 

hjúkrunarfræðingum að eflast og ná faglegri færni til að þeir haldist í starfi (Ihlenfeld, 2005). 

Starfstengd streita 

Samkvæmt Þóreyju Agnarsdóttur o.fl. (2014) er starfstengd streita skilgreind sem 

neikvæð líkamleg og andleg viðbrögð sem fram koma vegna misræmis á milli starfskrafna, 

þarfa, getu og eiginleika einstaklingsins. Streita verður neikvæð þegar hún eyðir orku, eykur 

álag á líkamann og veldur skaða, bæði andlegum og líkamlegum. Einstaklingar sem finna 

fyrir streitu eru oft undir miklu álagi og einkennin eru einstaklingsbundin. Streita getur verið 

uppsöfnuð þreyta og spenna sem komin er til vegna langvinns álags. 

Starfstengd streita er ógn við heilbrigði einstaklingsins vegna starfstengdra þátta og 

hefur neikvæð áhrif á lífsgæði. Einkenni starfstengdrar streitu eru mismunandi eftir 

einstaklingum og aðstæðum og því hversu lengi viðkomandi hefur verið útsettur fyrir 

streituvöldum. Dæmigerð einkenni starfstengdrar streitu eru: svefnleysi, einbeitingarskortur, 

kvíði, fjarvera frá vinnu, þunglyndi og fjölskylduárekstrar, ásamt líkamlegum einkennum á 

borð við mígreni, höfuðverk, meltingarvandamál og bakverk. Ástæður streitu geta meðal 

annars verið mikið vinnuálag vegna skorts á tíma til að vinna hjúkrunarverk, álag tengt 

ólíkum ábyrgðarhlutverkum, erfiðleikar við að takast á við sjúklinga og aðstandendur, 

sérstaklega deyjandi sjúklinga, og mismunandi kröfur vinnu, einkalífs og vinnuveitanda 

(Shree, 2012). 

Burgess o.fl. (2010) gerðu rannsókn með það fyrir augum að kanna tengsl milli 

persónuleika, starfstengdrar streitu og bjargráða meðal gjörgæsluhjúkrunarfræðinga. 

Þátttakendurnir fundu ekki fyrir mikilli starfstengdri streitu og ályktuðu höfundar að það 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shree,+R+Manju/$N?accountid=49537
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mætti skýra með því að vel sé hugað að starfsumhverfi hjúkrunarfræðinganna, að þeir hafi 

meira sjálfstæði í vinnunni og að þeir eigi í góðum samskiptum við samstarfsfólk. Í 

heimildasamantekt rannsóknar Burgess o.fl. (2010) kom fram að hjúkrunarfræðingar eru sú 

starfsstétt sem er líklegust til að upplifa starfstengda streitu og benda rannsóknir til þess að 

gjörgæsluhjúkrun sé sérstaklega streituvaldandi sérgrein hjúkrunar. Ýmislegt hefur verið nefnt 

sem orsök streitu hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum, þar á meðal há dánartíðni sjúklinga, 

eðli dauðsfalla og skyndilegur dauði ungs fólks ásamt miklum vinnuhraða, allt þættir sem geta 

skapað spennu og kvíða í starfsumhverfinu. Gjörgæsludeildir eru viðkvæmar fyrir manneklu 

og starfsmannaveltu en þrátt fyrir það þrífast sumir hjúkrunarfræðingar vel í umhverfinu og 

viðhalda áhuga á starfinu. Á meðan eru aðrir hjúkrunarfræðingar sem upplifa mikla streitu 

sem leiðir til aukinna veikinda og verri heilsu. Burgess o.fl. (2010) bentu á að sumir 

hjúkrunarfræðingar búi yfir meiri seiglu en aðrir og hafi þá persónulegu eiginleika sem þarf til 

að aðlagast starfinu, mögulega læri hjúkrunarfræðingar með tímanum að takast á við 

streituvalda. 

Áhrif svefns á starfstengda streitu. Almenningur gerir ráð fyrir því að 

heilbrigðisstarfsfólk sé vel vakandi og nákvæmt í vinnubrögðum. Svefnleysi og syfja í vinnu 

eru algeng vandamál meðal hjúkrunarfræðinga og stór hluti heilbrigðisstarfsfólks á erfitt með 

að halda sér vakandi í vinnunni. Hjúkrunarfræðingar sem vinna langar vaktir eiga erfiðara 

með að halda athygli og gera því fleiri mistök. Hættan á mistökum eykst hjá 

hjúkrunarfræðingum sem eru úrvinda og svefnlausir. Rannsóknir sýna að 15 klukkustunda 

samfelldur vökutími jafngildir því að vera með 0,05% áfengismagn í blóði, sem er nálægt því 

magni sem bannar akstur bifreiða (Arslanian-Engoren og Scott, 2014). 

Í rannsókn Geiger-Brown o.fl. (2012) á svefngæðum hjúkrunarfræðinga sem unnu 12 

tíma vaktir kom fram að algengt er að hjúkrunarfræðingar fái ekki nægan svefn og að gæði 

svefns þeirra séu ekki nógu mikil, þeir nái ekki nægum svefni milli vakta og nái ekki að 

hvílast hvorki líkamlega né andlega. Samkvæmt rannsókninni jókst þreytan eftir því sem fleiri 

vaktir voru unnar í röð og þreytan var meiri hjá þeim sem unnu 12 tíma næturvaktir. 

Þriðjungur þátttakenda tjáði mikla örmögnun og þreytu milli vakta og var meðalsvefntími 

milli vakta undir sex klukkustundum. Styttri svefn en fimm klukkustundir tvöfaldaði líkur á 

vinnutengdum hættum eins og stunguslysum og stoðkerfisvandamálum. Einnig var aukin 

hætta á mistökum hjúkrunarfræðinga við umönnun sjúklinga. 

Arslanian-Engoren og Scott (2014) gerðu eigindlega rannsókn á klínískum 

ákvörðunum gjörgæsluhjúkrunarfræðinga og hvort þeir upplifðu eftirsjá vegna þeirra 

ákvarðana. Þátttakendur voru 605 meðlimir í samtökum gjörgæsluhjúkrunarfræðinga í 
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Bandaríkjunum (AACN) og gagna var aflað með rafrænum spurningalista þar sem lögð var 

áhersla á ákvarðanir er tengdust mati á hjúkrunarmeðferðum, öndunarvegsmeðferðum, 

lyfjagjöfum, skráningu og mannlegum samskiptum. Fram kom í niðurstöðum að gæði svefns 

hafði mikil áhrif á færni þátttakenda til að taka klínískar ákvarðanir. Ófullnægjandi hvíld og 

syfja tengdust minnkuðum vitsmunaþáttum eins og árvekni, minni, athygli, viðbragðsflýti og 

meðvitund fyrir umhverfinu, allt mikilvægir þættir til að geta tekið réttar ákvarðanir. 

Svefnleysi gerði þátttakendum erfiðara um vik að endurmeta meðferðaráætlanir, bregðast við 

óvæntum aðstæðum og eiga góð samskipti. Þeir áttu erfiðara með að skipuleggja sig, 

forgangsraða hjúkrunarverkum og meta og leysa vandamál. Þeir voru ekki eins meðvitaðir um 

sögu sjúklinga og gat þeim því yfirsést lúmskar breytingar á ástandi sjúklinganna sem leiddi 

til þess að réttar ákvarðanir voru ekki teknar eins tímanlega. Einnig fundu þátttakendur til 

sektarkenndar vegna aðgerða sinna eða aðgerðaleysis af völdum syfju. 

Í Noregi var gerð megindleg þversniðsrannsókn með það að markmiði að kanna 

svefngæði gjörgæsluhjúkrunarfræðinga og afleiðingar svefnleysis á heilsu þeirra. Skriflegir 

spurningalistar voru sendir til 267 hjúkrunarfræðinga á tveimur sjúkrahúsum og var 

svarhlutfall 56,2%. Niðurstöður sýndu að þátttakendur upplifðu lélegan svefn, syfju og þreytu 

ásamt því að finna fyrir kvíða og þunglyndi. Aldur hjúkrunarfræðinga var áhrifaþáttur í 

niðurstöðunum á þann hátt að því eldri sem þátttakendur voru, því verr mátu þeir svefngæði 

sín. Aftur á móti kom fram að þátttakendur með hærri starfsaldur mátu svefngæði sín betri. 

Þetta gefur til kynna að með aukinni starfsreynslu eigi hjúkrunarfræðingar auðveldara með að 

takast á við svefnvandamál tengd vaktavinnu (Bjorvatn o.fl., 2012). 

Áhrif verkja á starfstengda streitu. Algengt er að vinnandi fólk finni fyrir 

bakverkjum eða bakmeiðslum og eru hjúkrunarfræðingar í þeim áhættuhópi vegna eðlis starfs 

síns. Tilfærsla á rúmum og umönnun sjúklinga reynir á bakið og því er góð líkamsbeiting og 

notkun á þeim hjálpartækjum sem í boði eru mikilvægir þættir til að fyrirbyggja meiðsl og 

verki (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2009). Í könnun Herdísar Sveinsdóttur, Hólmfríðar K. 

Gunnarsdóttur og Hildar Friðriksdóttur (2003) á heilsufari og líðan hjúkrunarfræðinga kom 

fram, þegar spurt var um einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi á síðastliðnum tólf mánuðum, að 

15% þátttakenda höfðu upplifað veruleg óþægindi í hálsi, hnakka og herðum og 10% 

þátttakenda höfðu upplifað veruleg óþægindi í mjóbaki eða spjaldhrygg. Tveir af hverjum 

þremur hjúkrunarfræðingum töldu að óþægindin tengdust vinnunni. Í könnuninni var ekki rætt 

sérstaklega um heilsufar og líðan hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum. 

Í megindlegri þversniðsrannsókn June og Cho (2011), sem gerð var meðal 

hjúkrunarfræðinga í Suður Kóreu, var algengi bakverkja hjá hjúkrunarfræðingum borið saman 
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eftir því hvort þeir unnu á vökudeildum, barnagjörgæsludeildum eða á almennum 

gjörgæsludeildum. Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af 1345 hjúkrunarfræðingum á 65 

gjörgæsludeildum og var gagna aflað með spurningalista. Fram kom í niðurstöðum að 

hjúkrunarfræðingar á almennum gjörgæsludeildum voru í mestri hættu á að fá mjóbaksverki 

og að þurfa að leita sér læknisaðstoðar vegna bakverkja. Einnig kom fram að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem mátu mönnun á deildunum ónóga fundu frekar fyrir bakverkjum en 

þeir sem mátu mönnun næga. Mikil tengsl voru milli bakverkja og næturvakta. 

Hjúkrunarfræðingar sem unnu sex næturvaktir eða fleiri á mánuði voru líklegri til að upplifa 

bakverki en þeir sem unnu færri næturvaktir. Möguleg ástæða fyrir því, að mati höfunda 

rannsóknarinnar, var að næturvaktir skerði svefntíma og gæði svefns sem aftur leiði til verkja. 

Starfsaldur á gjörgæslu var einnig tengdur við bakverki. Þeir þátttakendur sem höfðu unnið 

skemur en fimm ár á gjörgæsludeildum upplifðu frekar bakverki en þeir sem höfðu unnið 

lengur en fimm ár á gjörgæsludeildum. Ástæðan fyrir því var að mati höfunda talin vera sú að 

hjúkrunarfræðingar með minni starfsreynslu skorti þekkingu á réttri líkamsbeitingu við 

umönnun sjúklinga (June og Cho, 2011). 

Sveinsdottir og Gunnarsdottir (2008) gerðu megindlega rannsókn á líkamlegri og 

andlegri heilsu íslenskra hjúkrunarfræðinga. Þátttakendur voru 394 meðlimir í Félagi 

íslenskra hjúkrunarfræðinga og var gagna aflað með sjálfsmatsspurningalistum. Einu skilyrðin 

fyrir þátttöku voru að þátttakendur væru starfandi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir þátttakendur sem mátu líkamlega heilsu sína 

slæma voru fleiri en þeir sem mátu andlega heilsu sína slæma. Áberandi var hversu margir 

þátttakendur fundu fyrir stoðkerfisverkjum, streitu og örmögnun. Svefnvandamál mátti einnig 

greina hjá þátttakendum sem mátu líkamlega og andlega heilsu sína slæma. 

Afleiðingar starfstengdrar streitu á sálræna líðan. Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

hefur verið skilgreint sem þýðingarmikið, heilbrigt og arðbært líf sem sameinar vinnu og leik 

þar sem vel er hugað að sjálfsrækt og persónulegri og andlegri líðan. Einkalíf felur í sér til 

dæmis fjölskyldu, vini, gæludýr, frítíma, heimilisstörf og umönnun barna (Shree, 2012). 

Megindleg rannsókn Meadors og Lamson (2008) beindist að tilfinningalegri 

örmögnun og streitu heilbrigðisstarfsfólks á barnagjörgæsludeildum. Niðurstöður bentu til 

þess að þeir þátttakendur sem fundu ekki fyrir marktækri streitu höfðu næg úrræði til að 

stjórna starfstengdum streituvöldum sem og streituvöldum heima við, takast á við sorg í 

vinnunni og erfiðar aðstæður tengdar dauða eða slysum. Þeir þátttakendur sem fundu fyrir 

streitu töldu sig ekki hafa næg úrræði til að takast á við streituvaldana. Að auki kom fram að 

þátttakendur sem fundu fyrir minni streitu stunduðu meiri sjálfsrækt í sinni daglegu rútínu 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shree,+R+Manju/$N?accountid=49537
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með það að markmiði að stjórna eða koma í veg fyrir einkenni tilfinningalegrar örmögnunar 

borið saman við þátttakendur sem fundu fyrir streitu. Þeir voru líklegri til að stunda 

líkamsrækt, borða heilsusamlega fæðu og stunda sjálfsrækt eins og hugleiðslu. Einnig settu 

þeir sér frekar mörk í vinnunni og náðu betur að aðskilja vinnu frá einkalífi. Samvera með 

stjórnendum eða viðrun (e. debriefing) virtist ekki hafa marktæk áhrif á þátttakendur varðandi 

streitu. Sú ályktun var dregin af niðurstöðum rannsóknarinnar að vinnuumhverfi sem styður 

við líkamlegt og andlegt heilbrigði geti verið sérstaklega hjálplegt á gjörgæsludeildum.  

Gerð var megindleg rannsókn í Bandaríkjunum þar sem kannað var hvort einkenni 

áfallastreitu væru algengari meðal gjörgæsluhjúkrunarfræðinga borið saman við 

hjúkrunarfræðinga á öðrum deildum. Úrtakið samanstóð af 230 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingum og 121 hjúkrunarfræðingi á almennum deildum. Í niðurstöðum 

kom fram að 24% gjörgæsluhjúkrunarfræðinga höfðu einkenni áfallastreitu á meðan 14% 

hjúkrunarfræðinga á almennum deildum höfðu slík einkenni. Meðal streituvaldandi þátta sem 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingar nefndu voru umbúnaður látinna sjúklinga, að vera viðstaddir 

andlát sjúklinga, erfið samskipti við aðstandendur og samstarfsfólk, að taka þátt í endurlífgun 

og þegar umönnun skilaði ekki tilætluðum árangri (Mealer o.fl., 2007). 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa í áhættusömu umhverfi eins og gjörgæsludeildum eiga 

það frekar á hættu að kulna (e. burnout) í starfi (Rushton o.fl., 2015). Kulnun má líkja við 

loga á kerti sem er við það að brenna út og getur ekki logað glatt lengur þar sem eldsmat 

skortir. Kulnun hefur verið skilgreind sem mikil tilfinningaleg og starfstengd örmögnun og er 

tengd við langvarandi álag og streituvalda á vinnustað. Aukin hætta er á kulnun í störfum sem 

fela í sér náin samskipti líkt og í heilbrigðisþjónustu (Schaufeli, Leiter og Maslach, 2009). 

Samkvæmt heimildasamantekt Epp (2012) eru ýmsir þættir sem geta valdið 

tilfinningalegri örmögnun og þar af leiðandi kulnun hjá gjörgæsluhjúkrunarfræðingum. 

Áhrifaþættirnir eru meðal annars hversu bráðveikir sjúklingar á gjörgæsludeildum eru, flókin 

meðferð þeirra og miklar kröfur um gæði hjúkrunar. Starfið felur í sér mikla ábyrgð og 

hjúkrunarfræðingar eru stöðugt að fylgjast með og meta ástand sjúklinga sinna og þurfa að 

skipuleggja og endurmeta hjúkrunaráætlanir þar sem ástand sjúklinga getur breyst skyndilega. 

Ábyrgð á lífshættulega veikum sjúklingum og vinna við forgangsröðun margra verka getur 

leitt til mikils vinnuálags, streitu og tilfinningalegrar örmögnunar, sem eru helstu áhættuþættir 

kulnunar. 

Samkvæmt heimildasamantekt Vahey, Aiken, Sloane, Clarke og Vargas (2004) getur 

kulnun í starfi meðal hjúkrunarfræðinga haft margvíslegar afleiðingar á heilsu þeirra, til 

dæmis andlega og líkamlega vanlíðan, og kulnun hefur einnig verið tengd við misnotkun 
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áfengis og annarra vímuefna. Að auki getur kulnun haft í för með sér að hjúkrunarfræðingar 

hætti störfum fyrr en ella og stuðlað að aukinni starfmannaveltu og fjarveru 

hjúkrunarfræðinga. 

Svo koma megi í veg fyrir kulnun í starfi sem rekja má til óuppgerðrar streitu er 

áríðandi fyrir hjúkrunarfræðinga að skipuleggja frítíma sinn, taka sér frí og viðhalda 

heilbrigðum lífsháttum, eins og líkamsrækt, góðu matarræði og nægum svefni. Að auki þurfa 

þeir að rækta sjálfa sig og fjölskyldu sína (Svandís Íris Hálfdánardóttir, 1998). 

Sálrænn stuðningur 

Ýmis bjargráð gætu nýst gjörgæsluhjúkrunarfræðingum til að koma í veg fyrir 

neikvæðar afleiðingar streitu á líðan þeirra, til dæmis stuðningshópar á vinnustaðnum og 

sérstakir fundir með samstarfsfólki þar sem erfið tilfelli eru rædd. Viðrun er bjargráð sem 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingar ættu að nýta sér til að forðast aukna streitu (Burgess o.fl. 2010). 

Í áðurnefndri rannsókn Önnu Guðbjargar Gunnarsdóttur o.fl. (2011) var ályktað að 

hjúkrunarfræðingar á Landspítalanum telji sálrænan stuðning frá samstarfsfólki og 

stjórnendum góðan og að slíkur stuðningur geti dregið úr neikvæðum áhrifum álags í vinnu og 

haft verndandi áhrif á líðan þeirra. Virðing, stuðningur og hvatning frá samstarfsfólki og 

stjórnendum eru mikilvægir þættir fyrir velferð og árangur í heilbrigðisþjónustu. 

Í eigindlegri rannsókn Moola o.fl. (2008) kom fram að ýmsir streituvaldandi atburðir 

geta átt sér stað á gjörgæsludeildum sem geta stuðlað að streitu og vanlíðan 

hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin var lýsandi og upplýsinga var aflað með viðtölum við tíu 

gjörgæsluhjúkrunarfræðinga í formi rýnihópa. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að 

þátttakendur upplifðu ekki nægan stuðning á vinnustaðnum og fengu fá tækifæri til að vinna 

úr tilfinningum sínum. Þeir höfðu mikla þörf fyrir sálrænan stuðning og viðrun til að vinna úr 

erfiðum atburðum í starfi. Höfundar rannsóknarinnar ályktuðu að reglulegir viðrunarfundir 

myndu hjálpa gjörgæsluhjúkrunarfræðingum að takast á við streitu í starfi og auka seiglu. 

Rannsakendur fundu engar íslenskar rannsóknir um viðrun en í óbirtri BS-ritgerð 

Aðalbjargar S. Helgadóttur (2011) kom fram að óvæntir streituvaldandi atburðir í starfi geta 

haft áhrif á líðan þeirra sem upplifa þá og geta orsakað tilfinningalegt uppnám sem vekur þörf 

hjá fólki til að ræða þá. Þar kom einnig fram að viðrun getur bæði verið óformlegt og formlegt 

ferli sem kemur í kjölfar slíkra atburða. Óformleg viðrun á sér stað stuttu eftir atburð, til 

dæmis í lok erfiðrar vaktar á sjúkradeild þar sem sá sem upplifði hann fær stuttan tíma til að 

ræða atburðinn í trúnaðarsamtali við samstarfsfólk. Það er í rauninni jafningjastuðningur með 

það að tilgangi að hlusta en ekki taka undir með þeim sem viðrar. Á Landspítalanum er 
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formlegri viðrun þannig háttað að henni er stjórnað af fagaðilum þar sem einn starfsmaður úr 

starfshópnum stjórnar viðrun ef við á, ásamt aðila frá Stuðnings- og ráðgjafateymi 

Landspítalans. Þar er áhersla lögð á að leyfa þátttakendum að lýsa reynslu sinni en ekki 

einblína á hvað mætti gera betur varðandi atburðinn. 

Áhrifaþættir á öryggi sjúklinga 

Hjúkrunarfræðingar eru í mikilli nálægð við sjúklinga og gegna því mikilvægu 

hlutverki í að efla öryggi þeirra. Nálægð við sjúklinga veitir þeim það innsæi sem þarf til að 

greina vandamál í heilbrigðiskerfinu sem lúta að öryggi og geta stuðlað að úrlausn þeirra. 

Athyglisgáfa hjúkrunarfræðinga gegnir mikilvægu hlutverki í tengslum við eftirlit sjúklinga 

og öryggi þeirra en mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu fljótir að koma auga á vandamál 

og bregðist við án tafar á viðeigandi hátt. Í kjölfar fjárhagslegra erfiðleika og niðurskurðar í 

heilbrigðiskerfum víða um heim hefur í sparnaðarskyni verið reynt að fækka starfsfólki og 

stytta legutíma eins og unnt er, sem á móti hefur áhrif á öryggi sjúklinga. Fjöldi starfsfólks, 

hæfni þess og reynsla, samvinna og samskipti hafa mikil áhrif á öryggi. Klár fylgni er á milli 

fjölda hjúkrunarfræðinga og öruggrar heilbrigðisþjónustu. Einnig sýna rannsóknir fram á 

tengsl milli fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt og afdrifa sjúklinga, atvika, legutíma, 

starfsmannaveltu og dánartíðni sjúklinga. Til þess að jarðvegur sé til staðar fyrir umbótastarf í 

því miði að auka öryggi sjúklinga þarf að ríkja traust og virðing í starfsumhverfi 

heilbrigðisstarfsfólks, auk þess sem stuðningur og hvatning skipta miklu máli (Laura Sch. 

Thorsteinsson, 2006). 

Atvik. Hér á landi skipaði heilbrigðisráðherra starfshóp um alvarleg atvik í 

heilbrigðisþjónustu sem sendi frá sér skýrslu árið 2015. Í skýrslu starfshópsins eru atvik 

skilgreind sem: „óhappatilvik, mistök, vanræksla eða önnur atvik sem hafa valdið sjúklingi 

tjóni eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni” (Velferðarráðuneytið, 2015, bls. 4). 

Í bókinni Frá innsæi til inngripa benti Laura Sch. Thorsteinsson (2006) á að hægt er 

að beita tvenns konar nálgun við að skilja mannleg mistök eða atvik, annars vegar 

kerfisnálgun og hins vegar einstaklingsnálgun. Í kerfisnálgun er reynt að finna galla í kerfi 

sem geta leitt til atvika en í einstaklingsnálgun er þeim einstaklingi sem vann tiltekið verk 

kennt um það sem misfórst, til dæmis vegna gleymsku eða gáleysis. Í ljós hefur komið að í 

flestum tilvikum verða atvik vegna galla í skipulagi fremur en af völdum einstaklinga. 

Einnig kom fram í umfjöllun Lauru Sch. Thorsteinsson (2006) að ýmsir þættir geta 

haft samverkandi áhrif á atvik. Mikil krafa er um hraða í nútímaheilbrigðiskerfi en einnig er 

þess krafist að framleiðsla og afköst séu mikil án þess að farið sé fram úr kostnaðaráætlunum. 
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Langvarandi niðurskurður hefur víða haft þær afleiðingar að meðallegutími sjúklinga er styttri 

og heilbrigðisstarfsfólki fækkar. Fleirum er vísað á göngudeildir og sjúklingar á sjúkrahúsum 

eru veikari en áður og þarfnast fjölbreyttari meðferða. Rannsóknir hafa sýnt að meðal helstu 

orsaka atvika eru mikið álag, langur vinnutími og undirmönnun. Að auki má nefna 

samskiptavanda í tali og látbragði meðal heilbrigðisstarfmanna, ófullnægjandi upplýsingar 

sem valda erfiðleikum við að taka upplýstar ákvarðanir, skort á verklagsreglum, 

ófullnægjandi aðlögun nýs starfsfólks, ónæga starfsþjálfun, starfsþróun og lélegt 

mönnunarmynstur. Samkvæmt fjölmörgum rannsóknum á starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

er ýmislegt í starfsumhverfinu sem getur ógnað öryggi sjúklinga, þar á meðal skipulagshættir 

af ýmsu tagi, ónæg samfella, ábyrgðardreifing, vaktaskipulag og mannekla. Eitt af því sem 

talið er ógna öryggi sjúklinga er að oft þurfa hjúkrunarfræðingar að eyða tíma í verk á borð 

við flutning sjúklinga, tölvuvinnu og skýrslugerð á kostnað þess að eyða meiri tíma í 

umönnun sjúklinga sinna og að hafa nákvæmt eftirlit með þeim. 

Helga Bragadóttir, Björk Sigurjónsdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir (2014) gerðu 

lýsandi þversniðsrannsókn á tíðni og orsökum óframkvæmdrar hjúkrunar á legudeildum lyf- 

og skurðlækninga og gjörgæslu á íslenskum sjúkrahúsum. Þátttakendur voru starfsmenn 

hjúkrunar á 27 legudeildum á átta íslenskum heilbrigðisstofnunum. Sendur var skriflegur 

spurningalisti á 864 einstaklinga og svarhlutfall var 69,3%. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar voru þau hjúkrunarverk sem þátttakendur töldu vera óframkvæmd meðal 

annars aðstoð við hreyfingu, fræðsla til sjúklinga og ýmsar greiningarrannsóknir. Helstu 

ástæður óframkvæmdrar hjúkrunar sem þátttakendur nefndu voru tengdar mannafla, nýtingu 

aðfanga, samskiptum, ófyrirséðri fjölgun sjúklinga og aukinni hjúkrunarþyngd á deildunum. 

Fram kom að óframkvæmd hjúkrun var marktækt algengari á deildum lyf- og skurðlækninga 

en á gjörgæslu og blönduðum deildum. Tíðni óframkvæmdrar hjúkrunar tengdist einnig 

hversu góða þátttakendur töldu mönnun almennt vera á sinni deild, en meirihluti þátttakenda 

taldi mönnun einungis vera fullnægjandi í 75% tilvika. 

Heilbrigðisstarfsmönnum á Íslandi ber skylda til samkvæmt lögum að skrá öll óvænt 

atvik í atvikaskrá (Lög um landlækni nr. 41/2007). Skráningu atvika á heilbrigðisstofnunum 

er almennt ábótavant. Ef atvik eru ekki tilkynnt og skráð er ómögulegt að vinna úr og draga 

lærdóm af þeim. Tilgangurinn með skráningu atvika er að gera þau sýnileg og vinna úr þeim 

til að vinna nauðsynlegar úrbætur og innleiða þær. Komið hefur í ljós að starfstétt hefur áhrif 

á atvikaskráningu en hjúkrunarfræðingar eru líklegri til að skrá atvik en læknar. Afleiðingar 

atvikaskráningar hafa áhrif en ýmislegt hamlar því að atvik séu skráð eins og íþyngjandi 

skráningarkerfi, hik við að skrá annarra manna atvik og hræðsla við málsókn. Að auki eru 
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hjúkrunarfræðingar hikandi við að skrá atvik ef þeir sjá ekki tilgang með skráningunni, að hún 

muni ekki leiða til neinna breytinga. Landspítalinn stofnaði sérstaka atvikanefnd árið 2005 

(Laura Sch. Thorsteinsson, 2006). 

Samkvæmt Urden o.fl. (2014) er alla jafna mikill erill á gjörgæsludeildum og í flóknu 

umhverfi geta mistök verið dýr og haft alvarlegar afleiðingar, sérstaklega hjá mikið veikum 

einstaklingum. Í gjörgæsluumhverfi eru sjúklingar sérstaklega berskjaldaðir vegna viðkvæms 

lífeðlisfræðilegs ástands, mikilla tæknilegra íhlutana, flókinna lyfjagjafa og mikils fjölda 

starfsfólks sem vinnur á talsverðum hraða. Það er grundvallaratriði að umönnunarferlið 

lágmarki atvik eins og unnt er og skapi öryggismenningu (e. safety culture) fremur en 

ásökunarmenningu (e. blame culture). 

Lyfjagjafir er sá þáttur hjúkrunar sem býður upp á flest mistök/atvik á 

gjörgæsludeildum. Hjúkrunarfræðingar veigra sér gjarnan við að tilkynna lyfjamistök eða 

önnur atvik vegna þess að þeir óttast slæmt umtal frá samstarfsfólki. Þetta er talið eiga þátt í 

því að gera starfsumhverfið óöruggt þar sem mistök eða óörugg vinnubrögð eru ekki skráð að 

stórum hluta. Tæknibúnaður getur bæði lágmarkað og aukið líkur á mistökum. Aukin tækni í 

lyfjaumsýslu, stafræn mælingartæki, rafræn sjúkraskráning, stafrænir vaktarar og rafrænar 

lyfjaávísanir lækna eru þar á meðal. Tæknibúnaðurinn getur verið til mikillar gagnsemi fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk en það verður að fara að með gát og gæta mikillar nákvæmni til að 

tryggja bestu mögulegu útkomu. Ekki er óalgengt að atvik verði vegna lélegra samskipta milli 

heilbrigðisstarfsfólks eða ágreinings þeirra á milli. Sé ekki leyst úr slíkum ágreiningsmálum 

getur það haft slæm áhrif á afdrif sjúklinga, leitt til mikillar óánægju og vanlíðunar í starfi og 

stuðlað að aukinni starfsmannaveltu (Urden o.fl., 2014). 

Claro o.fl. (2011) gerðu megindlega lýsandi rannsókn á atvikaskráningum, algengi 

þeirra og afleiðingum fyrir heilbrigðisstarfsfólk í Brasilíu og könnuðu hversu öruggir 

hjúkrunarfræðingar voru að tilkynna um atvik. Alls 70 hjúkrunarfræðingar á 

gjörgæsludeildum tóku þátt í rannsókninni. Samkvæmt 51,4% þátttakenda voru atvik stundum 

skráð en að mati 28,6% þátttakenda voru atvik skráð nokkrum sinnum. Að mati 71,4% 

þátttakenda var tíðni atvikaskráninga ásættanleg. Helstu ástæður sem nefndar voru fyrir því að 

skráningu var sleppt voru mikið vinnuálag, gleymska og sannfæring um að það þjónaði ekki 

tilgangi. Einnig nefndu 27% þátttakenda sambland af hræðslu og skömm. Flestir þátttakendur 

greindu frá því að það væri stundum eða alltaf einhvers konar refsing á vinnustað þeirra tengd 

atvikum og þá helst með munnlegum hætti. Samt sem áður kom fram að sama prósentutala 

þátttakenda nefndi að þeir væru öruggir, mjög öruggir eða algerlega öruggir að tilkynna atvik 

á gjörgæsludeildinni þar sem þeir unnu. Niðurstöðurnar sýndu því miður að refsing í kjölfar 
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atvikaskráninga væri ennþá veruleiki sem hjúkrunarfræðingar væru að upplifa á 

gjörgæsludeildum sem gefur til kynna þörfina fyrir meiri fræðslu varðandi öryggi sjúklinga 

bæði á gjörgæsludeildum sem og á öðrum deildum. 

Í áðurnefndri skýrslu starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu (2015) kom 

fram að á undanförnum áratug hafi miklu verið áorkað hvað varðar atvikaskráningu, úrvinnslu 

atvika og framþróun í öryggismenningu íslensks heilbrigðiskerfis. Næstum öll þau atvik sem 

skráð hafa verið leiddu í ljós margs konar samverkandi orsakir atvika en ekki einhverja eina 

tiltekna orsök. Reynslan hefur sýnt að af hverju atviki má draga margþættan og mikilvægan 

lærdóm. Ljóst er að allt sem hamlar starfsfólki, hindrar atvikaskráningu og opna umræðu um 

atvik, kemur í veg fyrir að draga megi lærdóm af atvikum. Rafræn atvikaskráning var tekin í 

gagnið í Sögu-sjúkraskráningarkerfinu árið 2013 á mörgum heilbrigðisstofnunum sem 

Embætti landlæknis hefur aðgang að. Skráð, óvænt atvik á Íslandi árið 2014 voru 8.282 

talsins en þar af voru 2.960 atvik skráð á Landspítalanum, þar af voru ellefu þeirra flokkuð 

sem óvænt alvarleg atvik og átta flokkuðust sem óvænt andlát (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Nýlega var hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum, ásamt spítalanum sjálfum, ákærður 

fyrir manndráp af gáleysi eftir óvænt andlát á gjörgæsludeild spítalans. Var það í fyrsta skipti 

á Íslandi sem ákæruvaldið hefur kært spítalann og starfsmann hans á grundvelli 

hegningarlaga. Fram kom í frétt á vefsíðu Ríkisútvarpsins (2014) að hjúkrunarfræðingnum var 

gefið að sök að hafa láðst að tæma loft úr kraga á barkaraufarrennu þegar hann tók sjúkling úr 

öndunarvél, sem talið var hafa valdið því að hann lést. Í dómsuppkvaðningu kom fram að 

hjúkrunarfræðingurinn var að vinna kvöldvakt í beinu framhaldi af dagvakt þegar 

sjúklingurinn lést og mikil undirmönnun og álag á deildinni olli því að hann þurfti oft að víkja 

frá rúmi sjúklingsins. Að mati Héraðsdóms Reykjavíkur þótti ekki sannað að gáleysi 

hjúkrunarfræðingsins hefði valdið láti sjúklingsins og var hann ásamt Landspítalanum 

sýknaður (Ákæruvaldið gegn X og Landspítala, 2014). 

Starfsumhverfi gjörgæsludeilda 

Í bók Urden o.fl. (2014) kemur fram að starfsumhverfi gjörgæsludeilda er 

streituvaldandi og felur í sér miklar áskoranir. Fjárhagslegur niðurskurður, stöðugar framfarir 

í tæknibúnaði og meðferðarúrræðum ásamt fjölbreyttri flóru starfsfólks valda oft erfiðleikum í 

daglegu starfi. Nauðsynlegt er að starfsfólk fái stuðning til að takast á við daglegar áskoranir 

og tryggja heilbrigt vinnuumhverfi. Rannsóknir hafa sýnt að óheilbrigt vinnuumhverfi eykur 

líkur á atvikum, lélegri vöktun sjúklinga, verri samskiptum og meiri ágreiningi milli 
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heilbrigðisstarfsfólks. Í bókinni voru sett fram eftirfarandi skilyrði til að viðhalda heilbrigðu 

vinnuumhverfi: 

 Færni í mannlegum samskiptum – hjúkrunarfræðingar þurfa að vera jafnfærir í 

mannlegum samskiptum og í klínískri færni. 

 Góð samvinna – hjúkrunarfræðingar þurfa að tileinka sér að vinna vel með 

samstarfsfólki. 

 Árangursrík ákvarðanataka – hjúkrunarfræðingar þurfa að taka virkan þátt í mati 

og ákvörðunum sem móta stefnu deildarinnar. 

 Viðunandi mönnun – mönnun deildarinnar þarf að vera næg til að þörfum 

sjúklinga sé mætt og meta þarf hæfni hvers og eins hjúkrunarfræðings. 

 Viðurkenning – hjúkrunarfræðingar þurfa að fá vinnuframlag sitt metið að 

verðleikum og meta framlag annarra til vinnunnar. 

 Góð stjórnun – hjúkrunarstjórnendur þurfa að halda vel utan um vinnustaðinn, vera 

til staðar og taka virkan þátt í starfinu með samstarfsfólki sínu. 

Williams, Fullbrook, Kleinpell, Schmollgruber og Alberto (2015) gerðu rannsókn á 

stéttarfélagsstarfi gjörgæsluhjúkrunarfræðinga á heimsvísu ásamt þeirra helstu starfsháttum, 

áskorunum og áhyggjuefnum. Þar kom fram að starfsaðstæður ollu 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingum mestum áhyggjum og mönnun, teymisvinna og launakjör 

fylgdu fast á eftir. Niðurstöður voru mismunandi eftir heimshlutum en sameiginleg 

áhersluatriði gjörgæsluhjúkrunarfræðinga á heimsvísu virtust vera starfsskilyrði, formlegar 

vinnuleiðbeiningar, mönnun, teymisvinna og aðgangur að góðri starfsþjálfun. Af 

niðurstöðunum má greina að skortur á hjúkrunarfræðingum er vaxandi áhyggjuefni. Aðgangur 

að starfsþjálfun og klínískum leiðbeiningum er einnig stórt forgangsatriði og þörfin er mikil. 

Tunlind, Granström og Engström (2015) gerðu eigindlega rannsókn á Karolinska 

sjúkrahúsinu í Svíþjóð á reynslu og upplifun átta hjúkrunarfræðinga með lágmark eins árs 

reynslu af hjúkrun í því hátækniumhverfi sem einkennir gjörgæsludeild. Í niðurstöðunum kom 

meðal annars fram að stundum forðuðust hjúkrunarfræðingar að framkvæma tiltekin 

hjúkrunarverk til að draga úr hættu á að aftengja mikilvægan tækjabúnað. Einnig kom fram að 

mikið af nýjum tækjabúnaði skapaði streitu og gremju meðal þátttakenda sem leiddi stundum 

til þess að þeir einbeittu sér of mikið að tækjunum í stað sjúklingsins. Einnig nefndu þeir að 

tækjabúnaður sem þeir kunnu ekki nógu vel á skapaði þá tilfinningu að þeir væru ekki að 

sinna vinnunni nægilega vel. Þessi skortur á þekkingu leiddi stundum til þess að 

hjúkrunarfræðingarnir forðuðust nýju tækin því þeir voru ekki öruggir á því hvernig átti að 

nota þau. Þeim fannst ósanngjarnt að til þess væri ætlast að þeir kynnu fullkomlega á tækin án 
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þess að hafa fengið viðeigandi þjálfun. Hjúkrunarfræðingarnir lýstu þeirri skoðun sinni að 

þrátt fyrir alla tæknina væri mikilvægt að horfa fyrst á sjúklinginn og að stundum litu þeir 

framhjá tækninni og horfðu eingöngu á sjúklinginn. Þátttakendur bentu á að tæknibúnaðurinn 

gæti leitt til þess að forgangsröðun hjúkrunar yrði ekki rétt. Tíð viðvörunarhljóð sem tækin 

gefa frá sér vegna tæknivanda geti beint athyglinni frá sjúklingnum að tækjunum. Þetta getur 

reynst mjög hættulegt þar sem mjög mikil endurtekin viðvörunarhljóð og hávaði geta leitt til 

þess að hjúkrunarfræðingar hætti að kippa sér upp við þegar viðvörunarhljóð heyrast, telji að 

ekkert sé að en fullvissi sig ekki um það. Hátæknibúnaður eykur öryggi við umönnun 

sjúklinga og þá aðallega með stöðugri vöktun mikið veikra sjúklinga á meðan hönnun 

gjörgæslustæða, staðsetning lækningatækja og eftirlit getur hamlað almennri umönnun 

sjúklinga. 

Í fyrrnefndri rannsókn Ulrich o.fl. (2014) var gerð könnun á meðal meðlima í AACN 

og þeir beðnir um að meta starfsumhverfi sitt. Niðurstöðurnar voru bornar saman við tölur úr 

fyrri rannsóknum félagsins. Samkvæmt niðurstöðunum mátu þátttakendur heilt yfir að 

starfsumhverfi þeirra hefði versnað frá árinu 2008. Þeir áhrifaþættir sem höfðu batnað lítillega 

voru samskiptafærni ásamt virðingu og samstöðu milli hjúkrunarfræðinga. Aftur á móti hafði 

stuðningur og aðgangur að starfsþjálfun til að bæta samskiptafærni og samstarf minnkað. Það 

gildi sem hafði fallið mest milli ára var að nægilega færum hjúkrunarfræðingum væri falin 

umsjón með sjúklingum eftir hjúkrunarþyngd þeirra. Um 40% þátttakenda töldu að þessa 

kröfu starfsins væri erfiðast að uppfylla. Annar vinkill á mönnun var sá hvort 

hjúkrunarfræðingum tækist að klára öll verk á vaktinni. Þeir þættir starfsins sem síst tókst að 

sinna á vaktinni voru að eyða tíma með sjúklingum, fræðsla, að uppfæra meðferðaráætlanir og 

undirbúa sjúklinga og fjölskyldur þeirra fyrir útskrift. Aftur á móti tókst frekar að klára 

hefðbundin hjúkrunarverk eins og lyfjagjafir og mælingar. Þátttakendur mátu það svo að gæði 

umönnunar hefðu minnkað með árunum og um 32% sögðu hana hafa versnað verulega. Til að 

bæta starfsumhverfi gjörgæsluhjúkrunarfræðinga þarf að taka mið af áliti þeirra 

hjúkrunarfræðinga sem lifa og hrærast í því umhverfi. 

Samantekt 

Á gjörgæsludeildum liggja sjúklingar með lífshættuleg heilsufarsvandamál sem 

krefjast sérhæfðrar umönnunar og sígátar allan sólarhringinn. Hjúkrun sjúklinga á 

gjörgæsludeildum felur í sér mikla ábyrgð og krefst mikillar færni og þjálfunar 

hjúkrunarfræðinga sem veita einstaklingsmiðaða hjúkrun í hátæknilegu umhverfi. Jákvæð 

tengsl hafa komið fram milli starfsánægju og lífsgæða hjúkrunarfræðinga og rannsóknir hafa 
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sýnt að óánægja í starfi getur stuðlað að aukinni starfsmannaveltu. Rannsóknir benda til að 

vinnuálag hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum sé að aukast og ýmsir þættir stuðli að 

viðbótarvinnuálagi en rannsakendur fundu engar íslenskar rannsóknir um álag á 

gjörgæsludeildum sérstaklega. Mönnun er áberandi áhrifaþáttur á vinnuálag meðal 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum og mikið vinnuálag getur hamlað því að nýir 

hjúkrunarfræðingar fái markvissa þjálfun. Góð starfsþjálfun er sérstaklega mikilvæg á 

gjörgæsludeildum þar sem starfið krefst mikillar sérhæfingar en sumir hjúkrunarfræðingar líta 

á leiðsögn til nýs starfsfólks sem viðbótarvinnuálag. 

Rannsóknir benda til þess að gjörgæsluhjúkrun sé sérstaklega streituvaldandi sérgrein 

hjúkrunar þar sem langvinnt álag í starfi getur leitt til streitu. Streita meðal hjúkrunarfræðinga 

á gjörgæsludeildum hefur verið tengd við tímaskort, ólík ábyrgðarhlutverk og léleg samskipti 

en þrátt fyrir það þrífast margir hjúkrunarfræðingar vel í því umhverfi og læra með tímanum 

að takast á við streituvalda. Meðal áhrifaþátta á starfstengda streitu eru svefnleysi, 

stoðkerfisverkir og sálræn vanlíðan en rannsóknir sýna að sálrænn stuðningur á vinnustað 

getur dregið úr áhrifum starfstengdrar streitu og kulnunar í starfi. Aukinn niðurskurður í 

heilbrigðiskerfinu, færra starfsfólk og aukið flæði sjúklinga hefur áhrif á öryggi sjúklinga og 

ýmislegt í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga hefur þar áhrif á, til dæmis ábyrgðardreifing, 

vaktaskipulag og mannekla. Á gjörgæsludeildum geta atvik átt sér stað vegna mikils erils í 

flóknu hátækniumhverfi. Skráningu atvika er almennt ábótavant og ýmsir þættir hafa þar áhrif 

á, þar á meðal álag, langur vinnutími og undirmönnun. Ýmislegt hamlar því að atvik séu 

skráð, til dæmis hræðsla við afleiðingar, en skráning atvika er hins vegar nauðsynleg til að 

hægt sé að læra af og innleiða viðeigandi úrbætur. Rannsóknir hafa sýnt að jákvætt 

starfsumhverfi á gjörgæsludeildum felur í sér fullnægjandi mönnun, góð samskipti og 

samvinnu. 
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Kafli 3 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar, hvers vegna hún var valin og gert grein fyrir eigindlegri rannsóknaraðferð. Gerð 

verður grein fyrir vali þátttakenda, aðferð við gagnasöfnun og greiningu gagna. 

Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi er eigindleg og unnin út frá fyrirbærafræði Vancouver-skólans. 

Fyrirbærafræði Vancouver-skólans er eigindleg (e. qualitative) rannsóknaraðferð sem ætlað er 

að auka skilning á mannlegum fyrirbærum meðal annars til að bæta mannlega þjónustu, til 

dæmis heilbrigðisþjónustu.Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði byggist á að sérhver 

einstaklingur sjái heiminn með sínum augum og að hans sýn mótist af fyrri reynslu og eigin 

túlkun á henni. Þessi sýn einstaklingsins hefur áhrif á hvernig hann upplifir heiminn og 

hvernig hann hagar sínu lífi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að fá innsýn í upplifun hjúkrunarfræðinga sem starfa 

á gjörgæsludeildum Landspítalans, á álagi og ábyrgð í starfi og hvort þeir finni fyrir 

líkamlegum og andlegum einkennum starfstengdrar streitu ásamt því að kanna reynslu þeirra 

á atvikaskráningum og hugsanlegum afleiðingum þeirra. Að auki er tilgangurinn að kanna 

hvaða hugmyndir þeir hafa um úrbætur á starfsumhverfi sínu. Í þessari rannsókn var gagna 

aflað með einstaklingsviðtölum. 

Samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2013) henta viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð vel til að 

skoða afmörkuð fyrirbæri í reynsluheimi fólks og eiga vel við þegar rannsökuð eru skynjun, 

viðhorf, væntingar og gildismat. Leitast er við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið í 

eigindlegum viðtölum. Viðfangsefnið er skoðað frá mismunandi sjónarhornum til að ná fram 

eins mörgum blæbrigðum og unnt er, þó ávallt með tilgang rannsóknarinnar í huga. 

Eigindlegt viðtal er skilgreint sem samræður rannsakanda og þátttakenda um 

reynsluheim þátttakenda. Viðfangsefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda en innihaldið 

ræðst af viðtalinu sjálfu og áherslurnar að einhverju leyti líka. Rannsóknargögn eru greind 

með hliðsjón af aðferðafræði og fræðilegum forsendum og eru niðurstöður oftast settar fram í 

samfelldum texta (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2013a) er litið á hvern þátttakanda sem 

meðrannsakanda í Vancouver-skólanum og fer gagnasöfnunin fram með samræðum. 

Rannsakandinn þarf að vera opinn fyrir og næmur á það sem hann er að reyna að skilja og 
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vera tilbúinn að víkka sjóndeildarhring sinn og vera opinn fyrir sjónarmiðum annarra. Hver 

þátttakandi er dýrmætur og hefur mikilvægum upplýsingum að miðla og því þarf að koma 

fram við hann með virðingu, hlýju og hógværð. Rannsóknarferlið í Vancouver-skólanum felur 

í sér að við lausn vandamála er farið aftur og aftur í gegnum sjö vitræna þætti allt 

rannsóknarferlið. Þessir þættir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að 

túlka, að raða saman og að sannreyna. Með þessa þætti í huga má setja rannsóknarferlið fram 

sem 12 meginþrep sem lýsa því gróflega hvernig staðið er að rannsókn innan Vancouver-

skólans. Í töflu 1 er þessum 12 þrepum lýst ásamt því hvernig þau voru notuð í þessari 

rannsókn. 

Tafla 1 

12 þrep ferlis rannsóknar 

Rannsóknarþáttur Hvað var gert í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á þátttakendum. Valdir voru fjórir þátttakendur með að 

minnsta kosti fimm ára starfsreynslu á 

gjörgæsludeild. Sjálfboðaliðaúrtak. 

Þrep 2. Að vera kyrr. Áður en viðtöl hófust var staldrað við, 

reynt að greina fyrirframgerðar 

hugmyndir um viðfangsefnið og leggja 

þær til hliðar. 

Þrep 3. Gagnasöfnun. Notað var hálfopið, óstaðlað viðtal þar 

sem spurningar voru víðar og þegar leið á 

samræðurnar urðu spurningar þrengri til 

að leita eftir nánari upplýsingum um 

efnið. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi orð. Unnið var samhliða að gagnagreiningu og 

gagnasöfnun. 

Þrep 5. Byrjandi greining á þemum. Viðtölin voru lesin yfir nokkrum sinnum, 

merkt var við mikilvæg atriði og þau 

kóðuð. 
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Þrep 6. Að átta sig á heildarmynd af 

reynslu hvers einstaklings. 

Fundinn var rauður þráður í viðtölunum 

sem lýsti best reynslu þátttakenda til að 

greina heildarmynd hennar. 

Þrep 7. Staðfesting á heildarmynd hvers 

einstaklings með honum sjálfum. 

Rannsakendur báru greiningalíkanið 

undir hvern og einn þátttakanda sem 

staðfesti það. 

Þrep 8. Að átta sig á heildarmynd 

fyrirbærisins sjálfs. 

Lokaúrvinnsla var túlkuð af 

rannsakendum og heildargreiningarlíkan 

sett upp. 

Þrep 9. Að bera niðurstöðurnar saman 

við rannsóknargögnin. 

Niðurstöður voru bornar saman við 

rannsóknargögnin með gagnrýnum 

augum til að kanna hvort samræmi væri á 

milli þeirra. 

Þrep 10. Að velja heiti sem lýsir 

niðurstöðunum í örstuttu máli. 

Rannsakendur völdu heitið „Með lífið í 

lúkunum á hverri vakt‟ sem lýsir 

niðurstöðunum í stuttu máli. 

Þrep 11. Að sannreyna niðurstöðurnar 

með meðrannsakendum. 

Heildargreiningarlíkan rannsóknarinnar 

var borið undir þátttakendur sem 

staðfestu það. 

Þrep 12. Að skrifa upp niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Niðurstöður voru skrifaðar upp á lýsandi 

hátt með tilvitnunum í þátttakendur til að 

segja frá viðfangsefninu á trúverðugan 

hátt. 

 

Val á þátttakendum og skilyrði fyrir þátttöku 

Þegar þátttakendur eru valdir er mikilvægt að þeir hafi persónulega reynslu af 

fyrirbærinu sem verið er að rannsaka og séu tilbúnir að deila reynslu sinni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Í eigindlegum rannsóknum er hægt að nota tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling) þar sem þeir þátttakendur eru valdir sem best henta markmiði rannsóknarinnar og 
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sem hafa persónulega reynslu af fyrirbærinu. Til eru ýmis afbrigði af tilgangsúrtökum í 

eigindlegum rannsóknum. Fræðilegt úrtak (e. theoretical sampling) er notað þegar 

þátttakendur eru valdir eftir reynslu af fyrirbærinu en fleiri þátttakenda verður þörf eftir því 

sem líður á gagnagreiningu, ef ekki tekst að ná nægri mettun. Snjóboltaúrtak (e. snowball 

sampling) er þegar einn þátttakandi bendir á þann næsta og koll af kolli en hætta er á að slíkt 

úrtak verði of einsleitt. Sjálfboðaliðaúrtak er notað þegar hópurinn er ekki fyrirfram þekktur 

og ekki eru tengsl innbyrðis milli þátttakenda. Þátttakendur þurfa sjálfir að gefa sig fram eftir 

að hafa séð rannsókn auglýsta. Heildarúrtak (e. total population) er þegar úrtak samanstendur 

af öllu þýðinu og á við um fámenn þýði (Katrín Blöndal, 2013). 

Í þessari rannsókn völdu rannsakendur þátttakendur eftir sjálfboðaliðaúrtaki. Send 

voru kynningarbréf (fylgiskjal 1) rannsóknarinnar með tölvupósti til deildarstjóra beggja 

gjörgæsludeilda Landspítalans og óskað eftir fjórum þátttakendum sem uppfylltu skilyrði fyrir 

þátttöku. Deildarstjórarnir hengdu upp kynningarbréfið á sýnilegum stað á deildunum. Þar 

sem þátttakendur voru hjúkrunarfræðingar en ekki skjólstæðingar heilbrigðisþjónustunnar þá 

var ekki þörf á sérstökum leyfum siðanefnda. Þátttökuskilyrði voru að viðkomandi 

hjúkrunarfræðingar hefðu að minnsta kosti fimm ára starfsreynslu á gjörgæsludeildum 

Landspítalans. Fjórir þátttakendur gáfu kost á sér og uppfylltu þeir allir skilyrði 

rannsóknarinnar. 

Upplýsingasöfnun og greining gagna 

Upplýsingasöfnun fór fram með viðtölum og var eitt viðtal tekið við hvern 

þátttakanda. Rannsakendur ákváðu viðtalsstaði og viðtalstíma í samráði við viðmælendur. Í 

hverju viðtali voru tveir rannsakendur viðstaddir þar sem annar rannsakandinn tók viðtalið 

samkvæmt viðtalsramma (fylgiskjal 3) og hinn rannsakandinn sat hjá til að tryggja samfellu í 

viðtölunum. Áður en viðtöl hófust var viðmælendum afhent kynningarbréf rannsóknarinnar 

(fylgiskjal 1) og upplýst samþykki fengið skriflega. Samþykkisbréfið (fylgiskjal 2) var í tvíriti 

og undirritað af bæði þátttakendum og rannsakendum. Hver þátttakandi fékk síðan afhent 

undirritað upplýst samþykki og héldu rannsakendur eftir hinu eintakinu. Reynt var að skapa 

létt og þægilegt andrúmsloft meðan á viðtölum stóð til að öllum liði sem best. Eigindleg 

viðtöl geta verið ýmist opin, djúp, óstöðluð eða hálf-stöðluð og hafa þau þann tilgang að lýsa 

og auka skilning á fyrirbærum í lífi fólks (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtalsramminn (fylgiskjal 

3) samanstóð af þrettán hálf-opnum spurningum (e. semi-structured) um viðfangsefnið ásamt 

undirspurningum þar sem við átti. Hvert viðtal tók um 15 til 30 mínútur og var það hljóðritað 

og sá rannsakandinn sem tók viðtalið um að vélrita það orðrétt. Að endingu hittust 
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rannsakendur og unnu úr viðtölunum, greindu sameiginleg þemu og settu upp í 

greiningarlíkan. Notuð voru öll 12 þrep Vancouver-skólans eins og kemur fram í töflu 1. 

Siðfræðilegur þáttur rannsóknar 

Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) þarf rannsókn að uppfylla siðferðilegar kröfur, 

ekki síður en aðferðafræðilegar. Í siðfræði heilbrigðisgreina er almenn sátt um að fjórar 

höfuðreglur liggi til grundvallar öllum sérhæfðari siðaboðum. Þær eru: sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu 

fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Hver manneskja hefur gildi í sjálfri sér sem setur því 

mörk hvernig aðrir mega koma fram við hana. Í vísindarannsóknum þýðir þetta að krafa er um 

upplýst og óþvingað samþykki og þátttakendur þurfa nægilegar upplýsingar um eðli 

rannsókna til að geta tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. Skaðleysisreglan felur í sér að 

heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að valda skaða. Ganga þarf úr skugga um að 

vísindarannsóknir feli ekki í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Rannsakendur þurfa 

að sjá til þess að ávinningur þátttakenda sé nægur til að réttlæta rannsóknina. 

Velgjörðarreglan kveður á um skylduna til að láta gott af sér leiða og velja þá leið sem 

minnstu fórnar. Rannsóknir í heilbrigðisvísindum þjóna göfugu og réttmætu hlutverki. Þegar á 

heildina er litið er það skylda rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem eru líklegar til 

hagsbóta fyrir mannkynið. Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða 

og að allir skuli fá það sem þeir eiga skilið. Gerð er krafa um að þeir hópar sem eru í veikri 

stöðu séu verndaðir fyrir áhættu. Mikilvægt er að gæta fyllstu varkárni við vinnslu 

persónulegra upplýsinga með því að nota til dæmis dulkóðun eða dulnefni til að kennimerkja 

einstaklinga. Halda þarf í lágmarki upplýsingum sem hægt er að nota til auðkenningar 

þátttakenda, svo sem starf, tekjur og aldur. Ef upplýsingar lenda í röngum höndum geta 

þátttakendur orðið fyrir margvíslegum skaða. 

Eigindlegar rannsóknir gegna auknu hlutverki í rannsóknum á sviði heilbrigðisvísinda. 

Þátttakanda er heimilt að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er og hefur viðkomandi rétt 

á að vita hvernig farið verður með upplýsingar sem hann gefur. Erfitt getur reynst að gera 

eigindleg gögn ópersónugreinanleg, ekki er alltaf fullnægjandi að fjarlægja nöfn og kennitölur 

þar sem gögnin sjálf lýsa einstaklingsbundinni reynslu og getur því reynst auðvelt að geta sér 

til um hver viðmælandinn er. Því reynir mikið á þagmælsku rannsakandans, trúnað og 

varkárni við meðferð viðtala (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Allir þátttakendur í þessari rannsókn fengu kynningarbréf (fylgiskjal 1) þar sem eðli 

rannsóknarinnar var kynnt og áhætta og ávinningur hennar komu fram. Þátttakendum var gert 
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ljóst að engar persónugreinanlegar upplýsingar kæmu fram í rannsókninni og hver þátttakandi 

fengi dulnefni til auðkenningar og til að tryggja nafnleynd þeirra. Dulnefnin sem 

þátttakendum voru gefin eru Alma, Bríet, Embla og Rakel. Þar sem viðtöl voru tekin við 

hjúkrunarfræðinga en ekki skjólstæðinga heilbrigðisþjónustunnar þurfti ekki að útvega 

sérstakt leyfi fyrir rannsókninni frá siðanefndum. Rannsakendur lögðu áherslu á siðferðisleg 

og fagleg vinnubrögð við gerð rannsóknarinnar. 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Í umfjöllun Sigríðar Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur (2013) um réttmæti og 

áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum kemur fram að lykilhugtök varðandi gæði rannsókna 

eru réttmæti, áreiðanleiki, alhæfing og hlutleysi. Afar mismunandi er hvaða merkingu fólk 

leggur í þessi hugtök og hvernig þau eru notuð. Einnig kemur fram að í eigindlegum 

rannsóknum sé sannleikurinn bundinn við þátttakendur í rannsókninni fremur en að vera 

skilgreindur á grunni rannsóknarinnar. 

Aðferðir til að auka trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum eru meðal annars að 

gefa sér meiri tíma til að vinna viðtölin vel á allan hátt og vanda vel til verka í gegnum allt 

ferlið, að staldra lengur við með gagnrýnu hugarfari. Athuga þarf hvort rannsakendum 

yfirsjáist eitthvað, hvort nægum gögnum hafi verið safnað og hvort viðmið séu fullnægjandi 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Með fyrirbærafræðilegri rannsókn er hægt að afla verðmætra upplýsinga sem 

rannsakandinn á erfitt með að afla með öðrum hætti. Rannsakandinn þarf að hafa í huga að 

þátttakendur eru fáir og markmið aðferðarinnar er aldrei að alhæfa heldur að dýpka skilning á 

fyrirbærinu sjálfu. Þegar tveir eða fleiri rannsakendur vinna saman að rannsókn sameinast 

kraftar þeirra og þekking þeirra verður sameiginleg. Talið er að þetta minnki líkur á 

skekkjum. Það að sannreyna niðurstöður í fyrirbærafræðilegri rannsókn krefst þess að 

viðhalda gagnrýnu hugarfari gagnvart eigin túlkunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Til að auka réttmæti og áreiðanleika þessarar rannsóknar voru ávallt tveir 

rannsakendur viðstaddir í viðtölum. Einn rannsakandi tók viðtalið á meðan annar sat hjá til að 

tryggja að skráning og framkvæmd viðtalanna færi rétt fram. Rannsakendur gáfu sér góðan 

tíma til að ræða um gögnin og unnu úr þeim samkvæmt fyrirbærafræði Vancouver-skólans. 

Rannsakendur sannreyndu niðurstöðurnar með því að bera þær undir þátttakendur en 

samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2013a) er það eitt af sérkennum Vancouver-skólans og 

eykur réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 
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Samantekt 

Rannsóknin er eigindleg, gerð samkvæmt fyrirbærafræðilegri aðferð Vancouver-

skólans, og tilgangur hennar er að kanna upplifun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum 

Landspítalans varðandi álag og ábyrgð í starfi. Þátttakendur voru fjórir og tekið var eitt viðtal 

við hvern þátttakanda. Viðtölin voru hljóðrituð, vélrituð orðrétt, gögnin greind í þemu og 

undirþemu og sett upp í greiningarlíkan. Þátttakendum var gerð grein fyrir siðferðilegum rétti 

þeirra og að þeim væri frjálst að hætta þátttöku án fyrirvara. Þátttakendur fengu dulnefni til að 

tryggja nafnleynd. 
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Kafli 4 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru við 

þátttakendur rannsóknarinnar og þær settar fram í greiningarlíkani. Við úrvinnslu viðtalanna 

voru mikilvæg hugtök dregin úr þeim og greind í þemu. Til að lýsa upplifun þátttakenda betur 

voru einnig sett fram undirþemu þar sem rannsakendum fannst það eiga við. Til að undirstrika 

upplifunina voru tilvitnanir úr viðtölunum skrifaðar orðréttar, skáletraðar og hafðar innan 

gæsalappa. Hik í texta er táknað með tveimur punktum og þrír punktar tákna að hluti texta var 

tekinn út því að hann tengdist ekki frásögninni beint (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Þátttakendum voru gefin dulnefnin Alma, Bríet, Embla og Rakel til að tryggja að þær 

upplýsingar sem fram komu yrðu ekki persónugreinanlegar. 

Greiningarlíkan 

Með lífið í lúkunum á hverri vakt 

 

Meginþema Undirþema 

Starfsánægja 
 

Færni, skipulag og forgangsröðun 
Ábyrgð 

Mönnun 

Áhrif starfstengdrar streitu 
 

Tíðni og tilgangur atvikaskráninga Ógn við öryggi sjúklinga 

Sálrænn stuðningur 
 

Þörf fyrir úrbætur á starfsumhverfi 
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Með lífið í lúkunum á hverri vakt 

Eftir úrvinnslu gagna og viðtala ákváðu rannsakendur að yfirskrift greiningarlíkansins 

væri: Með lífið í lúkunum á hverri vakt. Rannsakendum þótti nafnið lýsandi fyrir upplifun 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum þar sem þeir bera ábyrgð á lífshættulega veikum 

einstaklingum í vinnu sinni. Einn af þátttakendum rannsóknarinnar nefndi að 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu væru með lífið í lúkunum allar vaktir og það þyrfti að halda 

vel utan um líðan og starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga sem starfa á gjörgæsludeild. Þarna 

fengu rannsakendur hugmyndina að yfirskrift greiningarlíkansins og þar með titli 

lokaverkefnisins.  

Starfsánægja 

Allir þátttakendur voru ánægðir með þá ákvörðun sína að hefja starf á gjörgæsludeild. 

Þeir voru ánægðir með að fá að veita heildræna hjúkrun og fá að annast krefjandi og 

fjölbreyttan sjúklingahóp. Flestum líkaði samvinnan við aðrar fagstéttir, auk þess sem þeim 

þótti kostur að geta alla jafnan einbeitt sér að einum sjúklingi, ólíkt því sem þeir höfðu 

upplifað á almennum legudeildum. Þegar þátttakendur voru beðnir um að lýsa helstu kostum 

við að starfa á gjörgæsludeild svöruðu þeir eftirfarandi: 

Alma:  „... að geta veitt hjúkrun frá A til Ö. Ég er ekki á kafi í pillum og ekki á 

kafi í pappírum.” 

Rakel:  „... maður fær að vera með einn sjúkling og fær að sinna honum frá A 

til Ö... maður er alltaf með einhvern við hliðina á sér til að bakka mann 

upp.” 

Embla:   „Mjög mikil samvinna við allar stéttir, sjúkraþjálfara, lækna, aðra 

   hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða.. já mikil samvinna, krefjandi sjúklingar, 

   áhugaverður sjúklingahópur, fjölbreyttur... þú færð allan hópinn.” 

Færni, skipulag og forgangsröðun 

Þátttakendum bar öllum saman um að ekki tækist alltaf að klára öll verkefni fyrir 

vaktaskipti en þeim tækist það þó oftar en ekki, það krefðist færni, skipulags og 

forgangsröðunar. Helstu áhrifaþættir sem taldir voru upp voru mönnun, ábyrgðarhlutverk og 

nýtt starfsfólk. Sett voru fram tvö undirþemu til að lýsa þemanu nánar en þau eru: ábyrgð og 
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mönnun. Þegar þátttakendur voru inntir eftir því hvort þeim tækist að klára öll verkefni sem 

þeim væri ætlað að klára á vaktinni svöruðu eftirfarandi þátttakendur: 

Embla:  „Ekki alltaf.. ég reyni, maður verður auðvitað oft að forgangsraða... 

reyna að gera sitt besta en sem betur fer kemur alltaf einhver annar á 

eftir sem nær að klára það.. ef eitthvað er.” 

Alma:    „... ég fer mjög sjaldan heim og hef ekki gert allt sem ég get fyrir  

   sjúklinginn minn... en stundum er það náttúrulega ekki alveg... ef  

   mönnunin er ekki góð. Stundum þegar fólk er orðið þreytt er erfitt að 

   fá fólk á aukavaktir.” 

Rakel:    „...ég get það.. en mér finnst líka þar skipta máli færni   

   hjúkrunarfræðinga og líka hvernig maður forgangsraðar deginum.” 

Ábyrgð. Þátttakendum bar saman um að aukin ábyrgð á herðar hvers og eins 

hjúkrunarfræðings hefði einnig í för með sér aukið álag. Margvísleg ábyrgðarhlutverk á 

vaktinni gátu valdið auknu álagi, þar sem oft voru mörg hlutverk falin einum og sama 

hjúkrunarfræðingnum ásamt því að bera ábyrgð á sjúklingi. Þátttakendur nefndu meðal annars 

ábyrgð á óvönu starfsfólki og nemum, að vera í GÁT-teymi, endurlífgunarteymi og sjá um 

eftirgæslu útskrifaðra sjúklinga. 

Alma:  „... svo ert þú með sjúkling... svo ert þú með deildina... þarft að sjá um 

mönnun... og fara kannski í GÁT-útkall út af deild frá sjúklingnum 

þínum... það er bara svo rosalegt álag... allt í einu var búið að keyra 

inn hjartavagninn... síðan kom GÁT... svo erum við líka með það sem 

heitir eftirgæsla... þú ert kannski vaktstjóri þrjár vaktir í röð og það 

vantar fólk... og púsla þessu öllu saman... stressandi að vita hvernig 

maður á að raða niður sjúklingunum, þú þarft alltaf að vera viðbúin... 

það er ákveðið challenge.. það er aukaálag.” 

Mönnun. Mönnun á deildunum var einn stærsti áhrifaþáttur álags að mati allra 

þátttakendanna. Þátttakendum bar ekki öllum saman um hversu vel mannaðar deildirnar voru 

en flestir voru þó sammála um að á sumarleyfistíma væri mönnun ábótavant og að það leiddi 

af sér aukið álag.  

Alma:   „... það er náttúrulega alltaf svona eðlileg endurnýjun ... stundum hafa 

komið...tímabil þar sem er of mikið af nýju fólki. Þá er maður svolítið 

lúinn.” 
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Embla:   „... það klárlega vantar fleiri... það er svo sem ekki til neitt  

    ákveðið... mönnunarmódel... við finnum klárlega fyrir því og höfum 

    fundið fyrir því í langan tíma að það vantar.“ 

Allir þátttakendur voru sammála um að nýliðun á deildunum fæli í sér aukið álag. 

Helmingur þátttakenda talaði um að sumarleyfistími og aðlögun nýs starfsfólks væri oft 

erfiður tími fyrir starfandi hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum og orsakaði talsvert 

viðbótarálag. 

Alma:  „... það hefur áhrif á sumrin að einn þriðji af fólkinu er í sumarfríi og 

fólk verður alveg jafn mikið veikt á sumrin. Það hefur áhrif að nýtt 

starfsfólk er látið byrja á miðju sumri... þá er ég kannski með ábyrgð á 

sjálfri mér, sjúklingunum og nýjum starfsmanni eða þriðja árs nema... 

mér finnst betra að vera ein með tvo sjúklinga í öndunarvél heldur en 

að þurfa að hafa áhyggjur af nýju fólki líka... ef þú ert að byrja 1. 

september þá eru allir komnir inn og það hafa allir tíma fyrir þig... það 

getur verið svolítið sjokk að byrja í þessu umhverfi.” 

Áhrif starfstengdrar streitu 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir fyndu fyrir einkennum starfstengdrar streitu og 

voru spurðir út í stress, verki, kvíða, svefn og hvort þeim tækist að aðskilja vinnu og einkalíf. 

Þátttakendur lýstu talsverðum einkennum starfstengdrar streitu og nokkrir töldu sig eiga við 

svefnvandamál að stríða og var það helst tengt næturvöktum. Tveir þátttakendur fundu fyrir 

verkjum sem þeir tengdu við starfið. Helmingur þátttakenda sagði að þeim tækist að aðskilja 

vinnu og einkalíf og hinn helmingurinn sagði að eftir erfið tilfelli þá kæmi fyrir að vinnan færi 

með þeim heim. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir næðu samfelldum svefni svöruðu 

þeir eftirfarandi: 

Rakel:  „... þá finn ég fyrir bara svona þessari næturvaktarþynnku... ég finn 

mikið fyrir líkamlegum einkennum eftir næturvaktir, það er bara svona 

þreyta sem maður losnar við með að fara í ræktina, með að vera 

duglegur að drekka... þegar ég er á morgunvöktum þá upplifi ég oft 

svona truflaðan svefn... auðvitað væri maður til í að sofa í átta tíma... 

því ákvað ég að minnka við mig í næturvinnu til að vera skýrari í 

kollinum...” 
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Embla:  „... vann mikið á nóttunni.. og það hafði slæmar afleiðingar... svefninn 

er mjög slitróttur... ég þarf alveg að hafa fyrir því að sofa á nóttunni og 

vaka á daginn.” 

Þegar Rakel var spurð hvort hún fyndi fyrir kvíða svaraði hún: 

Rakel:  „... manni líður svona meira á tánum ef ég er til dæmis með alvarlega 

veikt barn að þá er ég meira svona að ég ætla ekki að láta neitt fara 

framhjá mér og þá kannski verður maður svolítið meira svona með 

axlirnar upp að eyrum... þetta er svona góður kvíði sem heldur manni 

svona við efnið.” 

Þegar Embla var spurð hvort hún fyndi fyrir verkjum svaraði hún: 

Embla:   „Já já... og finn það ef ég er mikið í vinnunni þá aukast verkirnir.”  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeim tækist að aðskilja vinnu og einkalíf 

svöruðu þeir: 

Alma:    „... stundum... keyrir maður heim með annarra manna sorgir í  

   maganum... en mér finnst mér alveg takast að aðskilja... það eru  

   dálítið mörg ár síðan, þá voru bara svona þrjú heavy case... sem  

   komu alveg við kvikuna á manni og þá var svona brunalykt af mér í 

   dálítinn tíma.“ 

Embla:   „... maður verður ekkert meðvirkur með þessum sjúklingum  

   lengur... maður.. reynir að skilja þetta eftir í vinnunni.” 

Rakel:    „... jú maður er stundum að hugsa um tilfellin heima, og sumt tekur 

   maður með sér heim ,ég meina, það er bara mannlegt þegar maður 

   hefur lent í lyfjamistökum eða andláti ungs fólks og þá er maður að 

   spá í þessu heima...” 

Bríet:    „... auðvitað koma einstaka tilfelli... en ég vil bara stimpla mig héðan 

   út og fara heim í einkalífið...” 

Tíðni og tilgangur atvikaskráninga 

Þátttakendur töldu allir að ekki væru öll atvik skráð í atvikaskráningu og þeir töldu 

flestir einnig að atvikaskráningum færi fækkandi. Voru flestir sammála um að nýafstaðið 

dómsmál gegn hjúkrunarfræðingi á gjörgæsludeild spilaði þar stórt hlutverk og að talsverður 

ótti væri við afleiðingar atvika meðal hjúkrunarfræðinga. Einn þátttakandi taldi að 
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hjúkrunarfræðingar væru duglegri að skrá atvik heldur en læknar. Þátttakendum bar flestum 

saman um að atvikaskráning væri mikilvæg til þess að hægt væri að draga lærdóm af 

viðkomandi atvikum. Sett var fram undirþemað: ógn við öryggi sjúklinga. Þegar þátttakendur 

voru spurðir hvort þeir teldu að öll atvik væru skráð svöruðu þeir: 

Bríet:    „... ég hugsa að flest séu það... maður sér það alveg að það hefur  

   breyst svolítið menningin... fólk er bara hrætt um að fá einhverjar 

   ákærur og annað á sig... ég held að fólk sé ekki að skrá eins mikið í 

   atvikin út af því.. út af hættu á að fá á sig lögsókn.” 

Rakel:  „.. nei... ég hef til dæmis orðið vitni að atviki þar sem læknir tengir tæki 

vitlaust og ég bendi honum á það og hann bregst... reiður við en ég held 

áfram... að segja við hann að við verðum að skrá þetta til þess að læra 

af en hann alltaf... nei ekki skrá þetta sem ég gerði þó, en það er alltaf 

þessi hræðsla eftir að málið... kom upp, fólk er hrætt við að vera 

hankað á atvikum.. og þar af leiðandi vill það ekki skrá atvik og ég held 

að við hjúkrunarfræðingar séum... duglegri að skrá atvik heldur en 

læknar... ég gæti talið upp mörg atvik sem að læknar hafa lent í og við 

samviskusömu hjúkrunarfræðingarnir erum alltaf að skrá ... við skráum 

þetta til þess að læra af... en það er erfitt að skrá atvik þar sem hafa 

orðið afleiðingar, það er eðlilegt fyrir manninn að vilja bara breiða yfir 

það... Ég myndi segja að skráning atvika og úrvinnsla sé í góðum 

farvegi hjá okkur... en það mætti skrá meira.” 

Alma:  „Já, það held ég... maður veit það náttúrlega ekki. Ég held að þetta 

dómsmál hafi sett alveg svakalegt strik í reikninginn... ég hef alveg lent 

í atvikum, ég hef gefið... vitlaus lyf og svona sem maður hefur skráð... ef 

að við skráum ekki öll atvik og lærum ekki af þeim þá geti  öryggi 

sjúklinga verið ógnað... við lærum náttúrlega ekkert af því.. maður 

lærir svo oft af mistökum annarra.” 

Embla:  „Nei.. þau eru líklega ekki öll skráð... fólki finnst það vesen... kannski 

eru einhverjir hræddir... ég væri persónulega ekki hrædd við það sjálf 

...” 

 Ógn við öryggi sjúklinga. Þátttakendum bar saman um að öryggi sjúklinga gæti verið 

ógnað af ýmsum ástæðum. Þeir nefndu helst að ekki væri alltaf mögulegt að hver 

hjúkrunarfræðingur hefði aðeins einn sjúkling í sinni umsjá. Nokkrir nefndu að hlaup frá 
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sjúklingum til að sinna öðrum verkum gætu ógnað öryggi þeirra. Einnig skipti máli hvernig 

sjúklingum væri raðað niður á hjúkrunarfræðinga eftir færni þeirra og hjúkrunarþyngd 

sjúklinga sem og að vaktstjóri hverju sinni væri alltaf til taks, að hann hefði ekki umsjón með 

sjúklingi. 

Bríet:    „... gjörgæsla á að vera þannig að þetta er maður á mann og stundum 

    er það ekki svoleiðis.. þá erum við að líta af sjúklingum og það getur 

    bara verið hættulegt...” 

Embla:   „Stundum já, það er verið að leggja ábyrgð á óreynda   

    hjúkrunarfræðinga þar sem eru sjúklingar þar sem þeir kannski ráða 

    ekki við... já það þarf að... gæta þess mjög vel hvernig sjúklingum og 

    hjúkrunarfræðingum er raðað saman.. ég myndi sjálf hugsa mig  

    tvisvar um ef þetta væru mínir aðstandendur sem lægju þarna, ég  

    viðurkenni það alveg.” 

Rakel:  „... mönnun á gjörgæsludeild á að vera einn hjúkrunarfræðingur á 

sjúkling og eins og ég sagði þá er ég stundum vaktstjóri með einn 

sjúkling og tek á móti dauðvona sjúklingi.. í draumaheiminum til þess 

að ógna ekki öryggi sjúklinga þá vil ég hafa lausan vaktstjóra á 

vaktinni og að hver hjúkrunarfræðingur sé með einn sjúkling og að við 

séum með sjúkraliða en það er sjaldan þannig... öryggi sjúklinga svona 

fer aðeins niður líka við mikla nýliðun...” 

Sálrænn stuðningur 

Þátttakendur voru flestir sáttir með stuðningsúrræði sem þeim buðust í vinnunni til að 

vinna úr erfiðum aðstæðum en þótti þau ekki nægilega sýnileg eða þeir sjálfir ekki nægilega 

duglegir að nýta sér þau. Tveimur þátttakendum fannst vanta fleiri úrræði en þau sem í boði 

voru á deildunum, eins og til dæmis aðgang að þjónustu sálfræðings eða 

geðhjúkrunarfræðings.  

Alma:  „... ég á góða kollega sem ég get talað við... ég held að maður sé ekki 

nógu duglegur að nota sér handleiðslu sem maður getur fengið ... eftir 

á að hyggja hefði maður átt að fara bara og tala við einhvern aðeins og 

taka í rassgatið á sjálfum sér... þegar maður þarf akkúrat á þeim að 

halda þá væri kannski gott að það væri einhver sem að hnippir í mann 

skilurðu af því að maður sér það svo sjaldan kannski sjálfur ... ég veit 
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að það er hægt að fá handleiðslu ... við vitum allar að þetta er til... 

maður er kannski ekki nógu duglegur að nota það.” 

Bríet: „... það má alveg bæta það ... betra aðgengi að svona .. viðrun ... 

sjálfsagt er það alveg í boði, það er bara einhvern veginn ekki mikið 

uppi á yfirborðinu ... það þarf að halda rosalega vel utan um 

hjúkrunarfræðinga sem starfa við þetta ... við erum með lífið í lúkunum 

allar vaktir .. þetta er veikasta fólkið ... það þarf bara að passa vel upp 

á þetta fólk.” 

Embla:  „... ég myndi reyndar vilja sjá meira að það væri sálfræðingur inn á 

deildinni, það er náttúrulega boðið upp á prest ... ég myndi vilja sjá að 

svona annarskonar fagaðilar með áfallahjálp væru ... oftar inn á 

deildunum að aðstoða. 

Rakel:  „... manni finnst stundum að þetta mætti vera í föstum skorðum svona 

 viðrunarfundir .. og kannski mætti grípa líka í svona viðrunarfundi 

 fyrr, kannski daginn eftir, oft eru þeir svolítið seinna ... ætti maður ekki 

að virkja geðhjúkrunarfræðingana til að passa upp á okkar  

 andlegu hlið.” 

Þörf fyrir úrbætur á starfsumhverfi 

Þátttakendur voru sammála um að ýmislegt mætti gera til að bæta starfsumhverfi á 

gjörgæsludeildum. Flestir þátttakendur bentu á að bæta mætti starfsumhverfi með hliðsjón af 

því sem þekkist á hinum Norðurlöndunum, bæta þyrfti mönnun, þjálfun og endurmenntun 

starfsfólks og bæta aðstæður þannig að viðvera hjá sjúklingi myndi aukast og ekki þyrfti að 

hlaupa frá til að sækja lyf og aðrar nauðsynjar. Þátttakendur nefndu þó flestir að verið væri að 

vinna að einhverjum úrbótum á deildunum og voru þeir ánægðir með það. 

Embla:   „… stærra húsnæði... lyftari, meira pláss, meira starfsfólk til að  

   aðstoða við mobiliseringu... það mætti vera markvissari og betur  

   skipulögð fræðsla til nýráðins starfsfólks, meira um sérhæfða fræðslu 

   fyrir starfsfólk á gjörgæslu markvisst... gefa fólki tækifæri til þess að 

   fara í fræðslu... motivera fólk svolítið meira í að... sinna   

   endurmenntuninni sinni... 

Bríet:  „... það þarf náttúrlega að bæta mönnunina... kannski horfa svolítið til 

Norðurlandanna þar sem það er vaktstjóri sem er bara með yfirumsjón 

á deildinni, er sjúklingalaus ... jafnvel fleiri sjúklingalausir bara til að 
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aðstoða ... við þurfum líka að minnka þessi hlaup frá sjúklingnum ... við 

erum að hlaupa svolitlar vegalengdir að sækja lyf  og ýmist dót ... 

þannig að við höfum tækifæri til að vera bara hjá sjúklingnum. 

Einnig nefna Bríet og Rakel: 

Bríet:  „... það mætti vera tækifæri á hvíld á næturvöktum ... því meira sem við 

hlaupum því þreyttari erum við og meiri hætta á að við gerum einhver 

mistök ... 

Rakel:  „... betri mönnun það er aðalmálið mér finnst fínt að hafa nýja 

hjúkrunarfræðinga á deildinni en það þarf að raða þeim betur á 

vaktirnar finnst mér og hafa gott hlutfall meðal reyndra og óreyndra ... 

það verður að skrá atvik og fólk verður að fá ofsalega flott utanumhald 

ef það lendir í alvarlegu atviki ... við getum bara beint eftir útskrift 

byrjað á gjörgæslu .. og þú ert í raun og veru komin i djúpu laugina á 

gjörgæslunni, kannski eftir sex mánuði, farin að stjórna tæki sem þú ert 

í rauninni ekki með meiraprófið á .. það vantar svona ökuskírteini á 

nokkur tæki á gjörgæslunni ... þannig ætti öryggi sjúklinga ekki að vera 

ógnað á neinn hátt af því að hún fékk svona meirapróf ... það þarf að 

huga vel að nýja fólkinu og símenntun ef maður fær öfluga símenntun 

þá hlýtur manni að líða betur í vinnunni.” 

Samantekt 

Rannsakendur komust að því að ýmsir þættir hafa áhrif á upplifun hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum. Allir þátttakendur tjáðu ánægju með starf sitt á gjörgæsludeild og sáu ekki 

eftir því að hafa valið þann starfsvettvang. Þeim bar öllum saman um að mikið álag og ábyrgð 

fylgdi starfinu þar sem helstu áhrifaþættir voru mönnun, fjöldi ábyrgðarhlutverka og nýtt 

starfsfólk. Það var áberandi í svörum þátttakenda hve gríðarlega stór þáttur mönnun væri á 

álag og lögðu þeir áherslu á mikilvægi þess að niðurröðun hjúkrunarfræðinga á hverri vakt 

væri viðeigandi með tilliti til færni hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarþyngdar sjúklinga. 

Þátttakendur voru flestir sammála um að þeim tækist yfirleitt að klára öll þau verk sem þeim 

var ætlað að vinna á hverri vakt. 

Þátttakendur fundu fyrir einkennum starfstengdrar streitu. Flestir þeirra tjáðu að þeir 

ættu við einhvers konar svefnörðugleika að stríða sem þeir tengdu helst við næturvaktir og 

tveir þátttakendur fundu fyrir verkjum. Helmingur þátttakenda taldi sig geta aðskilið vinnu og 

einkalíf á meðan hinn helmingurinn taldi að í erfiðum tilfellum tækju þeir vinnuna með sér 
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heim. Varðandi úrræði á deildinni vegna erfiðra aðstæðna vildu tveir þátttakendur hafa 

möguleika á stuðningi frá annars konar fagaðilum en þeir höfðu aðgang að á meðan tveir 

þátttakendur voru nokkuð sáttir við þau úrræði sem í boði voru á deildinni en töldu að þau 

væru ekki nógu sýnileg og þeir ekki nógu duglegir að nýta sér þau. 

Flestir þátttakendur töldu að atvikaskráningu væri ábótavant og allir höfðu áhyggjur af 

því að þeim myndi fækka vegna ótta við afleiðingar þeirra. Nýafstaðið dómsmál gegn 

hjúkrunarfræðingi á gjörgæsludeild var nefnt sem mögulega stór áhrifaþáttur þess. Flestir 

þátttakendur töldu að öryggi sjúklinga gæti verið ógnað vegna ýmissa þátta, þá helst vegna 

mönnunar, niðurröðunar hjúkrunarfræðinga á sjúklinga og ónægrar viðveru við rúm sjúklinga. 

Flestir þátttakendur voru sammála um að verið væri að vinna að úrbótum að einhverju leyti. 

Helstu úrbætur sem þátttakendur vildu sjá á starfsumhverfi sínu voru betri mönnun, betri 

starfsaðstæður, markviss þjálfun nýs starfsfólks og endurmenntun. 
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Kafli 5 

Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem kynntar voru í 

fjórða kafla og þær bornar saman við fyrri rannsóknir um efnið og annað efni sem 

rannsakendur fjölluðu um í öðrum kafla. Áður en vinna rannsóknarinnar hófst höfðu 

rannsakendur ýmsar fyrirframmótaðar hugmyndir um viðfangsefnið. Þeir töldu að 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítalans væru undir miklu álagi í starfi sínu og 

að niðurskurður í heilbrigðiskerfinu hefði þar mikil áhrif. Einnig veltu þeir fyrir sér hvort 

flókið starfsumhverfi gjörgæsludeilda og ábyrgð á lífshættulega veikum sjúklingum hefði 

áhrif á líðan þeirra ásamt því hvort þeir fyndu fyrir einkennum starfstengdrar streitu. Að auki 

voru miklar vangaveltur um viðhorf hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum til atvika, 

skráninga þeirra og mögulegra afleiðinga þeirra vegna aukinnar umræðu í samfélaginu um 

öryggi í heilbrigðisþjónustu. Rannsakendur vildu einnig kanna hvaða úrbætur 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum vildu sjá á starfsumhverfi sínu. 

Rannsakendur lögðu fram eftirfarandi rannsóknarspurningar til að leita svara við: 

Hvernig upplifa hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum Landspítalans álag og ábyrgð í 

starfi? Upplifa hjúkrunarfræðingar á gjörgæsludeildum einkenni starfstengdrar streitu? Hver 

er reynsla hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum af atvikaskráningum og hugsanlegum 

afleiðingum þeirra? Hverjar eru hugmyndir hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum um 

úrbætur á starfsumhverfi sínu? 

Starfsánægja, mönnun og ábyrgð 

Starfsánægja hefur verið skilgreind sem jákvæð og neikvæð viðhorf einstaklingsins til 

vinnunnar og hún er persónubundið fyrirbæri sem skiptir máli þegar líðan og hegðun 

hjúkrunarfræðinga er könnuð á vinnustað. Óánægja í starfi hefur verið tengd við áform 

hjúkrunarfræðinga um að hætta störfum og hún stuðlar að aukinni starfsmannaveltu (Birna G. 

Flygenring, 2006). Þátttakendur rannsóknarinnar voru almennt ánægðir í starfi sínu á 

gjörgæsludeild og höfðu ekki uppi áform um að skipta um starfsvettvang. Þessar niðurstöður 

samræmast því ekki niðurstöðum samanburðarrannsóknar Ulrich o.fl. (2014) þar sem fram 

kemur að starfsánægja hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum hefur minnkað milli ára og 

heldur ekki niðurstöðum Sawatzky o.fl. (2015) þar sem fram kemur að 24% þátttakenda 

áforma líklega eða örugglega að hætta störfum á gjörgæslu innan eins árs. Þátttakendur í 

þessari rannsókn voru fáir og gáfu því kannski ekki rétta mynd af þeim fjölda 
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hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítalans sem væru að íhuga að hætta störfum. 

Rannsakendur fundu ekki margar rannsóknir um mönnun á gjörgæsludeildum en fram kemur í 

öðrum sambærilegum rannsóknum að mönnun hefur margvísleg áhrif og afleiðingar á líðan 

hjúkrunarfræðinga og þar með á öryggi sjúklinga. 

Samkvæmt Urden o.fl. (2014) þarf mönnun á gjörgæsludeildum að vera næg til að 

öryggi sjúklinga sé tryggt og meta þarf hæfni hvers og eins hjúkrunarfræðings. Eitt af helstu 

áhersluatriðum gjörgæsluhjúkrunarfræðinga samkvæmt rannsókn Williams o.fl. (2015) er 

viðunandi mönnun og benda niðurstöður til þess að skortur á hjúkrunarfræðingum sé vaxandi 

áhyggjuefni meðal þátttakenda. Þetta er í takt við niðurstöður þessarar rannsóknar en 

þátttakendur töldu að mönnun væri einn stærsti áhrifaþátturinn á álag en voru þó ekki allir 

sammála um hversu vel mannaðar deildirnar voru. Tveir þátttakendur töldu mönnun ekki 

næga á sinni deild og tveir þátttakendur töldu hana misgóða og að það færi eftir tímabilum. 

Allir þátttakendur voru sammála um að mönnun væri sérstaklega ábótavant á sumarleyfistíma 

og einn þátttakandi í rannsókninni nefndi að það væri óæskilegt að nýir hjúkrunarfræðingar 

hæfu störf á sumarleyfistíma þegar stór hluti hjúkrunarfræðinga á deildinni væri í sumarleyfi 

og færri hjúkrunarfræðingar væru til staðar til að kenna þeim. Nýir hjúkrunarfræðingar hafa 

mikla þörf fyrir faglega leiðsögn þar sem þeir hafa alla jafnan lítið traust á eigin getu. Mikil 

starfsmannavelta meðal nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga er tengd því að ekki sé staðið 

nægilega vel að þjálfun þeirra (Ihlenfeld, 2005). 

Þátttakendum bar saman um að mörg ábyrgðarhlutverk í starfi þeirra hefðu í för með 

sér aukið álag og það krefðist færni, forgangsröðunar og skipulags að sinna mörgum 

ábyrgðarhlutverkum. Þeir nefndu meðal annars ábyrgð á óvönu starfsfólki og nemum, að vera 

í GÁT-teymi, endurlífgunarteymi og að sjá um eftirgæslu útskrifaðra sjúklinga sem aukið 

álag. Þetta er í takt við niðurstöður Sveinfríðar Sigurpálsdóttur o.fl. (2012) þar sem fram 

kemur að meirihluti þeirra hjúkrunarfræðinga sem tók þátt upplifði kennslu og leiðsögn fyrir 

nýja hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema sem viðbótarálag og þar er einnig nefnt að 

það að þurfa að forgangsraða og framkvæma mörg verkefni innan tímamarka veldur 

viðbótarálagi. 

Þátttakendum rannsóknarinnar bar öllum saman um að ekki tækist alltaf að klára öll 

verk fyrir vaktaskipti en að það tækist oftast. Það samræmist niðurstöðum rannsóknar Ulrich 

o.fl. (2014) þar sem fram kemur að þátttakendum tekst ekki alltaf að klára öll verk á hverri 

vakt, til dæmis sjúklingafræðslu og undirbúning útskriftar. Rannsakendur spurðu þátttakendur 

ekki sérstaklega um hvaða verk það væru sem þeir næðu ekki að klára en í niðurstöðum 

rannsóknar Önnu Guðbjargar Gunnarsdóttur o.fl. (2011) kemur fram að um helmingur 
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þátttakenda telur sig oft eða alltaf hafa of mikið að gera. Þá skal hafa í huga að sú rannsókn 

var gerð á hjúkrunarfræðingum á bráðalegudeildum Landspítalans en ekki gjörgæsludeildum. 

Hjúkrunarfræðingar eru í mikilli nálægð við sjúklinga og gegna því mikilvægu 

hlutverki í að efla öryggi þeirra. Í kjölfar fjárhagslegra erfiðleika og niðurskurðar í 

heilbrigðiskerfum víða um heim hefur í sparnaðarskyni verið reynt að fækka starfsfólki og 

stytta legutíma eins og unnt er, sem hefur áhrif á öryggi sjúklinga (Laura Sch. Thorsteinsson, 

2006). 

Þátttakendum rannsóknarinnar bar saman um að öryggi sjúklinga á gjörgæsludeildum 

gæti verið ógnað og helsta ástæða þess væri tengd mönnun. Ekki væri alltaf mögulegt að hver 

hjúkrunarfræðingur hefði aðeins einn sjúkling í sinni umsjá en í umfjöllun Lauru Sch. 

Thorsteinsson (2006) kemur fram að fjöldi starfsfólks, hæfni þess og samvinna hefur mikil 

áhrif og að klár fylgni er á milli fjölda hjúkrunarfræðinga og öryggi sjúklinga. Einnig kemur 

þar fram að tengsl eru á milli fjölda hjúkrunarfræðinga á hverri vakt og atvika, afdrifa og 

dánartíðni sjúklinga. 

Helstu áhrifaþættir á öryggi sem þátttakendur nefndu voru að þurfa að hlaupa frá 

sjúklingum til að sinna öðrum verkum ásamt því hvernig hjúkrunarfræðingum væri raðað 

niður á sjúklinga eftir færni og hjúkrunarþyngd. Þetta er í takt við umfjöllun Lauru Sch. 

Thorsteinsson (2006) þar sem fram kemur að á meðal þess sem talið er ógna öryggi sjúklinga 

er hversu oft hjúkrunarfræðingar þurfa að sinna öðrum verkum í stað þess að eyða tíma með 

sjúklingum og sinna þeim. Rannsókn Helgu Bragadóttur o.fl. (2014) gefur þó til kynna að 

óframkvæmd hjúkrun sé algengari á almennum legudeildum en á gjörgæsludeildum en að það 

sé háð mönnun hjúkrunarfræðinga á deildinni. 

Tíðni og tilgangur atvikaskráninga 

Á gjörgæsludeildum er alla jafna mikill erill og í flóknu umhverfi geta mistök verið 

dýr og haft alvarlegar afleiðingar, sérstaklega hjá mikið veikum einstaklingum eins og á 

gjörgæsludeild. Þó að tæknibúnaður geti verið til mikillar gagnsemi þá getur hann bæði 

lágmarkað og aukið líkur á mistökum (Urden o.fl. 2014). Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

sammála um að ekki væru öll atvik skráð í atvikaskráningu og höfðu allir áhyggjur af því að 

þeim færi fækkandi. Í umfjöllun Lauru Sch. Thorsteinsson (2006) kemur fram að skráningu 

atvika er almennt ábótavant og einnig kemur fram í rannsókn Claro o.fl. (2011) að 71,4% 

þátttakenda telur atvikaskráningu ásættanlega og um 28% telja atvik aðeins skráð nokkrum 

sinnum. Þar er ein ástæða fyrir dræmri atvikaskráningu talin vera ótti við refsingu. Fram 

kemur á fréttavef Ríkisútvarpsins (2014) að nýlega var í fyrsta skipti á Íslandi 
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hjúkrunarfræðingur ákærður fyrir manndráp af gáleysi á gjörgæsludeild Landspítalans. 

Þátttakendur voru sammála um að dómsmálið hefði leitt til þess að hjúkrunarfræðingar væru 

smeykir við að skrá atvik af ótta við afleiðingar og töldu að atvikaskráningum myndi fækka 

vegna þess. Þetta kemur heim og saman við umfjöllun Lauru Sch. Thorsteinsson (2006) þar 

sem hún bendir á að ýmislegt getur hamlað því að atvik séu skráð, þar á meðal hræðsla við 

málssókn. Þetta er einnig í takt við þær fyrirframgefnu hugmyndir sem rannsakendur höfðu í 

upphafi rannsóknarinnar um að atvikaskráningum gæti farið fækkandi vegna ótta við 

afleiðingar. Einn þátttakandi taldi að hjúkrunarfræðingar skrái frekar atvik en læknar og það 

samræmist einnig Lauru Sch. Thorsteinsson (2006) sem vill meina að hjúkrunarfræðingar séu 

líklegri til að skrá atvik en læknar. Einn þátttakandi nefndi að hann hefði gert lyfjamistök sem 

voru skráð í atvikaskráningu en samkvæmt Urden o.fl. (2014) eru lyfjagjafir sá þáttur 

hjúkrunar sem býður upp á flest atvik á gjörgæsludeildum. Þátttakendur voru þó flestir 

jákvæðir í garð atvikaskráninga og bar saman um að atvikaskráning væri mikilvæg til að hægt 

væri að læra af atvikunum. Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2015) kemur fram að af hverju 

atviki megi draga mikilvægan lærdóm og að mikilvægt sé að opna umræðu um atvik. 

Áhrif starfstengdrar streitu 

Þórey Agnarsdóttir o.fl. (2014) skilgreina starfstengda streitu sem neikvæð andleg og 

líkamleg viðbrögð sem koma fram vegna misræmis á milli starfskrafna, þarfa, getu og 

eiginleika einstaklingsins. Meðal einkenna starfstengdrar streitu eru svefnleysi, kvíði og 

verkir (Shree, 2012). Þátttakendur þessarar rannsóknar lýstu einkennum starfstengdrar streitu 

og flestir þeirra töldu sig ekki ná fullnægjandi svefni og tengdu það helst við næturvaktir. 

Einnig kemur fram í rannsókn Geiger-Brown o.fl. (2012) að algengt er að hjúkrunarfræðingar 

fái ekki nægan svefn. Fram kemur í rannsókn Bjorvatn o.fl. (2012) að þátttakendur með hærri 

starfsaldur meta svefngæði sín betri og ályktað er að með meiri starfsreynslu nái 

gjörgæsluhjúkrunarfræðingar betri tökum á svefnvandamálum tengdum vaktavinnu. 

Tveir þátttakendur í þessari rannsókn fundu fyrir verkjum sem þeir tengdu við 

vinnuna. Það samræmist að hluta til rannsókn June og Cho (2011) þar sem fram kemur að 

hjúkrunarfræðingar á almennum gjörgæsludeildum séu í meiri hættu á að fá bakverki, borið 

saman við hjúkrunarfræðinga á barnagjörgæsludeildum. Það er einnig í takt við rannsókn 

Sveinsdottir og Gunnarsdottir (2008) en áberandi er í niðurstöðum þeirra hversu margir 

þátttakendur finna fyrir stoðkerfisverkjum. 
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Niðurstöður Meadors og Lamson (2008) gefa til kynna að þátttakendur sem ekki finna 

fyrir marktækri streitu hafi næg úrræði til að draga úr streitu en aftur á móti að þeir 

þátttakendur sem finna fyrir streitu hafi ekki næg úrræði.  

Tveir þátttakenda þessarar rannsóknar nefndu að um tíma hafi þeir verið komnir að 

tilfinningalegum þolmörkum en höfðu gert ráðstafanir í framhaldinu sem fleyttu þeim í 

gegnum það. Flestir þátttakendur sögðust yfirleitt geta aðskilið vinnu frá einkalífi en það væri 

stundum flókið þegar um erfið tilfelli væri að ræða. Á meðal streituvaldandi þátta sem starf á 

gjörgæslu felur í sér samkvæmt Mealer o.fl. (2007) eru umbúnaður látinna sjúklinga, að taka 

þátt í endurlífgun og umönnun sem skilar ekki tilætluðum árangri. Samkvæmt 

heimildasamantekt Epp (2012) eru ýmsir þættir sem geta valdið tilfinningalegri örmögnun og 

þar af leiðandi kulnun í starfi hjá gjörgæsluhjúkrunarfræðingum. Áhrifaþættirnir eru meðal 

annars hversu bráðveikir sjúklingar á gjörgæsludeildum eru, flókin meðferð þeirra og miklar 

kröfur um gæði hjúkrunar. Ábyrgð á lífshættulega veikum sjúklingum og forgangsröðun 

margra verka getur leitt til mikils vinnuálags, streitu og tilfinningalegrar örmögnunar, sem eru 

helstu áhættuþættir kulnunar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að þátttakendur fyndu fyrir einkennum 

starfstengdrar streitu og ættu því í hættu á að upplifa kulnun í starfi. Samkvæmt Vahey o.fl. 

(2004) getur kulnun leitt til andlegrar og líkamlegrar vanlíðunar og haft í för með sér að 

hjúkrunarfræðingar hætti störfum fyrr en ella. 

Þátttakendur voru flestir sáttir við þau stuðningsúrræði sem þeim buðust í vinnunni til 

að vinna úr erfiðum aðstæðum. Þeim þótti þó úrræðin ekki nægilega sýnileg eða þeir sjálfir 

ekki nægilega duglegir að nýta sér þau og það bendir til þess að þátttakendur séu að ganga of 

nærri sér og þar með gæti skapast meiri hætta á starfstengdri streitu og kulnun. Tveimur 

þátttakendum fannst vanta fleiri úrræði en þau sem í boði voru á deildunum, eins og til dæmis 

aðgang að þjónustu sálfræðings eða geðhjúkrunarfræðings. Þessar niðurstöður samræmast að 

nokkru leyti niðurstöðum í rannsókn Önnu Guðbjargar Gunnarsdóttur o.fl. (2011) þar sem 

fram kemur að hjúkrunarfræðingar á Landspítalanum telji sálrænan stuðning frá 

samstarfsfólki og stjórnendum góðan og að slíkur stuðningur geti dregið úr neikvæðum 

áhrifum álags í vinnu og haft verndandi áhrif á líðan þeirra. Þetta er einnig að nokkru leyti í 

samræmi við niðurstöður úr eigindlegri rannsókn Moola o.fl. (2008) þar sem fram kemur að 

þátttakendur upplifa ekki nægan stuðning á vinnustaðnum og tækifæri til að vinna úr erfiðum 

tilfinningum. Þeir nefna einnig að þeir hafi mikla þörf fyrir sálrænan stuðning og viðrun 

ásamt því að þörf sé á að hafa reglulega viðrunarfundi. 
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Þörf fyrir úrbætur á starfsumhverfi 

Þátttakendur voru sammála um að ýmislegt mætti gera til að bæta starfsumhverfi á 

gjörgæsludeildum. Bæta þyrfti mönnun, þjálfun og endurmenntun starfsfólks og bæta 

aðstæður þannig að viðvera hjá sjúklingi myndi aukast og ekki þyrfti að hlaupa frá til að 

sækja lyf og aðrar nauðsynjar. Það kemur heim og saman við niðurstöður rannsóknar 

Williams o.fl. (2015) þar sem fram kemur að flestir þátttakendur eru sammála um að góð 

starfsskilyrði, formlegar vinnuleiðbeiningar, mönnun og aðgangur að góðri starfsþjálfun séu 

mikilvægustu áhersluatriði gjörgæsluhjúkrunarfræðinga. Einnig kemur þar fram að skortur á 

hjúkrunarfræðingum er vaxandi áhyggjuefni og að aðgangur að starfsþjálfun og klínískum 

leiðbeiningum sé mikið forgangsatriði. 

Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar saman við rannsóknir og annað fræðilegt 

efni sem fjallað var um í öðrum kafla. Engar íslenskar rannsóknir fundust um upplifun 

hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild af álagi og ábyrgð en sambærilegar rannsóknir um líðan 

hjúkrunarfræðinga á öðrum deildum voru nýttar til stuðnings viðfangsefninu. Helstu 

niðurstöður þessarar rannsóknar voru að hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu vinna undir talsverðu 

álagi. Það tengdist helst mörgum ábyrgðarhlutverkum og mönnun deildanna. Rannsakendur 

greindu einkenni starfstengdrar streitu hjá þátttakendum, meðal annars minnkuð svefngæði og 

verki. Þátttakendur voru almennt ánægðir með þann sálræna stuðning sem þeim bauðst en 

þótti hann mega vera sýnilegri og með aðkomu fleiri fagaðila en þeir töldu sig þó ekki nógu 

duglega að nýta sér þann stuðning sem var í boði. Fram kom að þátttakendur höfðu áhyggjur 

af því að atvikaskráningum færi fækkandi af ótta við afleiðingar atvika. Að auki kom fram að 

þátttakendur töldu að öryggi sjúklinga á gjörgæsludeildum væri ekki alltaf tryggt vegna 

undirmönnunar og tíðra hlaupa frá sjúklingum. Þessa þætti töldu þátttakendur að mætti bæta í 

starfsumhverfi gjörgæsludeilda til að bæta líðan hjúkrunarfræðinga og þar með auka öryggi 

sjúklinga. 
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Kafli 6 

Notagildi rannsóknar og hugmyndir um framtíðarrannsóknir 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir takmörkum rannsóknarinnar og notagildi hennar 

fyrir hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. Einnig leggja 

rannsakendur til hugmyndir að framtíðarrannsóknum á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Takmörkun rannsóknarinnar 

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar er sú að þátttakendur eru fáir og ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum. Þar sem rannsakendur eru óreyndir í gerð rannsókna gæti það 

haft áhrif á túlkun á niðurstöðum. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að lágmarki fimm 

ára starfsreynsla á gjörgæsludeild en áhugavert væri að skoða einnig sjónarhorn 

hjúkrunarfræðinga með styttri starfsaldur. 

Notagildi fyrir hjúkrun 

Rannsakendur telja mikilvægt að gera grein fyrir því álagi og þeirri miklu ábyrgð sem 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu starfa undir þar sem þar liggja lífshættulega veikir sjúklingar. 

Starfið getur útsett þá fyrir einkennum starfstengdrar streitu og aukið hættu á kulnun í starfi. 

Mikilvægt er að styðja vel við hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu, tryggja markvissa þjálfun og 

stuðning til að þeim líði vel og þeir haldist í starfi. Einnig er áríðandi að stuðla að því að 

hjúkrunarfræðingar skrái atvik og óttist ekki afleiðingar þeirra. Þetta er nauðsynlegt til að 

hægt sé að gera úrbætur og bæta öryggi sjúklinga. Í því samhengi þarf að taka mark á þeim 

hugmyndum sem þeir hafa um úrbætur á starfsumhverfi til að draga úr vanlíðan 

hjúkrunarfræðinga og auka öryggi sjúklinga.  

Notagildi fyrir hjúkrunarstjórnun 

Rannsóknin getur nýst hjúkrunarstjórnendum á þann hátt að þeir geta stuðlað að því að 

gera stuðningsúrræði formfastari og sýnilegri ásamt því að reyna að fá fleiri fagaðila til að 

koma þar að. Einnig geta þeir reynt að bæta mönnun á þann hátt að fleiri hjúkrunarfræðingar 

beri hitann og þungann af álaginu sem getur skapast á gjörgæsludeildum og að færni hvers og 

eins hjúkrunarfræðings sé í samræmi við hjúkrunarþyngd sjúklinga. Einnig geta þeir beitt sér 

fyrir markvissari starfsþjálfun þegar nýir hjúkrunarfræðingar eru ráðnir til starfa á 

gjörgæsludeild þannig að leiðsögnin auki ekki álag á annað starfsfólk. Ber í því samhengi að 

huga betur að starfsþjálfun á sumarleyfistíma. 
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Notagildi fyrir hjúkrunarmenntun 

Rannsóknin gefur vísbendingar um að þörf sé á markvissari kennslu og þjálfun 

hjúkrunarfræðinga sem hefja störf á gjörgæsludeild. Í því ljósi telja rannsakendur að skoða 

mætti hvort setja þyrfti á kröfu um framhaldsmenntun hjúkrunarfræðinga áður en þeir hefji 

störf á gjörgæsludeild eða að þeir hafi náð tilteknum starfsaldri í hjúkrun. Rannsakendur telja 

mikilvægt að í boði sé markviss starfsþjálfun og endurmenntun hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum með tilliti til flókins tæknibúnaðar og fjölbreyttra heilsufarsvandamála 

sjúklinga á gjörgæslu. Aukin þekking á þessu sviði bæði auðveldar starf hjúkrunarfræðinga og 

eykur sjálfsöryggi þeirra. 

Notagildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 

Upplifun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum af álagi og ábyrgð hefur lítið verið 

rannsökuð hér á landi og er það tilefni til frekari rannsókna. Í leit að fræðilegu efni fundu 

rannsakendur engar íslenskar rannsóknir um hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum en fundu 

nokkrar rannsóknir út frá sjónarhóli sjúklinga sem nýttust ekki við gerð þessarar rannsóknar. 

Rannsakendur vonast til að rannsóknin veki áhuga hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema 

og hvetji þá til frekari rannsókna á viðfangsefninu. 

Hugmyndir um framtíðarrannsóknir 

Í upphafi rannsóknarinnar vildu rannsakendur kanna upplifun hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum Landspítalans í tengslum við álag og ábyrgð í starfi, ásamt því að skoða 

starfstengda streitu, reynslu þeirra af atvikaskráningum og hugmyndir að úrbótum á 

starfsumhverfi gjörgæsludeilda. Í ljós kom að þessir þættir hafa lítið verið rannsakaðir hér á 

landi og telja því rannsakendur þörf á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni í framtíðinni. 

Hugmyndir rannsakenda að frekari rannsóknum eru eftirfarandi: 

 Umfangsmeiri eigindleg rannsókn á líðan hjúkrunarfræðinga á öllum 

gjörgæsludeildum landsins með tilliti til starfsaðlögunar, starfstengdrar streitu, 

kulnunar í starfi og símenntunar. Ásamt því að fá fram hugmyndir að úrbótum. 

 Megindleg rannsókn á tíðni atvikaskráninga meðal hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum og áhrifaþáttum þar á. 

 Megindleg rannsókn á tengslum milli mönnunar og vinnuálags á 

gjörgæsludeildum. 
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Samantekt 

Rannsakendur vonast til þess að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist öðru 

heilbrigðisstarfsfólki til að auka skilning á líðan hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum 

Landspítalans og því álagi og ábyrgð sem þeir vinna undir. Vonast er eftir aukinni umræðu 

um mikilvægi atvikaskráninga, að hægt sé að draga lærdóm af þeim og þar með auka öryggi 

sjúklinga og að hjúkrunarfræðingar þurfi ekki að upplifa ótta við afleiðingar atvikaskráninga. 

Einnig er vonast til að hægt sé að horfa til niðurstaðna rannsóknarinnar þegar kröfur 

um menntun hjúkrunarfræðinga sem hefja störf á gjörgæsludeild eru mótaðar og stuðla þannig 

að því að þeir séu betur í stakk búnir til að sinna því krefjandi starfi sem þeim er ætlað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um hvernig starfsumhverfi gjörgæsludeilda 

Landspítalans er háttað og það er einlæg ósk rannsakenda að rannsóknin verði hvatning til að 

huga betur að líðan hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum. 
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Fylgiskjal 1: Kynningarbréf til þátttakenda 

 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn 

Upplifun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítalans af álagi og ábyrgð í 

starfi 

Ábyrgðarmaður: Hafdís Skúladóttir, lektor við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri, 

Sólborg v/Norðurslóð, 600 Akureyri. Sími: 460 8456, netfang: hafdis@unak.is 

Rannsakendur: Anna Margrét Pálsdóttir, Heiða Björg Gústafsdóttir, Kristín Mikaelína 

Hreinsdóttir og Sigríður Björk Halldórsdóttir. 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem er hluti af B.Sc. 

lokaverkefni fjögurra nemenda við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi 

okkar er Hafdís Skúladóttir hjúkrunarfræðingur M.S. og lektor við hjúkrunarfræðideild 

Háskólans á Akureyri. Markmiðið með rannsókninni er að kanna upplifun hjúkrunarfræðinga 

á gjörgæsludeildum Landspítalans af álagi og ábyrgð í starfi. Er of mikil ábyrgð lögð á herðar 

hvers og eins hjúkrunarfræðings? Er öryggi sjúklinga tryggt í núverandi ástandi að þeirra 

mati? Finna hjúkrunarfræðingar fyrir starfstengdri streitu? Telja hjúkrunarfræðingar að 

atvikaskráningum sé ábótavant vegna ótta við afleiðingar? Hvaða breytingar þyrftu að eiga sér 

stað á starfsumhverfi gjörgæsludeilda að þeirra mati? 

Þátttakendur þurfa að vera hjúkrunarfræðingar sem hafa starfað á gjörgæsludeildum 

Landspítala í að minnsta kosti 5 ár. 

Gögnum verður safnað með einu viðtali við hvern viðmælanda sem áætlað er að taki 

eina klukkustund. Óskað verður eftir leyfi til að hafa samband aftur við viðmælendur 
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símleiðis ef frekari upplýsinga er þörf við úrvinnslu efnisins.Viðmælendur velja hvar viðtölin 

fara fram. 

Viðtölin verða hljóðrituð, þau síðan vélrituð orðrétt, og eftir gagnaúrvinnslu verður 

þeim eytt. Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á málþingi útskriftarnema þann 20. maí 

næstkomandi í Háskólanum á Akureyri við Norðurslóð. Við vonumst til að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði hvatning til úrbóta á starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á 

gjörgæsludeildum.  

Allar upplýsingar frá viðmælendum verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og fyllstu 

nafnleyndar gætt. Viðmælendum verður gefið dulnefni. Ef einhverjar spurningar vakna 

varðandi rannsóknina er hægt að leita til ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, Hafdísar 

Skúladóttur.  

Ávinningur og áhætta. Rannsóknin mun ekki hafa áhættu í för með sér fyrir þátttakendur en 

þær upplýsingar sem fram koma í viðtölunum gætu orðið mjög gagnlegar til að koma auga á 

hvar úrbóta er þörf í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum. 

Viðmælendur geta hætt þátttöku án fyrirvara og án eftirmála. 

 

Anna Margrét Pálsdóttir 

Lundur 90, 200 Kópavogi  

ha110407@unak.is sími 847-5918 

 

Heiða Björg Gústafsdóttir 

Brekadal 1, 260 Reykjanesbæ 

ha120289@unak.is sími 691-8555 

 

Kristín Mikaelína Hreinsdóttir 

Heiðarbraut 7f , 230 Reykjanesbæ 

ha120301@unak.is sími 862-5626 

 

Sigríður Björk Halldórsdóttir 

Kvistavellir 8, 221 Hafnarfirði 

ha120291@unak.is sími 863-6358 

 

Hafdís Skúladóttir lektor við Háskólann á Akureyri 

hafdis@unak.is sími 460-8456 



 
 

55 

Fylgiskjal 2: Upplýst samþykki þátttakenda 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn 

Upplifun hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum Landspítala af álagi og ábyrgð 

í starfi 

Ábyrgðarmaður: Hafdís Skúladóttir, lektor við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri, 

Sólborg v/Norðurslóð, 600 Akureyri. Sími: 460-8456, netfang: hafdis@unak.is 

Hjúkrunarnemendur: Anna Margrét Pálsdóttir, Heiða Björg Gústafsdóttir, Kristín 

Mikaelína Hreinsdóttir og Sigríður Björk Halldórsdóttir 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið ofangreindar upplýsingar um 

rannsóknina og hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á þeim atriðum sem mér voru óljós.  

Hér með veiti ég samþykki fyrir þátttöku minni í rannsókninni og leyfi til að 

rannsakendur hafi samband við mig og taki við mig viðtal. Jafnframt áskil ég mér rétt til að 

hætta þátttöku í rannsókninni án fyrirvara. Ég treysti því að þær upplýsingar sem ég gef verði 

notaðar í rannsókninni og að fullum trúnaði og nafnleynd verði viðhaldið.  
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Ég veiti hér með samþykki mitt: 

 

Dagsetning:______________ 

 

Þátttakandi:_______________________________________________ 

 

Símanúmer:_______________ 

 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna 

fyrir:_____________________________________________________ 

 

Bréf þetta skal vera í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og fyrir 

rannsakendur:__________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi 

 

Hvers vegna valdir þú starf á gjörgæsludeild? 

 -Ertu ánægð með þá ákvörðun?  

 -Hverja telur þú helstu kosti þess að starfa á gjörgæsludeild? 

Kemstu yfir allt sem þér er ætlað að gera á vaktinni? 

Er deildin sem þú vinnur á fullmönnuð að þínu mati? 

Finnst þér þú vera stressuð?  

 Getur þú lýst því nánar fyrir mér? 

Finnur þú fyrir kvíða? 

 Getur þú lýst því nánar fyrir mér? 

Finnur þú fyrir verkjum? 

 Getur þú lýst því nánar fyrir mér? 

Nærð þú samfelldum svefni? 

 Getur þú lýst því nánar fyrir mér? 

Tekst þér að aðskilja vinnu og einkalíf? (tekur þú vinnuna með þér heim?) 

 Getur þú lýst því nánar fyrir mér? 

Ert þú sátt við þau úrræði sem eru í boði á deildinni til að vinna úr erfiðum 

aðstæðum sem koma upp? 

 Ef nei, hvað finnst þér upp á vanta? 

Telur þú að öll atvik sem ætti að skrá séu skráð í sérstaka atvikaskráningu?  

 Ef svo er ekki, hefur þú einhverja skýringu á því? 

 Hefur þú einhvern tíma skráð atvik í atvikaskráningu? 

Telur þú að öryggi sjúklinga sé á einhvern hátt ógnað? 

 Ef já, hvað mætti betur fara? 

 Ef nei, hverju er það að þakka? 

Er eitthvað sem mætti breyta eða bæta varðandi starfsaðstæður á þinni deild sem 

hefði áhrif á líðan þína í starfi? 

Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 

 

 


