
	

	

 

 

MS-ritgerð 

 í stjórnun og stefnumótun 
 

 

Starfsumhverfi og líðan hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á 

Landspítala 

 

 
Jana Katrín Knútsdóttir 

 

Leiðbeinendur: 

Dr. Kári Kristinsson, lektor og Dr. Sigrún Gunnarsdóttir, dósent 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

Starfsumhverfi	og	líðan	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	
á	Landspítala		

	

	

	

	

Jana	Katrín	Knútsdóttir	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lokaverkefni	til	MS-gráðu	í	stjórnun	og	stefnumótun	

Leiðbeinendur:	Dr.	Kári	Kristinsson	og	Dr.	Sigrún	Gunnarsdóttir		

	

Viðskiptafræðideild	

Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands	

Október	2016



	

3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Starfsumhverfi	og	líðan	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	á	Landspítala	
	
Ritgerð	þessi	er	30	eininga	lokaverkefni	til	MS	prófs	við	Viðskiptafræðideild,	
Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands.	
	
©	2016	Jana	Katrín	Knútsdóttir	
Ritgerðina	má	ekki	afrita	nema	með	leyfi	höfundar.	
	
Prentun:	Háskólaprent	ehf.	
Reykjavík,	2016		



	

4	

	

Formáli	

Þessi	 rannsókn	 er	 lokaverkefni	 til	 meistaragráðu	 í	 stjórnun	 og	 stefnumótun	 við	

Viðskiptafræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Vægi	 verkefnisins	 er	 30	 ECTS	 einingar.	 Verkefnið	

var	 unnið	 undir	 handleiðslu	 Kára	 Kristinssonar	 lektors	 við	Háskóla	 Íslands	 og	 Sigrúnar	

Gunnarsdóttur	dósents	við	Háskóla	Íslands	og	Háskólann	á	Bifröst	og	færi	ég	þeim	mínar	

bestu	þakkir	fyrir	gott	samstarf	og	uppbyggilega	leiðsögn.	

Hagdeild	 fjármálasviðs	 á	 Landspítala	 þakka	 ég	 fyrir	 aðstoð	 við	 útsendingu	

könnunarinnar	til	þátttakenda.	Viktori	Orra	Valgarðssyni	færi	ég	mínar	bestu	þakkir	fyrir	

aðstoð	og	leiðbeiningar	við	úrvinnslu	gagna	og	einstaka	þolinmæði	og	Eddu	systur	þakka	

ég	 fyrir	 yfirlestur.	 Þá	 vil	 ég	 þakka	 fjölskyldu	 minni	 og	 sérstaklega	 móður	 minni	 og	

eiginmanni,	fyrir	stuðning,	þolinmæði	og	áhuga	sem	þau	hafa	sýnt	mér	í	gegnum	námið.	

Síðast	en	ekki	síst	vil	ég	þakka	þeim	fjölmörgu	hjúkrunarfræðingum	og	ljósmæðrum	sem	
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umræða	og	viðhorf	samstarfsfólks	til	spítalaumhverfisins	vakti	löngun	til	að	kanna	hver	

raunveruleg	 líðan	og	ánægja	er	 í	 starfi	á	meðal	 starfsmanna.	Við	nánari	eftirgrennslan	

komu	 í	 ljós	þau	stórvæglegu	áhrif	 sem	þessir	þættir	hafa	á	þá	þjónstu	sem	notendum	

heilbrigðiskerfisins	er	veitt	og	höfundur	kom	auga	á	tækifæri	 til	úrbóta	sem	gætu	ekki	

einungis	 bætt	 líðan	 starfsmanna	 heldur	 einnig	 aukið	 öryggi	 og	 gæði	

heilbrigðisþjónustunnar	 og	 til	 langs	 tíma	 dregið	 úr	 kostnaði.	 Það	 er	 von	 höfundar	 að	

stjórnendur	spítalans	og	stjórnvöld	komi	einnig	auga	á	þessi	tækifæri	og	að	niðurstöður	

rannsóknarinnar	 veiti	 innblástur	 til	 framkvæmda	 og	 geri	 fagfólki	 þannig	 fært	 að	 veita	

framúrskarandi	þjónustu.		
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Útdráttur		

Nýlegar	rannsóknir	gefa	hlutverki	hjúkrunarfræðinga	aukið	vægi	þegar	kemur	að	gæðum	

þjónustu,	 öryggi	 sjúklinga	 og	 dánartíðni.	 Hjúkrunarfræðingar	 eru	 lykilstarfsmenn	 í	

árangursríku	 heilbrigðiskerfi	 en	 á	 Landspítala	 eru	 þeir	 jafnframt	 fjölmennasta	

starfsstéttin.	 Þættir	 í	 starfsumhverfi	 eins	 og	 viðeigandi	mönnun	 og	 styðjandi	 stjórnun	

eru	 forsenda	 starfsánægju	 og	 að	 hjúkrunarfræðingar	 geti	mætt	 þörfum	 skjólstæðinga	

sinna.	Rannsóknir	benda	 til	að	vinnuálag	hjúkrunarfræðinga	sé	sífellt	að	aukast	og	um	

leið	 að	einkenni	 kulnunar	 í	 starfi	 séu	að	 verða	algengari.	 Rannsóknir	hafa	 sýnt	 fram	á	

tengsl	ákveðinna	þátta	í	starfsumhverfi	við	einkenni	kulnunar	og	gæði	þjónustu.		

Viðfangsefni	ritgerðarinnar	var	að	kanna	hvernig	hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	á	

LSH	meta	starfsumhverfi	sitt,	starfsánægju,	einkenni	kulnunar	og	gæði	þeirrar	þjónustu	

sem	er	veitt	og	kanna	hvort	hugsanleg	tengsl	væru	þar	á	milli.	Notast	var	við	megindlegt	

rannsóknarsnið	og	rafræn	spurningakönnun	send	til	allra	klínískra	hjúkrunarfræðinga	og	

ljósmæðra	 á	 Landspítala	 í	 nóvember	 2015.	 Niðurstöðurnar	 voru	 bornar	 saman	 við	

sambærilega	rannsókn	frá	árinu	2002	með	samanburði	gagna.		

Helstu	 niðurstöður	 sýna	 að	 einkenni	 kulnunar	 eru	 algengari	 og	 alvarlegri	 í	

samanburði	 við	 fyrri	 rannsókn	 en	meira	 en	 helmingur	 þátttakenda	 nú	 hefur	 einkenni	

kulnunar.	Niðurstöður	benda	til	að	hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	telji	mönnun	vera	

ábótavant	 þó	 að	mat	 á	 gæðum	þjónustu	hafi	 lítið	 breyst	milli	 rannsókna.	Mönnun	og	

stuðningur	á	deild	hafði	marktæka	fylgni	við	bæði	starfsánægju	og	einkenni	kulnunar	og	

hefur	 hlutfall	 þeirra	 sem	 ætla	 að	 hætta	 í	 núverandi	 starfi	 á	 næstu	 12	 mánuðum	

tvöfaldast	 frá	 fyrri	 rannsókn.	 Niðurstöður	 benda	 til	 afturfarar	 á	 tengslum	 almennra	

starfsmanna	 við	 stjórnendur	 Landspítala	 og	 fannst	 marktæk	 fylgni	 stjórnunar	 á	

spítalanum	við	líðan,	starfsánægju	og	gæði	þjónustu.		

Rannsóknin	er	mikilvægt	framlag	til	þekkingar	og	veitir	starfsmönnum,	stjórnendum	

og	 stjórnvöldum	 innsýn	 í	 starfsumhverfi	 á	 Landspítala.	 Hún	 beinir	 sjónum	 að	

mikilvægum	þáttum	sem	má	bæta	 í	 starfsumhverfi	heilbrigðisstétta	á	LSH	og	þar	með	

gæði	þjónustunnar	sem	mun	draga	úr	kostnaði	til	lengri	tíma.		 	



	

6	

	

Abstract	

Nurses	play	an	 important	role	 in	a	successful	healthcare	system	and	for	patient	safety	

and	 quality	 of	 care.	 Recent	 studies	 have	 shown	 that	 nursing	 is	 even	more	 important	

than	previously	considered	with	regard	to	patient	safety	and	mortality.	Previous	studies	

show	 that	 factors	 in	 nurses´	 working	 environment	 such	 as	 adequate	 staffing	 and	

managerial	 support	 are	 strongly	 linked	 to	 symptoms	 of	 burnout,	 job	 satisfaction	 and	

quality	 of	 patient	 care.	 With	 increased	 demands	 on	 health	 care	 services,	 nurses´	

workload	has	enhanced	and	symptoms	of	burnout	are	more	common.		

The	 objective	 of	 this	 study	was	 to	 examine	 nurses	work	 environment	 and	 nursing	

outcomes	at	Landspítali	University	hospital	and	to	 investigate	how	 it	 relates	 to	nurse-

assessed	quality	of	patient	care.		

Quantitative	 research	 method	 was	 used	 and	 a	 cross-sectional,	 online	 survey	 was	

conducted	 among	 all	 clinical	 nurses	 and	 midwifes	 working	 in	 Landspítali	 University	

Hospital	 in	 november	 2015.	 The	 data	 was	 compered	 to	 data	 from	 previous	 study	 in	

Landspítali	from	2002,	using	the	same	instrument.	

Findings	 shows	 that	 symptoms	 of	 burnout	 among	 nurses	 and	 midwifes	 at	 the	

hospital	 have	 increased	 significantly	 compared	 to	 previous	 study	 and	 reported	 job	

satisfaction	 has	 decreased.	 However,	 nurse-assessed	 quality	 of	 patient	 care	 remains	

similar	 to	 pervious	 study.	 The	 most	 important	 work	 environment	 factors	 for	 better	

nurse	and	patient	outcomes	remain	to	be	adequate	staffing	and	managerial	support	at	

the	unit	level.	The	findings	also	suggest	that	staffing	and	relations	to	management	have	

declined	compared	to	previos	study.		

The	study	is	an	important	contribution	to	knowledge	and	understanding	of	working	

environment	 for	 nurses	 and	 midwifes	 at	 Landspítali.	 The	 study	 provides	 important	

messages	to	guide	implementation	of	preventive	measures	to	support	the	well-being	of	

personnel	and	quality	of	patient	care.	
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1 Inngangur		

Starfsumhverfi	á	sjúkrahúsum	hefur	áhrif	á	starfsmannaveltu	hjúkrunarfræðinga,	líðan	í	

starfi	og	gæði	þeirrar	þjónustu	sem	þar	er	veitt	 (Aiken,	Sermeus,	Van	den	Heede	o.fl.,	

2012;	 McHugh,	 Kutney-Lee,	 Cimiotti,	 Sloane	 og	 Aiken	 2011;	 Maslach,	 Schaufeli	 og	

Leiter,	2001;	Aiken,	Clarke,	Sloane,	Lake	og	Cheney,	2008;	Vahey,	Aiken,	Sloane,	Clarke	

og	Vargas,	2004).	Í	kjölfar	hækkandi	lífaldurs	og	aukinnar	þarfar	fyrir	heilbrigðisþjónustu	

hefur	álag	í	störfum	hjúkrunarfræðinga	um	allan	heim	aukist	jafnt	og	þétt	(International	

Council	 of	 Nurses,	 2007).	 Nýlegar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 þyngra	 vægi	

hjúkrunarfræðinga	og	hæfilegrar	mönnunar	þeirra	þegar	kemur	að	öryggi	 sjúklinga	og	

dánartíðni	en	áður	var	talið	(Rafferty,	Clarke,	Coles	o.fl.,	2007;	Van	den	Heede,	Lesaffre,	

Diya	o.fl.,	 2009;	Zander,	Aiken,	Busse,	Rafferty,	 Sermeus	og	Bruyneel,	2016).	 Íslenskar	

rannsóknir	 benda	 til	 að	 vinnuálag	 og	 einkenni	 kulnunar	 í	 starfi	 hjúkrunarfræðinga	 á	

Landspítala	sé	að	aukast	um	leið	og	faglegt	sjálfræði	(e.	autonomy)	þeirra	fari	minnkandi	

(Anna	 Guðbjörg	 Gunnarsdóttir,	 Ása	 Guðbjörg	 Ásgeirsdóttir	 og	 Sigrún	 Gunnarsdóttir,	

2011).		

Hjúkrunarfræðingar	 gegna	 lykilhlutverki	 í	 árangursríku	 heilbrigðiskerfi.	 Þeir	 eru	

fjölmennasta	 heilbrigðisstéttin	 og	 ein	 af	meginstoðum	 heilbrigðiskerfa	 um	 allan	 heim	

(Buchan	 og	 Aiken,	 2008;	 Félag	 íslenskra	 hjúkrunarfræðinga,	 2011).	Meðal	 fjölbreyttra	

viðfangsefna	 hjúkrunarfræðinga	 eru	 þættir	 eins	 og	 skipulagning	 og	 framkvæmd	

hjúkrunarmeðferða,	 heilsuefling	 og	 heilsuvernd,	 forvarnir,	 fræðsla	 og	 ráðgjöf,	 hjúkrun	

við	lífslok,	endurhæfing,	kennsla	og	stjórnun	(Félag	íslenskra	hjúkrunarfræðinga,	2011).	

Hjúkrun	er	einstaklingsmiðuð	og	gæði	hennar	hafa	áhrif	á	heilsu	og	vellíðan	notenda	

á	öllum	stigum	heilbrigðisþjónustu	 (Félag	 íslenskra	hjúkrunarfræðinga,	2011).	Embætti	

Landlæknis	skilgreinir	kjarna	hjúkrunar	sem	umhyggju	fyrir	skjólstæðingum	og	virðingu	

fyrir	 lífi	 þeirra	 og	 mannhelgi.	 Ennfremur	 skilgreinir	 Embættið	 hlutverk	

hjúkrunarfræðinga	 á	 þann	 hátt	 að	 þeim	 beri	 að	 sinna	 líkamlegum,	 andlegum,	

félagslegum	og	 trúarlegum	þörfum	 skjólstæðinga	 sinna	og	 að	þeim	 sé	 ekki	 heimilt	 að	

fara	 í	 manngreinarálit	 byggt	 á	 fordómum	 (Embætti	 Landlæknis,	 2014a).	 Þá	 hefur	
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Alþjóðaráð	hjúkrunarfræðinga	 (e.	 International	 Council	 of	Nurses)	 skilgreint	 hjúkrun	 á	

eftirfarandi	hátt:	

Hjúkrunarfræðingar	 starfa	 sjálfstætt	 og	 í	 samvinnu	 við	 aðra	 að	 hjúkrun	
einstaklinga	 á	 öllum	 aldri,	 fjölskyldna,	 hópa	 og	 samfélaga,	 sjúkra	 sem	
heilbrigðra	 og	 á	 hvaða	 vettvangi	 sem	 er.	 Í	 hjúkrun	 felst	 heilsuefling,	
heilsuvernd	og	umönnun	sjúkra,	fatlaðra	og	dauðvona	einstaklinga.	Auk	þess	
eru	 hjúkrunarfræðingar	 málsvarar	 skjólstæðinga	 sinna,	 stuðla	 að	 öruggu	
umhverfi,	stunda	rannsóknir,	taka	þátt	í	stefnumótun	heilbrigðisyfirvalda	og	
starfa	við	stjórnun	og	kennslu.	(International	Council	of	Nurses,	e.d.)1	

	

Líkur	 er	 til	 að	 skortur	 verði	 á	 hæfum	 hjúkrunarfræðingum	 á	 næstu	 árum	

(International	Council	of	Nurses,	2007;	Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	e.d.a;b).	Hjúkrun	á	í	

harðri	 samkeppni	 við	 aðrar	 fræðigreinar	 sem	 eru	 líklegri	 til	 að	 leiða	 af	 sér	 meiri	

starfsframa	og	 tekjur	auk	þess	 sem	hjúkrunarfræðingar	 leita	 í	 auknum	mæli	 í	 störf	og	

nám	 utan	 hjúkrunar	 (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	 e.d.a;b;	 Ólafur	 G.	 Skúlason,	 2015).	

Fækkun	 þeirra	 sem	 velja	 hjúkrun	 sem	 ævistarf,	 ásamt	 hækkandi	 meðalaldri	

hjúkrunarfræðinga,	 er	 staðreynd	 sem	 blasir	 við	 á	 Íslandi	 líkt	 og	 um	 allan	 heim	 (Félag	

íslenskra	hjúkrunarfræðinga,	2011;	Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	e.d.a;b).	Áætlað	er	að	af	

þeim	tæplega	2900	hjúkrunarfræðingum	sem	eru	starfandi	á	 Íslandi	 í	dag	eru	um	17%	

yfir	 60	 ára	 aldri	 og	 munu	 því	 hefja	 töku	 lífeyris	 á	 næstu	 árum	 (Félag	 íslenskra	

hjúkrunarfræðinga,	 2016a).	 Á	 sama	 tíma	 fer	 lífaldur	 hækkandi,	 þörf	 fyrir	

heilbrigðisþjónustu	 verður	 bæði	 meiri	 og	 flóknari	 og	 hröð	 framþróun	 á	 sér	 stað	 í	

heilbrigðisþjónustu	 og	 heilbrigðistækni	 (International	 Council	 of	 Nurses,	 2007).	

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	 (e.d.a;b)	 telur	því	mikilvægt	að	gripið	 sé	 til	 ráðstafana	 svo	

að	 hjúkrunarfræði	 verði	 álitlegur	 og	 raunverulegur	 kostur	 fyrir	 ungt	 fólk	 við	 val	 á	

framtíðarstarfi	og	til	að	sporna	við	atgervisflótta	úr	stéttinni.	Þessi	umræða	hefur	einnig	

átt	sér	stað	hér	á	landi	og	er	eitt	af	viðfangsefnum	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga	í	

tengslum	við	kjarabaráttu	félagsins	(Ólafur	G.	Skúlason,	2015).	

																																																								
1	 Nursing	 encompasses	 autonomous	 and	 collaborative	 care	 of	 individuals	 of	 all	 ages,	 families,	 groups	 and	

communities,	sick	or	well	and	in	all	settings.	Nursing	includes	the	promotion	of	health,	prevention	of	illness,	and	the	

care	of	ill,	disabled	and	dying	people.	Advocacy,	promotion	of	a	safe	environment,	research,	participation	in	shaping	

health	policy	and	in	patient	and	health	systems	management,	and	education	are	also	key	nursing	roles	
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Víða	 um	 heim	 hafa	 sjúkrahús	 tekið	 upp	 hjúkrunarmiðaða	 stefnu	 sem	 nefnd	 hefur	

verið	 Magnet	 og	 kom	 fyrst	 fram	 í	 Bandaríkjunum	 á	 níunda	 áratug	 síðustu	 aldar.	

Rannsóknir	sem	kannað	hafa	mun	milli	Magnet-sjúkrahúsa	og	annarra	hafa	endurtekið	

gefið	 vísbendingar	 um	 meiri	 starfsánægju	 og	 betri	 líðan	 hjúkrunarfræðinga	 Magnet-

sjúkrahúsa	og	 jákvæðari	horfur	skjólstæðinga.	Jafnframt	hefur	verið	sýnt	fram	á	tengsl	

milli	 þessara	 þátta	 (McHugh,	 Kelly,	 Smith,	 Vanak	 og	 Aiken,	 2013;	 ANCC,	 e.d.a;	 Aiken	

o.fl.,	2008).	Innra	umhverfi	Magnet-sjúkrahúsa	einkennist	af	styðjandi	stjórnun,	faglegu	

sjálfræði	 starfsmanna,	 góðum	 samskiptum	 fagstétta,	 starfsánægju	 hjúkrunarfræðinga,	

lágri	 tíðni	kulnunar	 í	 starfi	og	 loks	auknum	gæðum	þjónustu	og	 lágri	 starfsmannaveltu	

(Aiken	o.fl.,	2012).	Magnet	er	alþjóðleg	gæðavottun	hjúkrunar	og	víða	í	Bandaríkjunum	

og	innan	Evrópu	eru	sjúkrahús	að	vinna	að	því	að	innleiða	Magnet	í	stefnu	sína	með	því	

að	 bæta	 starfsumhverfi	 sitt,	 tryggja	 viðeigandi	 mönnun	 hæfra	 hjúkrunarfræðinga	 og	

leggja	aukna	áherslu	á	mannauðsstefnu	(Aiken	o.fl.,	2012).		

Þó	almenn	starfsánægjukönnun	sé	reglulega	lögð	fyrir	starfsmenn	Landspítala	hefur	

líðan	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	og	mat	þeirra	á	starfsumhverfi	og	þjónustu	verið	

lítið	 í	brennidepli.	 Í	þessari	rannsókn	er	skoðað	hvernig	klínískir	hjúkrunarfræðingar	og	

ljósmæður	 á	 Landspítala	 meta	 starfsumhverfi	 sitt,	 starfsánægju	 og	 líðan	 í	 starfi	 og	

hvernig	 þeir	meta	 gæði	 þjónustunnar.	 Þá	 eru	 skoðuð	hugsanleg	 tengsl	 á	milli	 þessara	

þátta.	 Á	 Íslandi	 hefur	 BS-próf	 í	 hjúkrun	 verið	 ein	 af	 forsendum	 inntöku	 nema	 í	

ljósmóðurfræði	 frá	 árinu	 1996	 og	 eru	 flestar	 ljósmæður	 á	 Landspítala	 einnig	

hjúkrunarfræðingar	(Ljósmæðrafélag	Íslands,	e.d.)	og	því	hluti	af	þýðinu.	Niðurstöðurnar	

eru	bornar	 saman	við	gögn	úr	 sambærilegri	 rannsókn	sem	var	 liður	 í	doktorsrannsókn	

Sigrúnar	Gunnarsdóttir	 (2006)	 sem	 lögð	var	 fyrir	 sama	þýði	árið	2002	og	var	ætlað	að	

kanna	vægi	þátta	í	starfsumhverfi	Landspítala	sem	einkenna	Magnet-sjúkrahús.	
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Eftirfarandi	 kafli	 ritgerðarinnar	 inniheldur	 umfjöllun	 um	 hugmyndafræði	 Magnet-

sjúkrahúsa	 og	 starfsumhverfi	 á	 Landspítala.	 Fjallað	 verður	 almennt	 um	 starfsumhverfi	

hjúkrunarfræðinga,	líðan	þeirra	í	starfi	og	einkenni	kulnunar,	ástæður	og	afleiðingar.	Að	

lokum	verður	fjallað	um	tengsl	þessara	þátta	við	gæði	þeirrar	þjónustu	sem	er	veitt	og	

áhrif	á	horfur	og	afdrif	sjúklinga.	

2.1 Hugmyndafræði	Magnet	
Það	skipulag	sem	sýnt	hefur	hvað	mestan	árangur	hvað	varðar	hjúkrun	á	sjúkrahúsum	er	

líkanið	 um	 Magnet-sjúkrahús	 (e.	 Magnet	 hospital).	 Hugtakið	 Magnet-sjúkrahús	 kom	

upphaflega	fram	hjá	American	Academy	of	Nursing	[AAN]	í	Bandaríkjunum	upp	úr	1980.	

Upprunalegur	 tilgangur	 verkefnisins	 var	 að	 bera	 kennsl	 á	 þá	 þætti	 sem	 einkenna	

sjúkrahús	sem	ná	að	laða	að	og	halda	í	starfsfólk	sitt.	Þannig	átti	hugtakið	og	verkefnið	

Magnet-sjúkrahús	 að	 fela	 í	 sér	 fjárfestingu	 í	 starfsþróun	 (e.	 staff	 development),	

gæðastjórnun	 (e.	 quality	 control),	 hæfni	 stjórnenda	 (e.	 frontline	 management	

supervisory	ability)	og	gott	 samstarf	 við	aðrar	 fagstéttir	 svo	 sem	 lækna	 (e.	physicians)	

(ANCC,	e.d.a).	

Magnet-sjúkrahúsin	eru	þekkt	 fyrir	 framúrskarandi	 starfsumhverfi	og	árangur	 í	 laða	

að	 hæfa	 hjúkrunarfræðinga	 sem	 eru	 ánægðir	 og	 haldast	 í	 starfi.	 Einnig	 hafa	Magnet-

sjúkrahúsin	verið	tengd	við	jákvæðari	afdrif	sjúklinga	sinna	svo	sem	lægri	tíðni	bylta	og	

spítalasýkinga	en	ekki	síst	fyrir	lægri	dánartíðni	(McHugh	o.fl.,	2013).	Eiginleikar	Magnet-

sjúkrahúsa	hafa	verið	flokkaðir	í	þrjá	flokka;	stjórnun	(e.	administration),	sem	felur	í	sér	

stjórnarhætti	 (e.	 management	 style),	 samskipti	 (e.	 communication),	 forystu	 (e.	

leadership),	 skipulag	 skipulagsheildar	 (e.organizational	 structure),	 stefnu	 í	

mannauðsmálum	 (e.	 personnel	 policies)	 og	 fagleg	 tækifæri	 (e.	 professional	

opportunities);	 fagmennsku	 (e.	 professional	 practice)	 sem	 felur	 í	 sér	 gæði	 þjónustu,	

kennslu	og	ímynd	hjúkrunar	og	þá	loks	fagleg	þróun	(e.	professional	development)	sem	í	

felst	aðlögunarferli	nýrra	starfsmanna,	almenn	starfsþróun,	stuðningur	við	starfsfólk	til	

frekara	náms	og	þróun	starfsferils	(Chen	og	Johantgen,	2010).	

Magnet	er	eins	konar	gæðavottun	hjúkrunar	sem	þau	sjúkrahús	hljóta	sem	bera	þessi	

svokölluðu	magnet-einkenni	og	veita	þannig	áberandi	 góða	þjónustu,	 styðja	nýsköpun	
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innan	 hjúkrunar	 og	 viðhafa	 styðjandi	 stjórnun	 leiðtoga	 (Chen	 og	 Johantgen,	 2010;	

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	2010;	ANCC,	e.d.a).	Fjöldi	magnet-sjúkrahúsa	er	breytilegur	

en	vottunin	er	gefin	til	fjögurra	ára	í	senn.	Í	dag	eru	Magnet-sjúkrahúsin	um	420	talsins,	

flest	 í	 Bandaríkjunum	 en	 einnig	 í	 Kanada,	 Ástralíu,	 Nýja	 Sjálandi,	 Lebanon	 og	 Saudi	

Arabíu	(ANCC,	e.d.b).	Helstu	kostir	þess	að	hljóta	gæðavottun	Magnet	felast	í	að	laða	að	

hæft	 og	 metnaðarfullt	 starfsfólk	 og	 hámarka	 á	 þann	 hátt	 gæði	 þjónustu	 og	 um	 leið	

ánægju	og	öryggi	sjúklinga	(ANCC,	e.d.a).		

Rannsóknir	benda	til	að	innan	Magnet-sjúkrahúsa	sé	starfsumhverfi	betra	en	þekkist	

innan	annarra	sjúkrahúsa	(McHugh	o.fl.,	2013;	Aiken	o.fl.,	2008).	Svo	virðist	sem	Magnet	

viðurkenning	beri	 kennsl	á	þau	gæði	 sem	eru	 til	 staðar	 innan	skipulagsheildarinnar	og	

örvar	 í	 senn	 frekari	 jákvæða	þróun	 innan	hennar	 sem	bætir	 horfur	 og	 afdrif	 sjúklinga	

(McHugh	o.fl.	2013).	Aiken	o.fl.	(2008)	benda	á	að	þrátt	fyrir	að	sjúkrahús	búi	einungis	

yfir	hluta	af	eiginleikum	Magnet-sjúkrahúsa	sé	starfsánægja	hjúkrunarfræðinga	meiri	og	

afdrif	sjúklinga	betri	(e.	better	nurse	and	patient	outcomes).		

Til	þess	að	hámarka	gæði	hjúkrunar	og	sem	 leiðarvísir	 fyrir	þau	sjúkrahús	sem	hafa	

hug	á	að	hljóta	Magnet	gæðavottun	hefur	verið	sett	fram	Magnet	líkan.	Í	því	felast	fimm	

þættir;	 1.	 umbreytingaforysta	 (e.	 transformational	 leadership),	 2.	 valdeflandi	

starfsumhverfi	 (e.	 structural	empowerment),	3.	 fyrirmyndar	 starfshættir	 (e.	exemplary	

professional	 practice),	 4.	 ný	 þekking,	 nýsköpun	 og	 framfarir	 (e.	 new	 knowledge,	

innovations	and	improvements)	og	5.	gagnreyndar	niðurstöður	(e.	empirical	outcomes)	

(ANCC,	 e.d.c).	 Þessir	 þættir	 varpa	 ljósi	 á	 nauðsyn	 styðjandi	 starfsumhverfis	

hjúkrunarfræðinga.	Hvað	felst	í	hverjum	þætti	má	sjá	hér	að	neðan:	

Ø 1.	 Umbreytingaforysta:	 Leiðtogar	 hjúkrunar	 tala	 máli	 starfsfólks	 síns	 og	
styðja	 það	 og	 skjólstæðinga	 sína	 til	 að	 umbreyta	 gildum,	 viðhorfum	 og	
hegðun.		

Ø 2.	 Valdeflandi	 starfsumhverfi:	 Hjúkrunarfræðingar	 ættu	 að	 taka	 þátt	 í	
ákvörðunartöku	og	í	að	bæta	umhverfi	sitt	og	starfshætti.	Hjúkrunarfræðingar	
og	leiðtogar	innan	hjúkrunar	þróa	með	sér	samvinnu	við	skipulagsheildina	til	
að	bæta	afdrif	 skjólstæðinga	og	heilsu	 samfélagsins.	Þessu	er	náð	 í	 gegnum	
stefnu	skipulagsheildarinnar.	

Ø 3.	 Fyrirmyndar	 starfshættir:	 Áhrifa-	 og	 árangursríkar	 meðferðir,	 samstarf	
fagstétta	 og	 bestu	 mögulegu	 horfur	 sjúklinga.	 Til	 að	 ná	 markmiðinu	 um	
fyrirmyndar	starfshætti	þarf	menningin	að	einkennast	af	öryggi,	gæðaeftirliti	
og	stöðugum	endurbótum.		
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Ø 4.	 Ný	 þekking,	 nýsköpun	 og	 framfarir:	 Skipulagsheildin	 stuðlar	 að	 því	 að	
starf	 innan	hennar	byggist	á	rannsóknarniðurstöðum	auk	þess	sem	ætlast	er	
til	 rannsóknarvinnu	 af	 hálfu	 starfsfólks.	 Hugað	 er	 að	 því	 að	
hjúkrunarfræðingar	 séu	 meðvitaðir	 um	 nýjustu	 rannsóknir	 og	 niðurstöður	
þeirra	sem	gerir	þeim	mögulegt	að	veita	sjúklingum	sínum	öruggustu	og	bestu	
þjónustu	sem	völ	er	á	hverju	sinni.	Sífellt	er	leitast	eftir	nýjustu	upplýsingum	
og	tækni	til	að	bæta	þjónustuna	og	hámarka	afköst	og	gæði.	

Ø 5.	 Gagnreyndar	 niðurstöður:	 Grundvallaratriði	 er	 að	 meta	 gæði	 forystu	
innan	 hjúkrunar	 og	 klínískrar	 þjónustu	 innan	 magnet-sjúkrahúsa	 með	
rannsóknum.	Niðurstöður	eru	flokkaðar	eftir	árangri	hjúkrunar,	starfsánægju	
og	 líðan	 starfsfólks,	 horfum	 og	 afdrifum	 skjólstæðinga	 og	 árangri	
skipulagsheildar.		

	

Þeir	 eiginleikar	 sem	 einkenna	 Magnet-sjúkrahús	 auka	 starfsánægja	

hjúkrunarfræðinga	 marktækt	 í	 samanburði	 við	 sjúkrahús	 sem	 búa	 ekki	 yfir	

sambærilegum	 eiginleikum	 (Chen	 og	 Johantgen,	 2010;	 McHugh	 o.fl.,	 2013).	 McHugh	

o.fl.	 (2013)	báru	saman	56	Magnet-sjúkrahús	við	508	sjúkrahús	sem	ekki	báru	Magnet	

vottun	 í	 fjórum	 ríkjum	 Bandaríkjanna.	 Ætlunin	 var	 að	 bera	 saman	 einkenni	

skipulagsheildanna	og	tengsl	þeirra	við	dánartíðni.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	gáfu	til	

kynna	 að	 innan	 Magnet-sjúkrahúsanna	 var	 starfsumhverfi	 marktækt	 betra	 en	 hinna	

sjúkrahúsanna.	 Jafnframt	 störfuðu	 þar	 betur	 menntaðir	 hjúkrunarfræðingar	 (með	 BS	

gráðu	 og	 fleiri	með	 framhaldsnám	 að	 baki).	 Nokkur	munur	 var	 á	 dánartíðni	 sjúklinga	

innan	 skipulagsheildanna	en	 í	heildina	 sýndu	niðurstöður	að	 innan	Manget-sjúkrahúsa	

væri	 14%	 lægri	 dánartíðni	 og	 12%	minni	 líkur	 á	 að	 ekki	 takist	 að	 snúa	 við	 lífsógnandi	

aðstæðum	(e.	 failure-to-rescue)	 í	 samanburði	við	almenn	sjúkrahús.	 Innan	skurðdeilda	

létust	1,5%	sjúklinga	 innan	30	daga	á	Magnet-sjúkrahúsunum	í	samanburði	við	1,8%	á	

almennum	 sjúkrahúsum.	 3,8%	 skurðsjúklinga	 þar	 sem	 upp	 komu	 vandamál	 létust	 á	

Magnet-sjúkrahúsum	á	meðan	það	létust	4,6%	á	almennum	sjúkrahúsum	(McHugh	o.fl.	

2013).	

Eitt	 af	 einkennum	 Magnet-sjúkrahúsa	 er	 góð	 og	 styðjandi	 stjórnun	 (McHugh	 o.fl.	

2013;	 ANCC,	 e.d.a).	 Rannsókn	 Chen	 og	 Johantgen	 (2010)	 sýndi	 fram	 á	 að	 þeir	

hjúkrunarfræðingar	 sem	eru	 ánægðir	 í	 starfi	 segja	 sína	 yfirmenn	 veita	 þeim	 stuðning,	

faglegt	sjálfræði	og	tækifæri	til	starfsþróunar,	sýna	virðingu,	búa	yfir	skipulagshæfni	og	

hæfni	til	að	leysa	úr	ágreiningi.	
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Á	 síðustu	 árum	 hafa	 Bandaríkin	 gripið	 til	 aðgerða	 til	 þess	 að	 bæta	 starfsumhverfi	

innan	 sjúkrahúsa	 og	 tryggja	 mönnun	 hæfra	 hjúkrunarfræðinga.	 Til	 þess	 að	 ná	 þeim	

markmiðum	hafa	yfir	20	ríki	tekið	upp	eða	íhuga	að	gera	ráðstafanir	í	von	um	að	hljóta	

Magnet	viðurkenninguna.	Samskonar	áherslur	hafa	ekki	verið	uppi	á	teningnum	í	Evrópu	

en	þrátt	fyrir	að	Magnet	sé	alþjóðleg	vottun	er	ekkert	sjúkrahús	innan	Evrópu	Magnet-

sjúkrahús	né	hefur	hlotið	samskonar	gæðavottun	hjúkrunar	(Aiken	o.fl.,	2012).	

2.2 Landspítali	
Landspítali	 er	 fjölmennasti	 vinnustaður	 landsins.	 Hann	 er	 aðalsjúkrahús	 landsins	 og	

jafnframt	 háskólasjúkrahús.	 Starfsemi	 Landspítala	 mótast	 af	 því	 hlutverki	 sem	

sjúkrahúsinu	 er	 ætlað	 samkvæmt	 lögum	 og	 því	 fjármagni	 sem	 honum	 er	 úthlutað	 á	

fjárlögum	(Landspítali,	e.d.a).	Starfsemin	mótast	einnig	af	viðhorfum	stjórnvalda,	þeirri	

stefnu	 sem	 sjúkrahúsið	 setur	 sér	 og	 stjórn	hans.	Hér	 verður	 fjallað	um	 starfsumhverfi	

Landspítala	og	mannauðsstefnu	sjúkrahússins.	

2.2.1 Hlutverk	

Samkvæmt	 lögum	 um	 heilbrigðisþjónustu,	 nr.	 40/2007	 er	 Landspítali	 hornsteinn	 í	

heilbrigðis-	 og	 velferðarkerfi	 þjóðarinnar.	 Hann	 er	 aðalsjúkrahús	 landsins	 og	

háskólasjúkrahús.	 Hann	 veitir	 sérhæfða	 sjúkrahúsþjónustu,	meðal	 annars	 á	 göngu-	 og	

dagdeildum,	 fyrir	 alla	 landsmenn	 og	 almenna	 sjúkrahúsþjónustu	 fyrir	 íbúa	

heilbrigðisumdæmis	 höfuðborgarsvæðisins.	 Samkvæmt	 reglugerð	 (nr.	 40/2007)	 er	

hlutverk	hans	að	veita	heilbrigðisþjónustu	sem	á	hverjum	tíma	samræmist	skyldu	slíks	

sjúkrahúss,	m.a.	 sérfræðiþjónustu	 í	 nær	 öllum	 viðurkenndum	 greinum	 læknisfræði	 og	

hjúkrunarfræði	 og	 annast	 starfsnám	 háskólanema	 og	 framhaldsskólanema	 í	

heilbrigðisgreinum	í	grunn-	og	framhaldsnámi.	

2.2.2 Stefna	

Í	stefnu	Landspítala	(sjá	mynd	2)	er	lögð	áhersla	á	að	sjúklingurinn	sé	í	öndvegi.	Þar	segir	

að	tryggja	skuli	öryggi	sjúklinga	og	starfsfólks	og	áhersla	lögð	á	öflugt	og	samhent	teymi	

starfsfólks	 og	 nema	 í	 hvetjandi	 umhverfi	 þar	 sem	 samhæft	 verklag	 og	 nýsköpun	 auki	

virði	þjónustunnar	(Landspítali,	2016).	Ítrekað	hefur	verið	bent	á	að	Landspítala	sé	ekki	

áætlað	viðeigandi	fjármagn	í	 fjárlögum	íslenska	ríkisins	til	að	framfylgja	stefnu	sinni	og	

uppfylla	ofangreindar	skyldur	sínar.		
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Mynd	1.	Stefna	Landspítala	(Heimild:	Landspítali,	2016)	

2.2.2.1 Mannauðsstefna	Landspítala	

Á	 vef	 Landspítala	 kemur	 fram	 að	 mannauðsstefna	 spítalans	 byggi	 á	 gildum	 hans,	

umhyggju,	fagmennsku,	öryggi	og	framþróun.	Markmið	hennar	sé	að	kunnátta,	færni	og	

frumkvæði	 starfsmanna	 nýtist	 sem	 best	 og	 stuðli	 að	 því	 að	 gera	 spítalann	 að	

samkeppnishæfum	og	eftirsóttum	vinnustað.	Áhersla	 sé	 á	hvetjandi	 starfsumhverfi	 og	

góðan	starfsanda	og	að	helstu	málaflokkar	séu	kjaramál,	 starfsþróun,	öryggi,	heilsa	og	

starfsumhverfi.	 Rík	 áhersla	 er	 lögð	 á	 heilsuvernd	 og	 öryggi	 starfsmanna	 svo	

starfsumhverfið	fullnægi	kröfum	um	vinnuvernd	(Landspítali,	e.d.b).	

2.3 Starfsumhverfi	Landspítala	
Íslensku	samfélagi	hefur	orðið	tíðrætt	um	ástand	heilbrigðiskerfisins	og	þá	ekki	síst	um	

aðstæður	 og	 álag	 innan	 þjóðarsjúkrahússins	 Landspítala.	 Umræða	 um	 spítalann	 hefur	

síðustu	ár	gjarnan	snúið	að	ófullnægjandi	tækjabúnaði	og	niðurskurði,	plássleysi,	lélegu	

viðhaldi	húsnæðis	og	myglu,	álagi,	manneklu	og	jafnvel	mistaka	heilbrigðisstarfsfólks.		

Starfsemi	Landspítala	 fer	 í	dag	 fram	á	nærri	 tuttugu	stöðum	á	höfuðborgarsvæðinu	

sem	 er	 bæði	 óhagkvæmt	 og	 óskilvirkt	 (Nýr	 Landspítali,	 e.d.).	 Úttektir	 Embættis	
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landlæknis	 á	 völdum	 þáttum	 gæða	 og	 öryggis	 þjónustu	 á	 völdum	 sviðum	 Landspítala	

leiddu	 í	 ljós	 að	 ástand	 þess	 húsnæðis	 sem	 starfsemin	 fer	 fram	 í	 sé	 ófullnægjandi	 og	

standist	 ekki	 kröfur	 nútímans	 (Embætti	 landlæknis,	 2014b;	 Embætti	 landslæknis,	

2014c).	Fjölbýli	eru	of	mörg	og	einbýli	of	 fá,	 rúmafjöldi	ekki	nægjanlegur	sem	 leiðir	 til	

þess	 að	 sjúklingar	 liggja	 ítrekað	 á	 gangi	 auk	 þess	 sem	 tækjabúnaður	 er	 óviðunandi	

(Embætti	landlæknis,	2014b).	

Kröfurnar	eru	miklar,	breytingar	örar	og	þörf	fyrir	heilbrigðisþjónustu	er	mikil	og	oft	

afar	 flókin.	Nýlegar	 íslenskar	rannsóknir	hafa	gefið	vísbendingar	um	að	annir	og	álag	á	

Landspítala	 sé	 sífellt	 að	 aukast	 (Anna	 Guðbjörg	 Gunnarsdóttir	 o.fl.,	 2011;	 Sigrún	

Gunnarsdóttir,	 2009)	 en	 mönnun	 á	 spítalanum	 er	 víða	 í	 og	 jafnvel	 undir	 lágmarki	

(Embætti	 landlæknis,	 2014b).	 Eftirspurn	 eftir	 þjónustu	 á	 spítalanum	 hefur	 aukist	 um	

1,7%	árlega	en	þá	aukningu	má	ekki	síst	rekja	til	vaxandi	fjölda	aldraðra	sem	fylgir	aukin	

þörf	fyrir	heilbrigðisþjónustu	(Páll	Matthíasson,	20.	nóvember	2015;	Landspítali,	e.d.c).	

Þessu	 til	 stuðnings	 má	 benda	 á	 að	 íbúum	 yfir	 áttræðu	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 hefur	

fjölgað	 um	 19,4%	 frá	 árinu	 2008	 (Hagstofan,	 2016;	 Páll	 Matthíasson,	 20.	 nóvember	

2015).		

Í	 þeim	 tilgangi	 að	 bæta	 starfsumhverfi	 Landspítala	 hafa	 ýmis	 verkefni	 verið	 sett	 af	

stað.	Þar	má	nefna	 samgöngustyrk	 fyrir	 starfsfólk,	 frítt	 kaffi	 í	matsölum	og	aðgang	að	

samskiptamiðlinum	Facebook	sem	áður	hafði	verið	lokaður	innan	spítalans	(Landspítali,	

2014).	 Í	 því	 skyni	 að	 tryggja	öryggi	 sjúklinga	og	 gæði	þjónustu	 var	 ákvörðun	 tekin	um	

byggingu	nýs	 Landspítala	 við	Hringbraut	og	 var	 fyrsta	 skóflustungan	að	honum	 tekin	 í	

nóvember	2015.	Jafnframt	er	fyrirhuguð	efling	heilsugæslu,	heimahjúkrunar	og	þjónustu	

við	 aldraða	 en	 þau	 inngrip	 gætu	 létt	 á	 starfsemi	 og	 álagi	 á	 Landspítala	 og	 bætt	

þjónustuna.	

2.3.1 Fjárframlög	og	viðhorf	stjórnvalda		

Landspítali	 er	 ríkisrekin	 stofnun	 sem	er	háður	 fjárframlögum	um	allan	 rekstur.	 Líkt	 og	

kunnugt	 er,	 er	 fjármála-	 og	 efnahagsráðuneytið	 árlega	 í	 forsvari	 fyrir	 fjárlagafrumvarp	

sem	 lagt	 er	 fyrir	 Alþingi	 þar	 sem	 lokaákvörðun	 er	 tekin	 (Fjármála-	 og	

efnahagsráðuneytið,	e.d.).		
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Samkvæmt	vef	velferðarráðuneytisins	hefur	hlutdeild	málaflokka	heilbrigðisráðherra	

verið	 um	 og	 yfir	 7%	 af	 vergri	 landsframleiðslu	 á	 árunum	 2006-2015	

(Velferðarráðuneytið,	2015).	 Samkvæmt	nýrri	 skýrslu	OECD	varði	 Ísland	8,7%	af	 vergri	

landsframleiðslu	 til	 heilbrigðismála	 en	 til	 samanburðar	 vörðu	 Danir	 10,4%,	 Svíar	 og	

Þjóðverjar	 11%	 og	 Norðmenn	 8,9%.	 Að	 meðaltali	 vörðu	 OECD	 ríki	 8,9%	 af	 vergri	

landsframleiðslu	 til	 heilbrigðismála.	 Ísland	 var	 í	 14.	 sæti	 OECD	 ríkja	 á	 þennan	

mælikvarða	árið	2005	en	vermir	í	dag	23.	sætið	(OECD,	2005;	OECD,	2015).	

	Sjónarmið	 og	 viðhorf	 ríkisstjórnar	 hefur	 óhjákvæmilega	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 sem	

teknar	eru	varðandi	 fjárframlög	og	því	mikilvægt	að	hlutaðeigandi	 aðilar	 séu	upplýstir	

um	 stöðu	 mála.	 Heilbrigðisráðherra	 var	 nýverið	 spurður	 um	 horfur	 mönnunar	 innan	

heilbrigðiskerfisins	og	sagði	hann	horfur	vera	góðar	(þingskjal	nr.	281/2015-2016).	Þessi	

sýn	ráðherra	stangaðist	þó	á	við	mat	framkvæmdarstjórnar	Landspítala	sem	sér	fram	á	

skort	 hjúkrunarfræðinga	 sem	 og	 annarra	 heilbrigðisstarfsmanna	 í	 nánustu	 framtíð	

(Svavar	Hávarðsson,	2015).		

2.3.2 Yfirvofandi	skortur	á	hjúkrunarfræðingum	og	álag	

Hækkandi	 lífaldur	 og	 aukin	 krafa	 um	 heilbrigðisþjónustu	 eykur	 þörf	 á	

hjúkrunarfræðingum	 en	 skortur	 á	 þeim	 er	 yfirvofandi	 um	 allan	 heim	 (OECD,	 2015;	

International	Council	of	Nurses,	2007).	

Veturinn	 2015-2016	 reyndist	 óvenju	 þungur	 á	 Landspítala	 (Páll	Matthíasson,	 2016;	

Viðar	Guðjónsson,	2016;	Kristín	Sigurðardóttir,	2016).	Fjölmiðlar	hafa	endurtekið	fjallað	

um	 mikið	 álag	 á	 spítalanum,	 uppgefið	 starfsfólk,	 plássleysi	 og	 fregnir	 af	 óánægðum	

skjólstæðingum	vegna	langs	biðtíma	eftir	þjónustu	(Viðar	Guðjónsson,	2016;	Tryggvi	Páll	

Tryggvason,	2016;	Kristín	Sigurðardóttir,	2016).	Um	miðjan	 febrúar	2016	bárust	 fréttir	

frá	 fundi	 læknaráðs	sem	skorar	á	stjórnvöld	að	grípa	til	aðgerða	áður	en	Landspítalinn	

og	heilbrigðiskerfið	í	heild	sinni	verði	óstarfhæft.	Ráðið	lýsti	yfir	áhyggjum	sínum	meðal	

annars	 vegna	 viðvarandi	 álags	 og	 atgervisflótta	 á	 spítalanum	 (Anna	 Lilja	 Þórisdóttir,	

2016).		

Ólafur	 G.	 Skúlason,	 fyrrum	 formaður	 Félags	 íslenskra	 hjúkrunarfræðinga	 segir	

kvartanir	frá	hjúkrunarfræðingum	vegna	álags	hafa	verið	óvenju	tíðar	síðustu	misseri	en	

þeir	 telja	 sig	 ekki	 geta	 sinnt	 þeirri	 þjónustu	 sem	 þarf	 að	 sinna	 vegna	 anna	 (Viðar	
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Guðjónsson,	2016).	Ólafur	telur	vandann	vera	þríþættan	en	skort	á	hjúkrunarfræðingum	

vera	 rótina.	 Stór	 hópur	 hjúkrunarfræðinga	 nálgast	 eftirlaunaaldur,	 of	 fáir	 velja	 að	

mennta	sig	í	hjúkrunarfræði	og	stór	hópur	þeirra	sem	klárað	hafa	nám	í	hjúkrun	velja	að	

starfa	 utan	 sviðsins	 eða	 jafnvel	 hefja	 annað	nám.	Á	 næstu	þremur	 til	 fjórum	árum	er	

áætlað	að	um	900	hjúkrunarfræðingar	öðlist	rétt	til	töku	lífeyris	en	að	á	sama	tíma	má	

áætla	að	einungis	400	einstaklingar	útskrifist	með	BS	próf	í	hjúkrun	(Svavar	Hávarðsson,	

2015).	Eins	og	Ólafur	bendir	á	er	ekki	víst	að	allir	þeir	sem	ljúka	námi	velji	að	starfa	við	

hjúkrun	en	árið	2014	völdu	til	að	mynda	20%	nýútskrifaðra	hjúkrunarfræðinga	að	starfa	

við	 flugfreyjustörf	 (Viðar	 Guðjónsson,	 2016).	 Telur	 Ólafur	 að	 fjölga	 þyrfti	 starfandi	

hjúkrunarfræðingum	 á	 Landspítala	 um	 allt	 að	 tvö	 hundruð	 svo	 að	 gott	 mætti	 teljast	

(Viðar	Guðjónsson,	2016).		

2.4 Líðan	hjúkrunarfræðinga	í	starfi	
Með	líðan	hjúkrunarfræðinga	í	starfi	er	annars	vegar	átt	við	starfsánægju	og	hins	vegar	

einkenni	 kulnunar	 (e.	 burnout)	 í	 starfi.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 tengsl	 milli	

starfsánægju	og	kulnunar	en	þessir	þættir	stjórnast	meðal	annars	af	starfsumhverfi	og	

hafa	 báðir	 áhrif	 á	 velferð	 og	 ánægju	 sjúklinga	 (Aiken	 o.fl.,	 2012).	 Ýmsir	 samverkandi	

þættir	 á	 borð	 við	 mönnun,	 stjórnarhætti,	 samskipti	 og	 samstarf	 við	 samstarfsfólk	 og	

aðrar	 fagstéttir	 hafa	 áhrif	 á	 líðan	 hjúkrunarfræðinga	 og	 starfsánægju	 þeirra	 (Chen	 og	

Johantgen,	2010).	

2.4.1 Starfsánægja		

Ein	 þekktasta	 skilgreining	 hugtaksins	 starfsánægja	 er	 skilgreining	 Locke	 frá	 1976	 sem	

skilgreindi	 hana	 sem	 ánægjulegt	 og	 jákvætt	 andlegt	 ástand,	 tilkomið	 af	 starfi	

einstaklingsins	 eða	 upplifun	 hans	 af	 því	 (Saari	 og	 Judge,	 2004).	 Á	 liðnum	 árum	 og	

áratugum	 hefur	 áhersla	 á	 mikilvægi	 starfsánægju	 aukist.	 Almennt	 eyðir	 hver	

einstaklingur	stórum	hluta	ævinnar	í	starfi	sínu	og	skilgreinir	sig	jafnvel	út	frá	því	(Judge	

og	 Klinger,	 2007;	 Saari	 og	 Judge,	 2004).	 Fjölmargar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	

mikilvægi	 starfsánægju	 en	 óánægja	 á	 meðal	 starfsmanna	 eykur	 fjarvistir,	

starfsmannaveltu	 og	 þar	 með	 kostnað	 skipulagsheildarinnar	 (Saari	 og	 Judge,	 2004;	

McHugh	 o.fl.,	 2011).	 Þá	 kemur	 óánægja	 í	 starfi	 niður	 á	 gæðum	 þeirrar	 þjónustu	 sem	
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heilbrigðisstarfsfólk	 veitir	 skjólstæðingum	 sínum	 (McHugh	 o.fl.,	 2011;	 Bhatnagar	 og	

Srivastava,	2012).		

Óánægja	í	starfi	hefur	reynst	mest	á	meðal	þeirra	hjúkrunarfræðinga	sem	starfa	við	

umönnun	 sjúklinga	 á	 sjúkrahúsum	 og	 á	 hjúkrunarheimilum	 (McHugh	 o.fl.,	 2011)	 og	

benda	rannsóknir	 til	að	stór	hluti	starfandi	hjúkrunarfræðinga	á	sjúkrahúsum	um	allan	

heim	sé	 í	 raun	óánægður	 í	 starfi	 (Aiken	o.fl.,	2001;	Aiken,	Clarke,	Sloane,	Sochalski	og	

Silber,	2002;	Aiken	o.fl.,	2012;	McHugh	o.fl.,	2011).	Rannsókn	Aiken	o.fl.	(2001)	sýndi	að	

yfir	40%	hjúkrunarfræðinga	væru	óánægðir	í	starfi	sínu	á	spítala	en	meðal	annarra	stétta	

eru	 að	 jafnaði	 um	 15%	 óánægðir.	 Hjúkrunarfræðingar	 eru	 því	 um	 þrisvar	 til	 fjórum	

sinnum	 líklegri	 til	 að	 vera	 óánægðir	 í	 starfi	 en	 almennir	 starfsmenn	 í	 Bandaríkjunum	

(Aiken	o.fl.,	2001).		

Víða	um	heim	áætla	2-3	af	hverjum	tíu	að	segja	upp	starfi	sínu	innan	árs	(Aiken	o.fl.,	

2001;	 Aiken	 o.fl.	 2012).	 Niðurstöður	 stórrar	 rannsóknar	 sem	 tók	 meðal	 annars	 til	 12	

evrópskra	landa,	sýndu	að	yfir	fjórðungur	hjúkrunarfræðinga	væri	óánægður	í	starfi	og	

að	 allt	 að	 helmingur	 hafði	 í	 hyggju	 að	 segja	 upp	 núverandi	 starfi	 sínu	 innan	 árs.	 Þá	

ætluðu	 á	 bilinu	 5-17%	 þeirra	 að	 leita	 nýs	 starfs	 utan	 hjúkrunar	 vegna	 óánægju	 með	

þætti	 í	 starfsumhverfi	 svo	 sem	 samskipti	 fagstétta,	 forystu	 og	 ónógra	 tækifæra	 til	

þátttöku	í	ákvörðunartöku	(Aiken,	Sloane,	Bruyneel,	Van	den	Heede	og	Sermeus,	2013).	

Einn	mikilvægasti	áhrifaþáttur	í	áætlunum	starfsfólks	um	að	hætta	störfum	eru	laun	

(Chen	 og	 Johantgen,	 2010;	 Hoffman	 og	 Scott,	 2003).	 Aðrir	 þættir	 eru	 stjórnarhættir	

innan	skipulagsheildarinnar,	eiginleikar	næsta	yfirmanns	og	gæði	forystu	hans,	sjálfræði	

hjúkrunarfræðinga	 (e.	 nurse	 autonomy),	 fjöldi	 sjúklinga	 á	 hvern	 hjúkrunarfræðing,	

mönnun	og	stuðningur	í	starfi	(Chen	og	Johantgen,	2010;	Aiken	o.fl.,	2012;	Griffiths,	Ball,	

Murrells,	 Jones	 og	 Rafferty,	 2016).	 Jafnframt	 eru	 þeir	 hjúkrunarfræðingar	 sem	 hafa	

tækifæri	til	að	nýta	hæfni	sína	og	sérfræðiþekkingu	í	starfi	og	draga	lærdóm	af	hæfilega	

krefjandi	verkefnum	líklegri	til	að	vera	ánægðir	í	starfi	(Chen	og	Johantgen,	2010).	Sænsk	

rannsókn	sýndi	einnig	eftir	að	hafa	tekið	tillit	til	persónulegra	þátta,	að	helstu	ástæður	

þess	að	hjúkrunarfræðingar	hætta	störfum	er	óánægja	með	laun,	skortur	á	tækifærum	

til	 framþróunar	 (e.	professional	opportunities)	og	skortur	á	 faglegu	sjálfræði	 (Fochsen,	

Sjögren,	Josephson	og	Lagerström,	2005).		
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Þær	 rannsóknir	 sem	 framkvæmdar	 hafa	 verið	 á	 starfsánægju	 hjúkrunarfræðinga	 á	

Landspítala	 hafa	 gefið	 þær	 niðurstöður	 að	 þeir	 séu	 almennt	 ánægðir	 í	 störfum	 sínum	

(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006;	Herdís	Sveinsdóttir	o.fl.	2003,	Biering	og	Flygenring,	2000).	

2.4.2 Kulnun	í	starfi	

Kulnun	 (e.	 burnout)	 er	 jafnan	 skilgreind	 sem	 tilfinningaleg	 og	 líkamleg	 örmögnun	 en	

einnig	 sem	 ástríðumissir	 sem	 afleiðing	 af	 langvarandi	 streituvöldum	 í	 starfi	 (McHugh	

o.fl.,	 2011;	Maslach	 o.fl.,	 2001;	Maslach,	 2003).	 Hugtakið	 kulnun	 er	 notað	 yfir	 tengsl	

fólks	 við	 starf	 sitt	 og	 þau	 vandamál	 sem	 geta	 komið	 upp	 þegar	 þau	 tengsl	 fara	 úr	

skorðum	 (Maslach	o.fl.,	 2001).	Hugtakið	 er	myndlíking	 við	 það	þegar	 kerti	 brennur	út	

eða	 þegar	 eldur	 kulnar	 og	 slokknar	 að	 lokum	 nema	 viðeigandi	 bjargráð	 séu	 veitt	

(Schaufeli,	Leiter	og	Maslach,	2009).	Hugtakið	kom	fyrst	fram	árið	1961	en	það	var	ekki	

fyrr	 en	 upp	 úr	 árinu	 1970	 sem	 það	 fór	 að	 birtast	 endurtekið	 í	 Bandaríkjunum.	

Sérstaklega	kom	það	fram	í	umræðu	um	störf	þeirra	sem	störfuðu	á	sviði	þjónustu	þar	

sem	 reyndi	 á	 hliðar	mannlegra	 samskipta.	 Enn	 fyrr	 höfðu	 samskonar	 einkennum,	 svo	

sem	örmögnun	og	áhugaleysi	fyrir	starfi	verið	lýst	þó	hugtakið	sjálft	hafi	ekki	komið	fram	

fyrr	(Maslach	o.fl.,	2001).		

Upphaflega	var	álitið	að	kulnun	væri	ástand	sem	gætti	einungis	hjá	þeim	sem	starfa	

við	 krefjandi	 félagsleg	 samskipti	 og	 þjónustu	 svo	 sem	 á	 meðal	 heilbrigðisstarfsfólks,	

kennara,	 lögreglumanna	 og	 þeirra	 sem	 starfa	 við	 félagsþjónustu.	 Í	 dag	 er	 vitað	 að	

kulnunar	getur	einnig	orðið	vart	utan	þessara	sviða	þó	krefjandi	mannleg	samskipti	auki	

líkur	á	kulnun	(Schaufeli,	Salanova	og	González-Romá,	2002;	Schaufeli	o.fl.,	2009).	Þrátt	

fyrir	að	hugtakið	um	kulnun	sé	fyrirbæri	sem	þekkist	um	allan	heim	er	merking	þess	ekki	

allsstaðar	 sú	 sama.	Hugtakið	 hefur	 til	 að	mynda	hlotið	 læknisfræðilega	merkingu	 víða	

innan	Evrópu	á	meðan	 litið	er	á	það	sem	ólæknisfræðilegt	en	samfélagslega	samþykkt	

fyrirbæri	annars	staðar	í	heiminum	(Schaufeli	o.fl.,	2009).	

Afleiðingar	kulnunar	geta	verið	margvíslegar.	Meðal	annars	hefur	verið	 sýnt	 fram	á	

að	 kulnun	 í	 starfi	 geti	 valdið	 ófullnægjandi	 meðferð	 sjúklinga,	 hafi	 áhrif	 á	

sjúklingaánægju,	auki	líkur	á	spítalasýkingum	og	hækki	dánartíðni	(Cimiotti	o.fl,	2012).		
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2.4.2.1 Einkenni	kulnunar	
Lykileinkenni	kulnunar	í	starfi	er	tilfinningaleg	örmögnun	þar	sem	einstaklingur	gerir	sig	

fjarlægan	starfi	sínu	sem	eins	konar	bjargráð	við	yfirþyrmandi	kröfum	(Maslach,	2003).	

Einstaklingur	sem	þetta	upplifir	missir	getuna	til	að	sinna	starfi	sínu	á	fullnægjandi	hátt	

og	 afköst	 hans	 skerðast	 (Schaufeli	 o.fl.,	 2009).	 Þrátt	 fyrir	 að	 vísindamenn	 og	

heilbrigðisstarfsfólk	 leggi	 örlítið	 misjafna	 merkingu	 í	 hugtakið	 kulnun	 er	 algengast	 að	

skilgreina	 það	 í	 þremur	 víddum	 einkenna.	 Þessar	 þrjár	 víddir	 eru	 örmögnun	 (e.	

exhaustion),	 neikvæðni	 (e.	 cynicism)	 og	minnkuð	 starfsgeta	 (e.	 ineffiacacy)	 (Schaufeli	

o.fl.,	2009).		

Líta	 má	 á	 kulnun	 sem	 andstæðu	 þess	 að	 hafa	 brennandi	 áhuga	 á	 starfi	 (e.	 job	

engagement)	(Schaufeli	o.fl.	2009).	Brennandi	áhugi	á	starfi	lýsir	sér	í	orku,	afköstum	og	

fullri	þátttöku	starfsmanna	í	starfi	og	á	vinnustað.	Þessir	starfsmenn	upplifa	að	þeir	geti	

staðið	undir	kröfum	starfs	síns	og	eru	tilbúnir	að	leggja	sig	fram	við	að	ná	árangri.	Þegar	

starfsmaður	upplifir	kulnun	í	starfi	breytist	orka	hans	í	örmögnun,	afköst	í	afkastaleysi	og	

þátttaka	í	neikvæðni	(Schaufeli	o.fl.,	2009).	

2.4.2.2 Orsakavaldar	kulnunar	
Þeir	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 og	 valda	 einkennum	 kulnunar	 á	 meðal	

heilbrigðisstarfsmanna	eru	margþættir.	Ójafnvægi	á	milli	þeirra	krafna	sem	starfið	setur	

og	 þeirra	 bjargráða	 sem	eru	 til	 staðar	 innan	 skipulagsheildarinnar	 er	 lykilþáttur	 þegar	

kemur	að	orsakavöldum	kulnunar	(Schaufeli	o.fl.,	2009;	Halla	Harðardóttir,	2016).	Aðrir	

þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 líðan	 og	 einkenni	 kulnunar	 á	 meðal	 hjúkrunarfræðinga	 eru	

starfsumhverfi,	mönnun,	stuðningur	stjórnenda	og	samskipti	á	milli	fagstétta	(Maslach,	

Schaufeli	 og	 Leiter,	 2001;	 Vahey	 o.fl.,	 2004;	 Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 Clarke,	 Rafferty	 og	

Nutbeam,	 2009;	 Chen	 og	 Johantgen,	 2010).	 Þá	 getur	 mismunur	 á	 milli	 eigin	 gilda	

einstaklings	 og	 gilda	 skipulagsheildar	 valdið	 togstreitu	 sem	 til	 lengdar	 getur	 leitt	 til	

einkenna	kulnunar	(Schaufeli	o.fl.,	2009).		

Bent	 hefur	 verið	 á	 að	 þegar	 orsakir	 kulnunar	 eru	 skoðaðar	 sé	mikilvægt	 að	 rýna	 í	

stjórnarhætti,	umhverfi	og	skipulag	(Halla	Harðardóttir,	2016).	Aðdragandi	kulnunar	sé	

langur	og	fyrst	og	fremst	sé	um	að	kenna	ójafnvægi	milli	krafna	til	starfsmanns	og	getu	

hans	 til	 að	 mæta	 þeim	 kröfum.	 Enn	 fremur	 bendir	 Halla	 á	 að	 við	 streituvaldandi	

aðstæður	líkt	og	í	hröðu	umhverfi	Landspítalans	sem	og	á	öðrum	sjúkrahúsum	sé	hætta	
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á	 að	 afköst	 og	 frammistaða	 starfsfólks	 verði	 lakari	 og	 mistökin	 fleiri.	 Schaufeli	 o.fl.	

(2009)	 benda	 á	 að	 nú	 séu	 uppi	 hugmyndir	 um	 að	 skipulagsheildir	 einblíni	 um	 of	 á	

fjárhag,	stefnu	og	aðra	rekstrarlega	þætti	á	kostnað	nauðsynlegs	stuðnings	við	starfsfólk	

sitt.	Með	auknum	stuðningi	má	koma	í	veg	fyrir	eða	að	minnsta	kosti	draga	úr	algengi	

kulnunar	(Maslach,	Schaufeli	og	Leiter,	2001;	Schaufeli	o.fl.,	2009).		

Í	 Evrópu	 sem	 og	 víðar	 um	 heiminn	 er	 hlutfall	 hjúkrunarfræðinga	 sem	 þjáist	 af	

einkennum	kulnunar	í	starfi	á	milli	30	og	40%	(Aiken	o.fl.,	2012;	Aiken	o.fl.,	2013).	Líkt	og	

óánægja	 í	 starfi	 hefur	 kulnun	 verið	 algengust	 á	 meðal	 þeirra	 hjúkrunarfræðinga	 sem	

starfa	 á	 sjúkrahúsum	 í	 beinum	 samskiptum	 við	 sjúklinga	 og	 sinna	 fjölþættum	

vandamálum	þeirra	(McHugh	o.fl.,	2011).	Hátt	hlutfall	hjúkrunarfræðinga	með	einkenni	

kulnunar	 gefur	 vísbendingu	 um	 að	 stéttin	 reyni	 sitt	 besta	 við	 aðstæður	 sem	 oft	 eru	

erfiðar	 (Aiken,	 Rafferty	 og	 Sermeus,	 2014).	 Á	 Íslandi	 hefur	 hlutfall	 hjúkrunarfræðinga	

með	einkenni	kulnunar	hingað	til	verið	mun	lægra	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).		

Ófullnægjandi	 starfsaðstæður	 í	 ýmissi	birtingarmynd,	geta	því	 leitt	af	 sér	mistök	og	

valdið	streitu.	Ef	ekkert	er	að	gert	og	streitan	verður	alvarleg	eða	viðvarandi	 leiðir	það	

ástand	 af	 sér	 bæði	 andlega	 og	 líkamlega	 kvilla	 og	 loks	 kulnun	 í	 starfi	

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	2010).	Evrópskar	rannsóknar	sýna	að	allt	að	60%	forfalla	á	

vinnumarkaði	megi	rekja	til	streitu	(Halla	Harðardóttir,	2016).	

Einnig	 hefur	 því	 verið	 velt	 upp	 að	hnatt-	 og	 einkavæðing	 í	 heiminum	með	hröðum	

breytingum	 í	 atvinnulífi	 og	 kröfum	um	 tileinkun	nýrrar	 færni,	 aukin	 afköst,	 hraða	og	 í	

senn	gæði,	geti	verið	valdur	einkenna	kulnunar	(Schaufeli	o.fl.,	2009;	Kulkarni,	2006).	

2.4.2.3 Afleiðingar	kulnunar	
Almenn	óánægja	og	kulnun	í	starfi	hjúkrunarfræðinga	hefur	áhrif	á	það	hvernig	starfi	er	

sinnt,	hvaða	þjónusta	er	veitt	og	ekki	síst	á	afdrif	sjúklinga	(Schaufeli	o.fl.,	2009;	McHugh	

o.fl.,	2011;	Aiken	o.fl.,	2012).	Afleiðingar	kulnunar	geta	falið	í	sér	að	með	tímanum	getur	

sá	 einstaklingur	 sem	 hana	 upplifir	 ekki	 lengur	 sinnt	 starfi	 sínu	 á	 fullnægjandi	 hátt	 né	

gefið	af	 sér	auk	þess	 sem	 líkamlegra	einkenna	svo	sem	svefnleysi,	höfuðverk,	 truflana	

frá	meltingarvegi	og	hás	blóðþrýstings	getur	orðið	vart	(Schaufeli	o.fl.,	2009).	Ef	ekkert	

breytist	 til	 lengri	 tíma	 skerðast	bæði	afköst	og	gæði	þeirrar	þjónustu	 sem	viðkomandi	

veitir	(Schaufeli	o.fl.,	2009)	og	sjúklingaánægja	verður	minni	(Vahey	o.fl.,	2004).	Þannig	

hefur	 tíðni	 mistaka,	 spítalasýkinga	 og	 dánartíðni	 verið	 tengd	 við	 hlutfall	 starfsmanna	
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sem	 finna	 fyrir	 einkennum	 kulnunar	 í	 starfi	 (Aiken	 o.fl.,	 2002;	 McHugh	 o.fl.,	 2011;	

Cimiotti	 o.fl.,	 2012).	 Hátt	 hlutfall	 heilbrigðisstarfsmanna	 sem	 finna	 fyrir	 einkennum	

kulnunar	 í	 starfi	 er	 dýrkeypt	 því	 líkt	 og	 fyrr	 greinir	 hefur	 kulnun	 jafnt	 sem	 óánægja	 í	

starfi	 verið	 tengd	 við	 lakari	 gæði	 á	 þjónustu,	 sjúklingaánægju	 og	 afdrif	 sjúklinga	 og	

horfur	(McHugh	o.fl.,	2011).		

2.5 Gæði	þjónustu	
Mikilvægt	 er	 að	 líta	 til	 gæða	 þjónustu	 í	 heilbrigðiskerfinu	 og	 hvernig	 starfsumhverfi	

hjúkrunarfræðinga	 hefur	 áhrif	 á	 horfur	 og	 afdrif	 sjúklinga.	 Á	 sama	 tíma	 og	 aukinn	

árangur	 hefur	 náðst	 innan	 heilbrigðisþjónustu	 hefur	 þörf	 fyrir	 þjónustu	 aukist	 og	 hún	

orðið	 flóknari.	 Jafnframt	 hefur	 notkun	 nýrrar	 tækni,	 lyfja	 og	 meðferða	 aukist	

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	 2014).	 Hjúkrunarfræðingar	 um	 allan	 heim	 kvarta	 ítrekað	

yfir	að	starfsumhverfi	og	álag	komi	í	veg	fyrir	að	þeir	geti	tryggt	öryggi	sjúklinga	sinna	og	

veitt	þeim	bestu	mögulegu	þjónustu	sem	völ	er	á	(Aiken	o.fl.,	2001;	McHugh	o.fl.,	2011;	

Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	

Nýjar	rannsóknir	sýna	fram	á	mikilvægt	hlutverk	hjúkrunarfræðinga	í	öryggi	sjúklinga	

(Zander	 o.fl.,	 2016).	 Fram	 til	 þessa	 hefur	 sá	 þáttur	 hjúkrunarfræðinga	 aðallega	 verið	

rannsakaður	 í	 Bandaríkjunum	 en	 evrópskar	 rannsóknir	 staðfest	 það	 síðan	 með	

niðurstöðum	sem	sýna	marktækt	 lægri	dánartíðni	þar	sem	mönnun	hjúkrunarfræðinga	

er	 betri	 (Rafferty,	 Clarke,	 Coles	 o.fl.,	 2007;	 Van	 den	Heede,	 Lesaffre,	 Diya	 o.fl.,	 2009;	

Aiken	o.fl.,	2008;	Aiken	o.fl.,	2013;	Zander	o.fl.,	2016;	McHugh	o.fl.,	2011;	Cimiotti	o.fl.,	

2012;	 Griffiths	 o.fl.,	 2016).	 Aiken	 o.fl.	 (2008)	 áætla	 varlega	 að	 með	 því	 að	 bæta	

vinnuumhverfi,	 mönnun	 og	 menntun	 hjúkrunarfræðinga	 mætti	 koma	 í	 veg	 fyrir	 um	

40.000	 dauðsföll	 árlega	 í	 Bandaríkjunum	 einum	 saman.	 Áætlað	 er	 að	 allt	 að	 10%	

skjólstæðinga	á	sjúkrahúsum	í	Evrópu	verði	 fyrir	mistökum	af	einhverju	tagi	 í	meðferð	

sinni	 (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	 2014)	 og	 að	 í	 Bandaríkjunum	 látist	 allt	 að	 440.000	

einstaklingar	árlega	vegna	mistaka	sem	mögulegt	væri	að	koma	í	veg	fyrir	(James,	2013).	

Þar	 með	 eru	 mistök	 í	 heilbrigðisþjónustu	 orðin	 að	 þriðju	 algengustu	 dánarorsök	 í	

Bandaríkjunum	 (Hospital	 Safety	 Score,	 2013).	 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	 áætlar	 að	

innan	Evrópusambandsins,	í	Noregi	og	á	Íslandi	sýkist	5-12%	sjúklinga	af	spítalasýkingum	

af	einhverju	tagi	á	meðan	á	innlögn	þeirra	stendur.	Gera	má	ráð	fyrir	að	allt	að	400.000	

sjúklingar	 þessara	 landa	 sýkist	 árlega	 af	 ónæmum	 bakteríum	 og	 að	 af	 þeim	 deyi	 um	
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25.000	 að	meðaltali	 eða	 um	 1	 af	 hverjum	 17	 sjúklingum	 (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	

e.d.c;	Cimiotti	o.fl.,	2012).	

Endurtekið	 hefur	 verið	 sýnt	 fram	 á	 tengsl	 mönnunar	 og	 fjölda	 sjúklinga	 á	 hvern	

hjúkrunarfræðing	 við	 gæði	þjónustu,	mistök	 í	 heilbrigðisþjónustu	og	dánartíðni	 (Aiken	

o.fl.,	 2002;	 2014;	 McHugh	 o.fl.,	 2011;	 Cimiotti	 o.fl.,	 2012;	 Griffiths	 o.fl.,	 2016).	 Með	

hverjum	sjúklingi	sem	bætist	við	verkefni	hjúkrunarfræðings,	aukast	líkur	á	dauðsföllum	

sjúklinga	 hans	 um	 7%	 (Aiken	 o.fl.,	 2013).	 Niðurstöður	 Aiken	 o.fl.	 (2008)	 sýndu	 að	

dauðsföll	 tengd	 skurðaðgerðum	 voru	 yfir	 60%	 algengari	 þar	 sem	 mönnun	 og	

vinnuumhverfi	var	ábótavant	í	samanburði	við	betur	búin	sjúkrahús.	

Rannsóknir	 benda	 til	 að	 mönnun	 hafi	 ekki	 einungis	 mikilvæg	 áhrif	 á	 þjónustu	 og	

öryggi	 heldur	 einnig	 á	 starfsánægju	 og	 líðan	 hjúkrunarfræðinga	 í	 starfi.	 Óánægja	 og	

einkenni	kulnunar	í	starfi	eykur	svo	aftur	líkur	á	verri	afkomu	sjúklinga,	spítalasýkingum	

og	 dauðsföllum	 og	 því	 er	 nauðsynlegt	 að	 beina	 athygli	 að	 samspili	 þessara	 þátta	 í	

starfsumhverfi	hjúkrunarfræðinga	(Aiken	o.fl.,	2002;	Aiken	o.fl.,	2012;	Aiken	o.fl.,	2014;	

McHugh	o.fl.,	2011;	Cimiotti	o.fl.,	2012;	Griffiths	o.fl.,	2016;	Kane,	Shamliyan,	Mueller,	

Duval,	Wilt;	2007).		

Sjúklingaánægja	(e.	patients´	satisfaction)	helst	jafnan	í	hendur	við	gæði	þjónustu	en	

rannsóknir	 sýna	 að	 sjúklingaánægja	 er	marktækt	 lægri	 innan	 skipulagsheilda	 þar	 sem	

hátt	hlutfall	hjúkrunarfræðinga	eru	óánægðir	eða	finna	fyrir	einkennum	kulnunar	í	starfi	

en	 innan	 annarra	 skipulagsheilda	 (Cimiotti	 o.fl,	 2012;	 Vahey	 o.fl.,	 2004;	McHugh	 o.fl.,	

2011;	Aiken	o.fl.,	2014).	Umhyggja	og	nærvera	hefur	verið	hluti	af	hjúkrun	um	langa	tíð	

og	 verið	 haldið	 fram	 tengslum	 þeirra	 þátta	 við	 ánægju,	 velferð	 og	 heilsu	 sjúklinga	

(Kutney-Lee,	McHugh,	Sloane,	Cimiotti,	Flynn,	Neff	og	Aiken,	2009).	Hjúkrunarfræðingar	

eru	 þó	 jafnan	 ofhlaðnir	 verkefnum	 og	 það	 sem	 helst	 ýtir	 undir	 vellíðan	 og	 ánægju	

sjúklinga	 svo	 sem	 samræður,	 stuðningur	 og	 sjúklingafræðsla	 eru	 gjarnan	 þau	 verkefni	

sem	ekki	gefst	tími	til	að	sinna	(Aiken	o.fl.,	2014).		

Öryggi	sjúklinga	og	sjúklingaánægja	og	svo	starfsánægja	og	 líðan	hjúkrunarfræðinga	

er	því	 samofin	 (McHugh	o.fl.,	 2011;	Maslach	o.fl.,	 2001;	Aiken	o.fl.,	 2008;	Vahey	o.fl.,	

2004;	Aiken	o.fl.,	2012;	Griffiths	o.fl.,	2016;	Kutney-Lee	o.fl.,	2009).		
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2.6 Starfsumhverfi	hjúkrunarfræðinga	
Þættir	 í	 starfsumhverfi	 á	borð	 við	mönnun,	 fjölda	 sjúklinga	 á	hvern	hjúkrunarfræðing,	

þátttaka	í	ákvarðanatöku	og	samskipti	fagstétta	hafa	marktæk	tengsl	við	afdrif	og	horfur	

sjúklinga	 svo	 sem	 dánartíðni	 og	 sjúklingaánægju	 (Aiken	 o.fl.,	 2012;	 Kutney-Lee	 o.fl.,	

2009;	Aiken	o.fl.,	2002;	Kane	o.fl.,	2007;	Aiken,	Cimiotti,	 Sloane,	Smith,	Flynn	og	Neff,	

2011).	 Viðeigandi	 mönnun	 og	 styðjandi	 starfsumhverfi	 sem	 stuðlar	 að	 starfsánægju	

hjúkrunarfræðinga	 eru	 á	meðal	 lykilþátta	 þegar	 kemur	 að	 öryggi	 sjúklinga	 og	 horfum	

þeirra	 og	 er	 ef	 til	 vill	 tiltölulega	 kostnaðarlítil	 aðferð	 til	 að	 bæta	 gæði	 þjónustunnar	

(Aiken	o.fl.	2008;	Aiken,	o.fl.,	2012).	

Starfsumhverfi	hjúkrunarfræðinga	er	þríþætt.	Með	því	er	átt	við	þá	þætti	sem	snúa	

að	einstaklingnum	sjálfum,	skipulagsheildinni	og	svo	því	umhverfi	sem	skipulagsheildin	

starfar	í	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006;	Registered	Nurses	Association	of	Ontario	[RNAO],	

2008).	 Áhrifaþættir	 í	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	 og	 þar	 með	 á	 líðan	 þeirra	 og	

gæði	 þjónustu	 má	 því	 flokka	 í	 ytri	 og	 innri	 þætti	 og	 svo	 þá	 þætti	 sem	 snúa	 að	

einstaklingnum	sjálfum	líkt	og	mynd	2	sýnir.	Undir	ytri	þætti	falla	þau	lög	og	reglugerðir	

sem	 snúa	 að	 heilbrigðisþjónustu	 og	 móta	 það	 starf	 sem	 fer	 fram	 innan	

skipulagsheildarinnar.	Jafnframt	hefur	það	fjármagn	sem	skipulagsheildin	býr	yfir	áhrif	á	

starfsemi	 hennar	 og	 fyrirkomulag.	 Innri	 þættir	 eru	 svo	 þeir	 sem	 snúa	 að	

skipulagsheildinni	 sjálfri	 svo	 sem	 stefna	 og	 ákvarðanir	 stjórnar,	 starfsumhverfi	 innan	

deilda	 og	 samskipti	 fagstétta.	 Því	 næst	 eru	 það	 þættir	 sem	 snúa	 að	 einstaklingum	

sjálfum	 svo	 sem	 fagleg	 færni	 og	 þekking,	 fagmennska	 og	 samskipti	 við	 einstaklinga	

(RNAO,	2008).	

Þeir	þættir	sem	meðal	annars	felast	í	góðu	starfsumhverfi	eru	stuðningur	stjórnenda,	

viðeigandi	 mönnun	 og	 hæfilegt	 álag,	 góð	 samskipti	 milli	 fagstétta,	 þátttaka	

hjúkrunarfræðinga	 í	 ákvörðunartöku	 og	 rétt	 forgangsröðun	 skipulagsheildar.	 Allt	 eru	

þetta	þættir	sem	leiða	til	gæða	í	þjónustu	(Aiken	o.fl.	2012).	
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Mynd	2.	Starfsumhverfi	hjúkrunarfræðinga.	(Heimild:	RNAO,	2008)	

	

2.6.1 Þættir	starfsumhverfis	sem	snúa	að	einstaklingnum	

Þeir	þættir	í	starfsumhverfinu	sem	snúa	að	einstaklingnum	sjálfum	eru	fagleg	kunnátta,	

mönnun	 og	 vinnuálag	 auk	 faglegs	 sjálfræðis	 í	 starfi	 (Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006).	

Hjúkrun	 er	 krefjandi	 starf	 (Malloy,	 Fahey-McCarthy,	 Murakami,	 Lee,	 Choi,	 Hirose	 og	

Hadjistavropoulos,	2015)	en	fjöldi	sjúklinga	inni	á	sjúkrahúsum	er	mikill,	vandamál	þeirra	

fjölþætt	 og	 veikindi	 jafnan	 alvarleg.	 Slíkar	 vinnuaðstæður	 krefjast	 þess	 af	

hjúkrunarfræðingum	að	þeir	vinni	hratt	en	um	leið	nákvæmlega,	tryggi	skjólstæðingum	

sínum	öryggi	og	sýni	þeim	og	aðstandendum	þeirra,	umhyggju	og	stuðning	(Aiken	o.fl.,	

2014).	 Heilbrigðiskerfi	 um	 allan	 heim	 glíma	 við	 það	 vandamál	 að	 ekki	 er	 nægjanlegur	

fjöldi	 hjúkrunarfræðinga	 til	 að	 sinna	 auknum	 kröfum	 og	 aukinni	 þörf	 fyrir	

heilbrigðisþjónustu	(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	e.d.d).		

Einstaklingar	 geta	 átt	 erfitt	 með	 að	 fóta	 sig	 í	 flóknu	 umhverfi	 skipulagsheilda.	 Í	

nútíma	samfélagi	þar	sem	umhverfið	breytist	hratt	og	þörf	er	fyrir	aðlögunarhæfni	bæði	

skipulagheilda	og	starfsmanna	þeirra,	hefur	áhersla	á	mannauð	aukist.	Til	þess	að	lifa	af	

þessar	 hröðu	 breytingar	 og	 þær	 kröfur	 sem	 samfélagið	 setur,	 þurfa	 skipulagsheildir	 á	

starfsmönnum	 að	 halda	 sem	 eru	 tilbúnir	 til	 að	 helga	 sig	 starfi	 sínu,	 eru	 áhugasamir,	

ábyrgir	og	virkir	þátttakendur	í	því	starfi	sem	fer	þar	fram	(Schaufeli	o.fl.,	2009).	
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2.6.2 Þættir	starfsumhverfis	sem	snúa	að	skipulagsheildinni		

Starfsumhverfi	innan	sjúkrahúsa	hefur	mikilvæg	áhrif	á	starfsánægju,	einkenni	kulnunar	

í	 starfi	 og	 gæði	 þjónustu	 (Aiken	 o.fl.,	 2012;	 McHugh	 o.fl.,	 2011;	 Maslach	 o.fl.,	 2001;	

Aiken	o.fl.,	2008;	Vahey	o.fl.,	2004).	Þeir	þættir	í	starfsumhverfinu	sem	hafa	mest	áhrif	á	

líðan	eru	samskipti	og	samstarf	við	aðra	hjúkrunarfræðinga	og	starfsstéttir,	ákvarðanir	

stjórnenda	 og	 valdeflandi	 (e.	 empowering)	 þættir	 eins	 og	 stuðningur	 stjórnenda	 og	

faglegt	sjálfræði	(Kanter,	1977;	Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	

Líkt	 og	 fjallað	 var	 um	 í	 kaflanum	 um	 orsakavalda	 kulnunar	 (2.4.2.2)	 liggja	

meginorsakir	 kulnunar	 í	 starfsumhverfi	 (Maslach,	 Schaufeli	 og	 Leiter,	 2001).	 Því	 er	

mikilvægt	fyrir	skipulagsheildina	að	stuðla	að	vellíðan	starfsmanna	sinna,	ánægju	þeirra	

og	helgun	í	starfi	með	því	að	veita	þeim	stuðning,	hrósa,	veita	uppbyggilega	gagnrýni	og	

faglegt	sjálfræði	(Maslach	o.fl.,	2001;	Schaufeli	o.fl.,	2009).		

Endurtekið	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	tengsl	stjórnarhátta	við	starfsánægju	og	gæði	

þjónustu	(Aiken	o.fl.	2012;	Chen	og	Johantgen,	2010).	Við	krefjandi	aðstæður	eins	og	á	

sjúkrahúsum	er	þörf	á	sterkum	og	sýnilegum	leiðtogum	sem	stuðla	að	einingu	á	meðal	

starfsmanna	 og	 jákvæðum	 samskiptum	 (Lenthall,	 Wakerman,	 Opie,	 Dunn,	 MacLeod,	

Dollard,	 Rickard	 og	 Knight,	 2011).	 Jafnframt	 þurfa	 stjórnendur	 að	 stuðla	 að	 jákvæðu	

umhverfi	 á	 vinnustað,	 skapa	 aðstæður	 þar	 sem	 hjúkrunarfræðingar	 eru	 virtir	 af	

samstarfsstéttum	og	fá	tækifæri	til	sjálfræðis	og	þátttöku	í	ákvarðanatöku	(Roche	o.fl.,	

2011;	Chen	og	Johantgen,	2010;	Rafferty,	Ball	og	Aiken,	2001).	

Álag	og	mönnun	hjúkrunarfræðinga	hefur	mikilvæg	áhrif	á	afdrif	og	horfur	sjúklinga.	

Vinnuálag	 hjúkrunarfræðinga	 er	mikið	 og	 verkefnin	mörg	 og	 tími	 þeirra	með	hverjum	

sjúklingi	er	 takmarkaður	 (Aiken	o.fl.,	 2002;	Aiken	o.fl.,	 2013).	Rannsóknir	hafa	 sýnt	að	

ófullnægjandi	 mönnun	 hjúkrunarfræðinga	 auki	 bæði	 tíðni	 kulnunar	 og	 spítalasýkinga	

sem	 virðast	 haldast	 í	 hendur	 líkt	 og	 fjallað	 var	 um	 í	 kafla	 2.5	 um	 gæði	 þjónustu	

(Hugonnet,	Chevrolet	og	Pittet,	2007;	Cimiotti	o.fl.,	2012).	Cimiotti	o.fl.	(2012)	drógu	þá	

ályktun	 út	 frá	 rannsókn	 sinni	 í	 Pennsylvania	 ríki	 í	 Bandaríkjunum	 að	 með	 bættu	

starfsumhverfi,	 sem	meðal	 annars	 felst	 í	 aukinni	mönnun,	mætti	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	

lágmarki	 4000	 spítalasýkingar	 á	 ári	 þar	 í	 ríki	 og	 lækka	 kostnað	 um	 41	 milljón	

bandaríkjadala	 með	 því	 að	 lækka	 hlutfall	 hjúkrunarfræðinga	 með	 alvarleg	 einkenni	

kulnunar	úr	30%	og	niður	í	10%.	
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2.6.2.1 Valdefling	og	faglegt	sjálfræði		

Valdeflandi	 (e.	 empowering)	 starfsumhverfi	 hefur	 endurtekið	 verið	 tengt	 við	

starfsánægju	og	líðan	hjúkrunarfræðinga	(Laschinger,	Leiter,	Day	og	Gilin,	2009;	Cicolini,	

Comparcini	og	Simonetti,	2014).	Það	að	hafa	stjórn	á	eigin	starfi	og	stuðning	stjórnenda	

sinna	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 starfsánægju	 og	 líðan	 hjúkrunarfræðinga	 og	 bætir	 horfur	

sjúklinga	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	

Valdeflandi	 starfsumhverfi	 var	 upphaflega	 skilgreint	 af	 Kanter	 (1977)	 sem	

vinnustaður	 sem	 veitir	 starfsmönnum	 aðgang	 að	 fjórum	 valdeflandi	 þáttum;	 1.	

upplýsingum,	2.	aðföngum,	3.	stuðningi	og	4.	faglegu	sjálfræði.	Með	upplýsingum	er	átt	

við	nauðsynleg	gögn,	tæknilega	kunnáttu	og	þá	sérfræðiþekkingu	sem	þarf	til	að	sinna	

starfi.	 Í	 aðföngum	 felast	 efnisleg	 gögn,	 fjárveitingar,	 tími	 og	 nauðsynlegur	

tækjabúnaður.	 Í	stuðningi	 felst	stuðningur	og	 leiðsögn	stjórnenda	og	samstarfsfólks	og	

að	lokum	felst	í	faglegu	sjálfræði	sjálfsákvörðunarréttur,	hæfileg	áskorun	og	tækifæri	til	

að	læra	og	vaxa	í	starfi	en	það	hefur	ítrekað	verið	tengt	við	aukna	starfsánægju	og	gæði	

þjónustu	(Chen	og	Johantgen,	2010;	Rafferty,	Ball	og	Aiken,	2001).	Hugmyndir	Kanters	

voru	 yfirfærðar	 á	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	 á	 níunda	 áratug	 síðustu	 aldar	

(Cicolini	 o.fl.,	 2014).	 Síðan	 þá	 hafa	 þær	 mikið	 verið	 rannsakaðar	 af	 Laschinger	 og	

samstarfsaðilum	 hennar	 sem	 endurtekið	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 mikilvægi	 valdeflingar	 í	

störfum	 hjúkrunarfræðinga	 og	 tengsl	 við	 aukna	 starfsánægju,	 betri	 líðan	 og	 gæði	

þjónustu	(Laschinger	o.fl.,	2009;	Cicolini	o.fl.,	2014).	

2.6.3 Þættir	starfsumhverfis	sem	snúa	að	ytra	umhverfi	

Undir	 ytri	 þætti	 starfsumhverfis	 falla	 þeir	 þættir	 sem	 snúa	 að	 því	 umhverfi	 sem	

skipulagsheildin	starfar	 í.	Alþjóðlegar	og	 innlendar	stefnur,	 lög	og	reglugerðir	sem	 lúta	

að	heilbrigðisþjónustu,	viðhorf	stjórnvalda	og	það	fjármagn	sem	skipulagsheildin	býr	yfir	

mótar	starfsemi	heilbrigðisstofnana	(RNAO,	2008).		

Landspítali	er	ríkisrekin	stofnun	og	fjármögnun	hans	ákveðin	með	fjárlögum	eitt	ár	í	

senn	líkt	og	fjallað	var	um	í	kafla	2.3.1	um	fjárframlög	og	viðhorf	stjórnvalda	(Fjármála-	

og	efnahagsráðuneytið,	e.d.).	Undir	ytri	þætti	falla	einnig	samfélagslegir	þættir	eins	og	

hækkandi	 líf-	 og	 meðalaldur	 þjóðar	 (RNAO,	 2008).	 Ekki	 verður	 farið	 nánar	 í	 ytra	

umhverfi	hér.	
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2.6.4 Íslenskar	rannsóknir	á	starfsumhverfi	hjúkrunarfræðinga	

Árið	2002	var	gerð	könnun	á	Landspítala	til	að	kanna	vægi	þátta	sem	einkenna	Magnet	

sjúkrahús	 (Sigrún	Gunnarsdóttir,	 2006).	 Það	 var	 gert	með	 samanburði	 við	niðurstöður	

erlendra	 rannsókna	 sem	 notuðust	 við	 sama	mælitæki.	 Íslensku	 niðurstöðurnar	 sýndu	

nokkuð	 jákvæða	mynd	 í	 þessu	 ljósi	 miðað	 við	 niðurstöður	 sambærilegra	 rannsókna	 í	

fimm	 löndum.	 Til	 að	 mynda	 var	 vægi	 styðjandi	 stjórnunarhátta	 deildarstjóra	 allhátt,	

samstarf	 stétta	 var	 gott,	 hjúkrunarfræðingar	 reyndust	 ánægðir	 í	 starfi	 og	 höfðu	 lítil	

einkenni	 kulnunar	 (Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006)	 og	 voru	 allir	 þessir	 þættir	 jákvæðari	

hérlendis	en	í	samanburðarlöndunum.	Aðrar	og	nýlegri	íslenskar	rannsóknir	benda	til	að	

einkenni	 kulnunar	 í	 starfi	 hjúkrunarfræðinga	 á	 LSH	 sé	 að	 aukast	 (Anna	 Guðbjörg	

Gunnarsdóttir	 o.fl.,	 2011)	 samhliða	 auknu	 álagi	 innan	 heilbrigðiskerfisins	 (Sigrún	

Gunnarsdóttir	 o.fl.,	 2009;	Anna	Guðbjörg	Gunnarsdóttir	 o.fl.,	 2011;	 Landspítali,	 2015).	

Hjúkrunarmeðferðum	 á	 borð	 við	 hreyfingu,	 hreinlæti,	 fræðslu	 og	 stuðning	 sé	 seinkað	

eða	 sleppt	 vegna	 ónógs	 fjölda	 starfsfólks	 (Helga	 Bragadóttir,	 Björk	 Sigurjónsdóttir	 og	

Heiður	Hrund	 Jónsdóttir,	 2014).	 Enn	 fremur	virðist	 stór	hluti	hjúkrunarfræðinga	á	 LSH	

upplifa	 að	 þeir	 hafi	 ekki	 stjórn	 á	 vinnuhraða	 sínum	 og	 verkefnum	 vegna	 álags	 og	

tímaskorts	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	Fleiri	íslenskar	rannsóknir	styðja	mikilvægi	þess	

að	 vinna	 að	 úrbótum	 á	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	 sem	 og	 annars	

heilbrigðisstarfsfólks,	 sér	 í	 lagi	 innan	 sjúkrahúsa	 þar	 sem	 hraðinn	 og	 álagið	 er	 mikið	

(Sigrún	 Gunnarsdóttir	 o.fl.,	 2009;	 Herdís	 Sveinsdóttir,	 Hólmfríður	 K.	 Gunnarsdóttir	 og	

Hildur	Friðriksdóttir,	2003).	

Í	 ljósi	 þess	 sem	 að	 framan	 greinir	 er	mikilvægt	 að	 auka	 þekkingu	 á	 starfsumhverfi	

hjúkrunarfræðinga	 hérlendis.	 Ákveðið	 var	 að	 gera	 könnun	 á	 starfsumhverfi	

hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	á	Landspítala,	kanna	líðan	þeirra	 í	starfi	og	viðhorf	til	

gæða	 þjónustunnar	 og	 bera	 niðurstöðurnar	 saman	 við	 niðurstöður	 sambærilegrar	

rannsóknar	 sem	 framkvæmd	 var	 árið	 2002	 (Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006).	 Settar	 voru	

fram	eftirfarandi	tilgátur:	

	

(T1)	 Starfsánægja	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 Landspítala	 er	 minni	 í	

	 samanburði	við	niðurstöður	fyrri	rannsóknar.	
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(T2)	Einkenni	kulnunar	eru	algengari	á	meðal	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	á

	 	Landspítala	í	samanburði	við	niðurstöður	fyrri	rannsóknar.	

	(T3)	Gæði	þjónustu	á	Landspítala	að	mati	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	sem	

	 þar	starfa	er	lakari	í	samanburði	við	niðurstöður	fyrri	rannsóknar.	

		 (T4)	Hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	á	Landspítala	meta	gæði	starfsumhverfis	

	 á	Landspítala	lakari	en	þeir	gerðu	samkvæmt	niðurstöðum	fyrri	rannsóknar.	

(T5)	 Mat	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 gæðum	 starfsumhverfis	 á	

	 Landspítala	hefur	tengsl	við	starfsánægju	þeirra,	einkenni	kulnunar	í	starfi	og	mat	

	 þeirra	á	gæðum	þjónustu.	
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3 Aðferð	

Í	 kaflanum	 verður	 aðferðafræði	 rannsóknar	 gerð	 skil.	 Fjallað	 verður	 um	 markmið	

rannsóknarinnar	 og	 greint	 frá	 rannsóknaraðferð,	 framkvæmd	 rannsóknar	 og	 skýrt	 frá	

vali	 á	 þátttakendum	 og	 þeim	 mælitækjum	 sem	 notast	 var	 við.	 Auk	 þess	 verður	

gagnaöflun	og	úrvinnslu	gerð	skil.	Að	lokum	verður	fjallað	um	siðfræði	rannsóknar.	

3.1 Markmið		
Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 er	 rannsóknin	 samanburðarrannsókn	 við	

doktorsrannsókn	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttur	 (2006).	 Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	

kanna	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 Landspítala,	 kanna	

starfsánægju	þeirra	og	 líðan	 í	starfi	og	viðhorf	 til	gæða	þjónustunnar	sem	þar	er	veitt.	

Jafnframt	 var	 markmiðið	 að	 kanna	 hvort	 breyting	 hafi	 átt	 sér	 stað	 síðan	 sambærileg	

könnun	var	 lögð	fyrir	af	Sigrúnu	Gunnarsdóttur	(2006)	árið	2002	og	hvort	og	þá	hvaða	

tengsl	 væru	 til	 staðar	 á	 milli	 starfsumhverfis	 og	 líðan	 í	 starfi,	 starfsánægju	 og	 gæða	

þjónustu.	

3.2 Rannsóknaraðferð	
Rannsóknin	 er	 framhaldsrannsókn	 (e.	 follow	 up)	 á	 doktorsrannsókn	 Sigrúnar	

Gunnarsdóttur	 (2006).	 Því	 var	 litið	 til	 aðferðafræði	þeirrar	 rannsóknar	 við	útfærslu	og	

sömu	mælitæki	nýtt.	

Notast	 var	 við	 megindlega	 aðferðafræði	 (e.	 quantitative	 research	 method)	 sem	

útskýrir	 fyrirbæri	 með	 greiningu	 tölulegra	 gagna	 (Polit	 og	 Beck,	 2010).	 Megindleg	

aðferðafræði	 gefur	 kost	 á	 að	 ná	 til	 mikils	 fjölda	 þátttakenda	 og	 spyrja	margra	 atriða	

(Cooper	 og	 Schindler,	 2011).	 Rannsóknin	 var	 lýsandi	 þversniðsrannsókn	 (e.	 cross-

sectional	 design)	 þar	 sem	 tekin	 er	 eins	 konar	 skjámynd	 af	 stöðunni	 eins	 og	 hún	 er	 á	

þeim	tímapunkti	sem	rannsóknin	er	lögð	fyrir	(Cooper	og	Schindler,	2011).	Jafnframt	er	

þó	 um	 samanburð	 við	 gögn	 úr	 sambærilegri	 eldri	 rannsókn	 að	 ræða	 sem	 gefur	 betri	

mynd	af	rannsóknarefninu.	

Lögð	var	fyrir	rafræn	spurningakönnun	sem	ásamt	bakgrunnsupplýsingum	inniheldur	

tvö	 mælitæki.	 Annars	 vegar	 The	 Nursing	 Work	 Index	 [NWI]	 og	 hins	 vegar	

Starfskulnunarkvarða	 Maslach	 (Maslach	 Burnout	 Inventory,	 [MBI]).	 Auk	 þess	 var	
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starfsánægja	mæld	og	viðhorf	til	gæða	þjónustu.	Með	spurningakönnunum	sem	þessum	

má	safna	fjölbreyttum	gögnum	á	skömmum	tíma	á	hagkvæman	og	tiltölulega	einfaldan	

hátt	(Þorlákur	Karlsson,	2003).	

3.3 Þátttakendur	
Rannsóknin	 tók	 til	 klínískra	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 Landspítala	 og	 náði	

rannsóknin	 til	 alls	 þýðisins.	 Þátttakendur	 voru	 því	 allir	 starfandi	 klínískir	

hjúkrunarfræðingar	 og	 ljósmæður	 á	 Landspítala	 háskólasjúkrahúsi	 í	 nóvember	 2015.	

Jafnframt	 fengu	 þeir	 stjórnendur	 og	 verkefnisstjórar	 á	 spítalanum	 sem	 eru	

hjúkrunarfræðingar	að	mennt	könnunina	senda.	Hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	sem	

ekki	 störfuðu	 klínískt	 á	 þessum	 tímapunkti	 voru	 undanskildir	 þátttöku.	Með	 klínískum	

hjúkrunarfræðingum	er	átt	við	alla	þá	hjúkrunarfræðinga	sem	starfa	við	bein	samskipti	

og	 þjónustu	 við	 sjúklinga.	 Þar	 sem	 ljósmæður	 á	 LSH	 eru	 flestar	 einnig	 menntaðir	

hjúkrunarfræðingar	 og	 starfa	 við	 sömu	 aðstæður	 og	 almennir	 hjúkrunarfræðingar	 á	

spítalanum,	 fengu	 þær	 einnig	 spurningalistann	 sendann.	 Óskað	 var	 eftir	 aðgangi	 að	

tölvupóstföngum	þátttakenda	frá	starfsmannastjóra	Landspítala	og	var	það	samkvæmt	

starfsreglum,	 í	 höndum	 hagdeildar	 spítalans	 að	 senda	 út	 spurningalistann	 ásamt	

kynningarbréfi	til	þátttakenda.		

Á	 Íslandi	 eru	 starfandi	 2546	 hjúkrunarfræðingar	 og	 ljósmæður	 (Félag	 íslenskra	

hjúkrunarfræðinga,	e.d.).	Meðalfjöldi	starfandi	hjúkrunarfræðinga	á	Landspítala	á	árinu	

2015	 var	 1405	 og	 ljósmæðra	 139	 (Landspítali,	 e.d.c).	 Samkvæmt	 upplýsingum	 frá	

hagdeild	 var	 spurningalistinn	 sendur	 til	 1502	 einstaklinga.	 Alls	 tóku	 867	 einstaklingar	

þátt	í	rannsókninni	en	eftir	að	gögn	höfðu	verið	yfirfarin	og	hreinsuð	voru	gild	svör	735.	

Af	 þeim	 störfuðu	 flestir	 á	 Lyflækningasviði	 eða	 alls	 172	 einstaklingar	 (26,8%)	 og	 130	

(20,2%)	 á	 Kvenna-	 og	 barnasviði.	 Fæstir,	 eða	 alls	 49	 (7,6%)	 störfuðu	 innan	 Geðsviðs.	

Aðrir	þátttakendur	dreifðust	nokkuð	jafnt	yfir	sviðin	eins	og	sjá	má	í	viðauka	1.		

3.4 Mælitæki	
Fyrsti	 hluti	 spurningalistans	 innihélt	 þrjátíu	 fullyrðingar	 úr	 NWI-R,	 sem	 snúa	 að	

aðstæðum	og	 stjórnarháttum	skipulagsheildarinnar	 sem	hjúkrunarfræðingum	er	ætlað	

að	 taka	 afstöðu	 til	 (Aiken	 og	 Patrician,	 2000).	 Spurningakvarðinn	 var	 upphaflega	

hannaður	 í	 Bandaríkjunum	 af	 Kramer	 og	 Hafner	 á	 níunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 út	 frá	
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niðurstöðum	 fyrstu	 rannsókna	 um	Magnet-sjúkrahús	 (Aiken	 og	 Patrician,	 2000)	 og	 er	

honum	í	raun	ætlað	að	mæla	einkenni	og	eiginleika	skipulagsheildar	(Aiken	og	Patrician,	

2000;	 Aiken	 o.fl.,	 2002).	 Spurningalistinn	 hefur	 verið	 þróaður	 með	 endurteknum	

rannsóknum	sem	leiddi	til	þess	að	úr	varð	endurskoðuð	útgáfa	listans,	NWI-R	(Aiken	og	

Patrician,	 2000).	 Spurningalistinn	 í	 heild	 sinni	 inniheldur	 alls	 52	 fullyrðingar	 en	 þær	

þrjátíu	 sem	 notast	 er	 við	 hér	 voru	 valdar	 út	 frá	 niðurstöðu	 þáttagreiningar	 Sigrúnar	

Gunnarsdóttur	 (2006).	 NWI-R	 er	 settur	 fram	 á	 fjögurra	 stiga	 Likert	 kvarða	 þar	 sem	

þátttakendur	merkja	 við	 tölu	 eftir	 því	 sem	 við	 á	 þar	 sem	1=mjög	 ósammála,	 2=frekar	

ósammála,	3=frekar	sammála	og	4=mjög	sammála.	NWI-R	mælitækið	hefur	verið	þýtt	á	

íslensku	og	reynst	áreiðanlegt	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).		

Síðari	hluti	 spurningalistans	 inniheldur	 Starfskulnunarkvarða	Maslach	 [MBI],	 sem	er	

mest	notaði	starfskulnunarkvarði	 í	heiminum	(Schaufeli	o.fl.,	2009).	Þrátt	 fyrir	að	aðrir	

kvarðar	hafi	litið	dagsins	ljós	hafa	langflestir	rannsakendur	notast	við	MBI	í	gegnum	árin	

og	 hann	 margsannað	 gildi	 sitt	 (Schaufeli	 o.fl.,	 2009).	 Til	 eru	 þrjár	 útgáfur	

Starfskulnunarkvarða	 Maslach,	 MBI-HSS,	 MBI-GS	 og	 MBI-ES.	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	

notast	 við	 MBI-HSS	 þar	 sem	 hann	 tekur	 sérstaklega	 mið	 af	 heilbrigðisstarfsfólki	 og	

starfsfólki	 í	 þjónustustörfum.	 MBI	 inniheldur	 alls	 27	 spurningar	 en	 þáttagreining	

Sigrúnar	 Gunnarsdóttur	 (2006)	 leiddi	 í	 ljós	 þrjá	 undirþætti	 kvarðans.	 Þeir	 eru	

tilfinningaleg	örmögnun	(e.	emotional	exhaustion),	hlutgerving	(e.	depersonalisation)	og	

minnkuð	starfsgeta	(e.	personal	accomplishment).	Hér	verður	stuðst	við	einn	undirþátt	

um,	tilfinningalega	örmögnun,	alls	9	spurningar	enda	hefur	sá	þáttur	reynst	gefa	skýra	

mynd	 af	 einkennum	 kulnunar	 (Aiken	 o.fl.,	 2002;	 Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006;	 Sigrún	

Gunnarsdóttir	 o.fl.,	 2009).	 Áreiðanleiki	 spurninganna	 níu	 var	mældur	með	 cronbach´s	

alpha	 (α)	 og	 mældist	 α=0,891.	 Svarmöguleikar	 eru	 á	 sjö	 stiga	 Likert	 kvarða	 þar	 sem	

svörun	er	háttað	á	sama	hátt	og	 í	NWI-R.	Það	er,	merkt	er	við	svarmöguleika	eftir	því	

sem	við	á	þar	sem	0=aldrei,	1=nokkrum	sinnum	á	ári	eða	sjaldnar,	2=einu	sinni	í	mánuði,	

3=nokkrum	sinnum	í	mánuði,	4=einu	sinni	í	viku,	5=nokkrum	sinnum	í	viku	og	6=daglega.	

Lægsta	mögulega	skor	á	kvarðanum	var	því	0	en	hæsta	54.	Mælitækið	hefur	verið	þýtt	á	

íslensku	og	reynst	áreiðanlegt	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	

Spurningakvarðarnir	NWI-R	og	MBI	voru	þýddir,	bakþýddir	og	staðfærðir	í	samvinnu	

við	 hlutaðeigandi	 rannsakendur	 í	 Bandaríkjunum	 og	 í	 Bretlandi	 á	 undirbúningstíma	
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rannsóknar	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttur	 (2006).	 Í	 framhaldinu	 voru	 spurningalistarnir	

forprófaðir	á	meðal	 starfandi	hjúkrunarfræðinga	á	Sjúkrahúsinu	á	Akureyri	 (áður	FSA).	

Þátttakendum	forprófunarinnar	var	síðan	boðið	að	taka	þátt	í	rýnihóp	í	þeim	tilgangi	að	

ræða	spurningalistana	og	upplifun	þeirra	á	þeim	og	að	því	loknu	voru	gerðar	lagfæringar	

á	spurningalistunum	í	samræmi	við	niðurstöður.	

Að	auki	voru	 fjórar	spurningar	er	sneru	að	starfsánægju	og	gæðum	þjónustu	ásamt	

ákveðnum	 bakgrunnsspurningum.	 Þeim	 var	 þó	 haldið	 í	 lágmarki	 til	 að	 tryggja	 að	

niðurstöður	 yrðu	 ekki	 persónugreinanlegar.	 Spurt	 var	 um	 framhaldsmenntun,	 líf-	 og	

starfsaldur,	 starfssvið	 innan	LSH,	 starfshlutfall,	 starfsheiti,	 lengd	vinnudags	og	 tilhögun	

vakta.	Spurningalistann	í	heild	sinni	má	sjá	í	viðauka	2.	

3.5 Framkvæmd		
Þegar	 ákveðið	 hafði	 verið	 endanlegt	 útlit	 og	 innihald	 spurningalistans	 í	 samráði	 við	

leiðbeinendur	 var	 spurningalistinn	 settur	 upp	 í	 spurningalistaforritinu	 Questionpro	

(www.questionpro.com).	 Rannsakandi	 taldi	 rafræna	 könnun	 bæði	 hagkvæma	 og	

heppilega	leið	til	að	ná	til	sem	flestra	þátttakanda	þar	sem	ekki	er	krafist	neins	af	þeim	

annað	 en	 að	 svara	 við	 tölvu.	 Rafræn	 spurningakönnun	 einfaldar	 einnig	 og	 flýtir	 fyrir	

úrvinnslu	 gagna	 (Cooper	 og	 Schindler,	 2011).	 Þýði	 rannsóknarinnar	 var	 allir	 klínískir	

hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	sem	starfandi	voru	á	Landspítala	í	nóvember	2015.	

Rannsóknin	 var	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar	 (viðauki	 3)	 en	 auk	 þess	 fékkst	 leyfi	

siðanefndar	 stjórnsýslurannsókna	 á	 Landspítala	 háskólasjúkrahúsi	 fyrir	 framkvæmd	

rannsóknarinnar	 (viðauki	 4).	 Starfsmannastjóri	 LSH	 gaf	 einnig	 leyfi	 fyrir	 fyrirlögn	

rannsóknarinnar	 (viðauki	 5)	 og	 var	 hún	 tilkynnt	 með	 þar	 til	 gerðu	 kynningabréfi	 til	

framkvæmdastjórnar	spítalans	(viðauki	6).		

Eftir	að	tilskilin	leyfi	fyrir	framkvæmd	rannsóknar	höfðu	borist	var	haft	samband	við	

hagdeild	 fjármálasviðs	 Landspítala	 sem	 sá	um	að	 senda	 tölvupóst	 til	 þátttakenda	 sem	

innihélt	 kynningarbréf	 rannsóknar	 (viðauki	 7)	 og	 vefslóð	 með	 rafrænni	 útgáfu	

spurningalistans.	Tölvupóstur	var	sendur	til	þátttakenda	í	þrígang,	dagana	3.,	18.	og	27.	

nóvember	ásamt	ítrekunarbréfi	(viðauki	8).	Opið	var	fyrir	svörun	frá	3.	nóvember	og	til	

og	með	7.	desember	2015.		
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Sömu	 daga	 og	 könnunin	 var	 send	 til	 þátttakanda	 var	 send	 tilkynning	 á	 tvo	 lokaða	

hópa	hjúkrunarfræðinga	 innan	samfélagsmiðilsins	Facebook	og	starfsmenn	Landspítala	

og	 þeir	 hvattir	 til	 að	 svara	 könnuninni.	 Legudeildir	 bæði	 í	 Fossvogi	 og	 við	 Hringbraut	

voru	heimsóttar	og	þar	 rætt	við	deildarstjóra	og	óskað	eftir	hvatningu	til	 svörunar.	Þá	

var	 bréf	 sent	 með	 tölvupósti	 til	 framkvæmdastjóra	 klínískra	 sviða	 spítalans	 auk	

hjúkrunardeildarstjóra	 (viðauki	 9)	 þar	 sem	 óskað	 var	 eftir	 þeirra	 stuðningi	 í	 formi	

hvatningar	til	þátttakenda.		

Rannsakandi	 fékk	 ábendingu	 tveggja	 ljósmæðra	 sem	 snéru	 að	 því	 að	 eingöngu	 var	

notast	 við	 starfsheitið	 hjúkrunarfræðingur	 í	 spurningum	 kannanarinnar	 en	 ekki	

ljósmóðir.	Þrátt	fyrir	að	í	upphafi	könnunar	væri	tekið	fram	að	þar	sem	kæmi	fram	orðið	

„hjúkrunarfræðingur“	 væri	 einnig	 átt	 við	 ljósmæður	 var	 í	 ljósi	 þessara	 ábendinga	

ákveðið	í	samráði	við	leiðbeinendur	að	bæta	við	/ljósmóðir	aftan	við	hjúkrunarfræðingur	

þar	sem	það	kom	fyrir	í	spurningu	þegar	könnunin	hafði	verið	opin	í	tvo	daga.		

3.6 Úrvinnsla	gagna	
Eftir	að	lokað	var	fyrir	svörun	könnunar	voru	gögnin	flutt	af	vefsíðunni	Questionpro	yfir	í	

Microsoft	 Excel	 og	 svo	 SPSS	 til	 nánari	 úrvinnslu.	 Forrit	Questionpro	 vefsíðunnar	 setur	

gögnin	 inn	 í	 Excel	 samkvæmt	 beiðni	 sem	 auðveldar	 úrvinnslu	 þeirra.	 Byrjað	 var	 á	 að	

hreinsa	gögnin	til	þess	að	auðvelda	úrvinnsluna	með	því	að	eyða	þeim	svörum	sem	ekki	

reyndust	 fullnægjandi.	 Því	 næst	 voru	 gögn	 fyrri	 rannsóknar	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttur	

(2006)	sameinuð	við	nýja	gagnasafnið	til	að	gera	samanburð	mögulegan	og	tóku	gömlu	

gögnin	gildið	1	og	nýju	gögnin	gildið	0	í	sameinaða	gagnasafninu.	Í	fyrstu	var	notast	við	

lýsandi	 tölfræði	 og	 svo	 framkvæmd	 nánari	 tölfræðileg	 úrvinnsla.	 Notast	 var	 við	 5%	

marktektarmörk	(95%	öryggisbil)	til	að	kanna	hvort	munur	á	milli	hópa	væri	tölfræðilega	

marktækur.	Þar	sem	um	stefnutilgátur	(e.	directional	hypothesis)	er	að	ræða	í	tilgátum	

1,	2,	3	og	4	var	deilt	í	p-gildi	með	tveimur	til	þess	að	kanna	marktækni.		

Fyrstu	 skref	 í	 úrvinnslu	 hófust	 á	 að	 búa	 til	 nýjar	 breytur	 fyrir	 alla	 fimm	undirþætti	

NWI-R	 spurningalistans.	Meðaltal	 hvers	 og	 eins	 þeirra	 í	 nýju	 gögnunum	 var	 svo	 borið	

saman	 við	meðaltal	 þeirra	 úr	 gömlu	 gögnunum	með	 t-prófum	 og	marktækni	 skoðuð.	

Enn	 fremur	 voru	 gerðar	 krosstöflur	 og	 kí-kvaðrat	 fyrir	 valdar	 spurningar	 úr	 NWI-R	

kvarðanum	 svo	 bera	 mætti	 saman	 hlutfall	 þátttakenda	 sem	 voru	 sammála	 þeim	
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fullyrðingum	 („mjög	 sammála“	 eða	 „frekar	 sammála“)	 og	 hvort	 um	 marktækan	 mun	

væri	 að	 ræða	 á	 milli	 rannsókna.	 Áreiðanleikapróf	 var	 framkvæmt	 fyrir	 alla	 fimm	

undirþætti	NWI-R	með	chronbach´s	alpha.	

Til	 að	 svara	 tilgátu	 um	 ánægju	 í	 starfi	 voru	 gerðar	 krosstöflur	 fyrir	 annars	 vegar	

spurningu	 sem	 snéri	 að	 ánægju	 í	 núverandi	 starfi	 og	 hins	 vegar	 ánægju	með	 að	 vera	

hjúkrunarfræðingur	eða	ljósmóðir	burtséð	frá	núverandi	starfi.	Notast	var	við	kí-kvaðrat	

próf	til	að	skoða	marktækni	á	milli	gömlu	gagnanna	og	þeirra	nýju.	Jafnframt	var	ánægja	

í	núverandi	starfi	og	áætlanir	um	að	hætta	í	starfi	á	næstu	6-12	mánuðum	skoðaðar	með	

krosstöflu	út	frá	því	á	hvaða	sviði	á	Landspítala	þátttakendur	starfa.	

Þar	sem	um	samanburð	á	milli	rannsókna	var	að	ræða	var	nauðsynlegt	að	nota	sömu	

aðferð	 við	 undirbúning	 gagna	 fyrir	 samanburðinn.	 Í	 þeim	 tilgangi	 var	 notast	 við	 vegið	

meðaltal	 í	 stað	 „missing	 values“	 (e.	 replace	missing	 values	with	mean)	 í	 útreikningum	

sem	snéru	að	kulnun.	Fyrstu	skrefin	í	að	svara	tilgátu	um	kulnun	fólust	í	að	leggja	saman	

þær	 spurningar	 sem	 segja	 til	 um	 andlega	 örmögnun	 (kulnun)	 og	 búa	 þannig	 til	 nýja	

breytu.	T-próf	var	notað	 til	 að	bera	 saman	meðaltal	 svara	á	milli	 gagnasafna	auk	þess	

sem	 ANOVA	 dreifigreining	 var	 notuð	 til	 að	 skoða	 meðaltal	 kulnunar	 eftir	 sviðum	

Landspítala.	Því	næst	voru	svör	fyrir	kulnun	flokkuð	í	þrjá	flokka	eftir	því	hvort	um	væg,	

miðlungs	 eða	 alvarleg	 einkenni	 kulnunar	 var	 að	 ræða	 þar	 sem	 16	 stig	 eða	 færri	

endurspegluðu	væg	einkenni	kulnunar,	17-26	stig	miðlungs	einkenni	og	27	stig	eða	fleiri	

alvarleg	 einkenni	 kulnunar	 (Maslach,	 Jackson	 og	 Leiter,	 1996).	 Nýja	 breytan	 fyrir	

samanlögð	 einkenni	 kulnunar	 var	 því	 endurkóðuð	 og	 búin	 til	 flokkabreyta	 sem	

samanstóð	af	þeim	sem	sýndu	væg	einkenni	 (gildið	1),	miðlungs	einkenni	 (gildið	2)	og	

alvarleg	 einkenni	 (gildið	 3).	 Fjöldi	 svara	 í	 hverjum	 flokki	 var	 svo	 borinn	 saman	 á	milli	

gagnasafna	með	krosstöflu	og	kí-kvaðrat	prófi.	Krosstafla	var	einnig	notuð	til	að	skoða	

flokkuð	 svör	 (væg,	 meðal	 og	 alvarleg	 einkenni	 kulnunar)	 eftir	 sviðum	 spítalans.	

Áreiðanleikapróf	fyrir	kulnun	var	framkvæmt	með	chronbach´s	alpha.		

Til	 að	 svara	 tilgátu	um	gæði	þjónustu	var	 gerð	krosstafla	og	kí-kvaðrat	 til	 að	 skoða	

mun	milli	 gagnasafna.	 Jafnframt	 var	 meðaltal	 og	 skipting	 svarmöguleika	 skoðuð	 eftir	

sviðum	spítalans	með	ANOVA	dreifigreiningu	og	krosstöflu.		

Til	 að	 svara	 tilgátu	 um	 tengsl	 breyta	 var	 notast	 við	 fjölbreytuaðhvarfsgreiningu	 og	

fylgni	meginbreyta	 (ánægja	 í	 núverandi	 starfi,	mat	 á	 gæðum	 þjónustu	 og	 kulnun)	 við	
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undirþætti	NWI-R	 skoðuð.	 Til	 viðbótar	 var	 skoðuð	 fylgni	 á	milli	 fylgibreyta	og	 var	 það	

gert	með	fylgnistuðlinum	Pearsons	r.	

3.7 Siðfræði	rannsóknar	
Mikilvægt	 er	 að	 allar	 rannsóknir	 uppfylli	 siðferðilegar	 kröfur	 til	 jafns	 við	

aðferðafræðilegar	 (Sigurður	 Kristinsson,	 2003).	 Þessar	 siðferðilegu	 kröfur	 byggja	 á	

fjórum	 höfuðreglum	 sem	 kenndar	 eru	 við	 sjálfræði,	 skaðleysi,	 velgjörðir	 og	 réttlæti.	

Sjálfræðisreglan	felur	í	sér	kröfu	um	upplýst	samþykki	þátttakenda.	Í	skaðleysisreglunni	

felst	 að	 með	 þátttöku	 í	 rannsókninni	 fylgi	 ekki	 ónauðsynleg	 áhætta	 og	 að	 ekki	 megi	

valda	þátttakendum	skaða.	Velgjörðarreglan	gengur	út	 frá	 að	 rannsakendur	 skulu	 láta	

gott	 af	 sér	 leiða	 með	 rannsóknum	 sínum	 með	 sem	 minnstum	 fórnarkostnaði.	

Réttlætisreglan	 kveður	 á	 um	 að	 tryggja	 þurfi	 réttláta	 meðferð	 þátttakenda,	 tryggja	

öryggi	og	ávinning	sem	og	að	lágmarka	áhættu.	Rannsakandi	hafði	þessar	siðferðislegu	

reglur	að	leiðarljósi	við	skipulagningu	og	útfærslu	rannsóknarinnar	og	lagði	sig	fram	um	

að	fylgja	þeim	í	hvívetna.	Samviskusamlega	var	unnið	úr	gögnum	og	hlutleysis	gætt	við	

túlkun	og	úrvinnslu.	

Samkvæmt	 reglum	 um	 rannsóknir	 innan	 Landspítala	 var,	 eins	 og	 fram	 kom	 hér	 að	

framan,	 formlega	 óskað	 eftir	 leyfi	 Siðanefndar	 stjórnsýslurannsókna	 á	 spítalanum.	

Rannsóknin	var	jafnframt	tilkynnt	til	Persónuverndar	auk	þess	sem	sótt	var	um	leyfi	fyrir	

fyrirlögn	 spurningakönnunarinnar	 hjá	 starfsmannastjóra	 LSH.	 Þá	 var	 rannsóknin	 kynnt	

framkvæmdastjórn	og	forstjóra	með	þar	til	gerðu	kynningarbréfi.	Eins	og	fyrr	greinir	var	

haft	samband	við	hagdeild	fjármálasviðs	spítalans	sem	tók	að	sér	að	senda	tölvupóst	til	

þátttakenda	og	upplýsingar	um	þátttakendur	því	aldrei	í	höndum	rannsakanda.		

Litið	 var	 á	 þátttöku	 spurningakönnunar	 sem	 samþykki	 fyrir	 þátttöku	 og	 það	 skýrt	 í	

kynningarbréfi	 til	 þátttakenda.	Gögn	 voru	 á	 engan	 hátt	 persónugreinanleg	 og	 öll	 svör	

órekjanleg.	 Farið	 var	með	 allar	 upplýsingar	 sem	 trúnaðarmál	 sem	 aðeins	 rannsakandi	

hafði	aðgang	að.	
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4 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	eru	rifjuð	upp	markmið	rannsóknar	og	settar	fram	niðurstöður.	Fyrst	er	

skoðuð	lýsandi	tölfræði	og	loks	niðurstöður	tölfræðiprófa	hverrar	tilgátu	settar	fram.	

4.1 Markmið		
Markmið	rannsóknarinnar	var	að	kanna	starfsumhverfi	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	

á	 Landspítala,	 kanna	 starfsánægju	 þeirra	 og	 líðan	 í	 starfi	 og	 viðhorf	 til	 gæða	

þjónustunnar	sem	þar	er	veitt.	Jafnframt	var	markmiðið	að	kanna	hvort	breyting	hafi	átt	

sér	stað	síðan	sambærileg	könnun	var	lögð	fyrir	árið	2002	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006)	

og	 hvort	 og	 þá	 hvaða	 tengsl	 væru	 til	 staðar	 á	 milli	 starfsumhverfis,	 líðan	 í	 starfi,	

starfsánægju	og	gæða	þjónustu.	

4.2 Lýðfræðilegar	upplýsingar	og	einkenni	þátttakenda	
Heildarfjöldi	 þátttakenda	 var	 735	 (N=735),	 allt	 klínískir	 hjúkrunarfræðingar	 og	

ljósmæður	 starfandi	 á	 Landspítala	 í	 nóvember	 2015.	 Questionpro	

spurningakönnunarforritið	skráði	þátttakendur	sem	867	talsins	en	eftir	hreinsun	gagna	

stóðu	 735	 svör	 eftir.	 Samkvæmt	 Hagdeild	 Landspítala	 sem	 hélt	 utan	 um	 og	 sá	 um	

útsendingu	 spurningalistans	 var	 tölvupóstur,	 sem	 innihélt	 boð	 um	 þátttöku	 auk	

spurningalistans,	 sendur	 til	 1502	 einstaklinga.	 Spurningakönnunarforritið	 Questionpro	

skráði	að	1062	höfðu	opnað	könnunina.	Svarhlutfall	var	þó	reiknað	út	frá	heildarfjölda	

þeirra	sem	fengu	könnunina	senda	og	er	því	49%.	

Stærstur	hluti	þátttakenda	var	á	aldursbilinu	51-60	ára	eða	29%	eins	og	sjá	má	í	töflu	

1.	Alls	 voru	40,1%	þátttakenda	eldri	 en	51	árs	og	þar	af	11,1%	eldri	 en	61	árs.	 Fæstir	

þátttakendur	tilheyrðu	yngsta	aldurshópnum,	20-30	ára	eða	11,1%.	Flestir	þátttakendur	

eða	 85,5%	 starfa	 í	 70%	 starfshlutfalli	 eða	 hærra	 og	 starfa	 flestir	 (26,8%)	 innan	

Lyflækningasviðs	spítalans.		
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Tafla	1.	Upplýsingar	um	bakgrunn	þátttakenda	

	

	

Meirihluti	 þátttakenda	 (81,4%)	 voru	 almennir	 hjúkrunarfræðingar	og	 ljósmæður	en	

18,6%	deildarstjórar,	verkefnisstjórar,	klínískir	 sérfræðingar	eða	með	önnur	starfsheiti.	

Aðeins	37,4%	þátttakenda	störfuðu	á	þrískiptum	vöktum.	

Eins	og	sjá	má	í	töflu	2	höfðu	tæp	20%	lokið	frekara	námi	til	meistaragráðu	og	ríflega	

þriðjungur	 öðru	 framhaldsnámi.	 Þannig	 hafði	 helmingur	 þátttakenda	 (50,4%)	 lokið	

framhaldsnámi	af	einhverju	tagi	að	loknu	grunnnámi	í	hjúkrun.	Starfsaldur	þátttakenda	

var	hár	en	ríflega	helmingur	(52%)	hafði	starfað	sem	hjúkrunarfræðingur	eða	ljósmóðir	í	

16	 ár	 eða	 lengur.	 Aðeins	 færri,	 eða	 um	 40%	 höfðu	 starfað	 á	 spítalanum	 í	 16	 ár	 eða	

lengur.		
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Tafla	2.	Menntun	og	starfsreynsla	þátttakenda	

	

 

Tafla	 3	 sýnir	 að	 ríflega	 helmingur	 þátttakenda	 (54%)	 starfar	 umfram	 umsaminn	

vinnutíma	að	minnsta	kosti	einu	sinni	í	viku	eða	oftar.	Fjórðungur	segist	þurfa	að	vinna	

lengur	nokkrum	sinnum	í	viku.		

Tafla	3.	Vinna	lengur	en	umsaminn	vinnutíma	

	

	

4.3 Starfsánægja	
Fyrsta	tilgáta	snéri	að	lakari	starfsánægju	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	á	Landspítala	

í	samanburði	við	niðurstöður	fyrri	rannsóknar	sem	framkvæmd	var	árið	2002.	

Starfsánægja	 var	 metin	 út	 frá	 tveimur	 þáttum.	 Annars	 vegar	 út	 frá	 ánægju	 í	

núverandi	 starfi	 og	 hins	 vegar	 ánægju	 með	 að	 vera	 hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir	

burtséð	frá	núverandi	starfi.	Niðurstöður	þessara	tveggja	spurninga	má	sjá	í	töflu	4	hér	

að	neðan.		
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Eins	 og	 sjá	má	 er	mikill	meirihluti	 þátttakenda	 (80,1%)	 ýmist	 nokkuð	 ánægður	 eða	

mjög	ánægður	í	starfi.	Þá	gætir	samræmis	í	hlutfalli	þátttakenda	nú	og	í	fyrri	rannsókn	

sem	 eru	 mjög	 ánægðir	 með	 menntun	 sína	 og	 starfsheiti	 en	 um	 60%	 völdu	 þann	

möguleika	 í	 báðum	 rannsóknum.	 Hins	 vegar	 hefur	 þeim	 sem	 eru	 mjög	 ánægðir	 í	

núverandi	starfi	 sínu	á	spítalanum	fækkað	úr	34,5%	niður	 í	26,4%	á	milli	 rannsókna.	Á	

sama	tíma	hefur	þeim	sem	eru	mjög	óánægðir	í	núverandi	starfi	fækkað	úr	6,6%	í	4,5%.		

Þegar	meðaltal	svara	fyrir	spurninguna	um	ánægju	í	núverandi	starfi	er	borið	saman	á	

milli	 rannsókna	má	sjá	að	um	 lítinn	en	þó	marktækan	mun	er	þar	að	ræða,	 t(1292)=	 -

1737;	p=0,04	en	meðaltal	fyrir	starfsánægju	er	nú	3,02	en	var	3,1	áður.	Fyrsta	tilgáta	er	

því	studd.	

Tafla	4.	Starfsánægja		

	

	

Tafla	5	sýnir	starfsánægju	eftir	sviðum.	Heilt	á	litið	er	ekki	mikill	né	marktækur	munur	

á	 starfsánægju	 á	 milli	 sviða	 en	 um	 það	 bil	 fimmtungur	 hvers	 sviðs	 segist	 nokkuð	

óánægður	eða	mjög	óánægður	í	núverandi	starfi	(17-26,6%).	Hæsta	hlutfall	óánægðra	er	

á	Geðsviði	(26,6%)	og	lægsta	hlutfall	á	Lyflækningasviði	(17%).	Aðgerðarsvið	var	það	svið	

sem	 hlutfallslega	 flestir	 svöruðu	 „mjög	 óánægður“	 en	 alls	 8,5%	 merktu	 við	 þann	

svarmöguleika.	Þar	á	eftir	kom	Geðsviðið	þar	sem	8,2%	sögðust	mjög	óánægðir.	Ekki	var	

mögulegt	 að	 bera	 niðurstöður	 einstakra	 sviða	 við	 fyrri	 rannsókn	 vegna	breytinga	 sem	

orðið	hafa	á	skipulagi	á	Landspítala.	
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Tafla	5.	Starfsánægja	eftir	sviðum		

	

	

Í	 framhaldi	 af	 spurningum	um	 starfsánægju	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 um	 að	 svara	

hvort	þeir	hefðu	í	hyggju	að	láta	af	núverandi	starfi	sínu	á	spítalanum.	Tafla	6	sýnir	yfirlit	

yfir	þá	sem	áætla	að	segja	upp	störfum	á	næstu	6	–	12	mánuðum	í	samanburði	við	fyrri	

rannsókn	 frá	 2002	 (Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006)	 en	 alls	 17,2%	 þátttakenda	 í	 þessari	

rannsókn	 sögðust	 ætla	 að	 hætta	 á	 næstu	 6	 –	 12	 mánuðum.	 Alls	 7,8%	 þátttakenda	

áætluðu	að	hætta	störfum	innan	árs	þegar	rannsóknin	var	síðast	lögð	fyrir.	Munurinn	á	

milli	rannsókna	var	marktækur	með	kí-kvaðrat	prófi	(x2(2)=25,566,	p<0,001).	

Tafla	6.	Fjöldi	og	hlutfall	þeirra	sem	ætla	sér	að	hætta	í	starfi	á	næstu	12	mánuðum	

	

	

	

4.4 Einkenni	kulnunar	
Önnur	 tilgáta	 snéri	 að	 aukningu	 einkenna	 kulnunar	 á	 meðal	 hjúkrunarfræðinga	 og	

ljósmæðra	á	Landspítala	í	samanburði	við	niðurstöður	fyrri	rannsóknar.	

Til	að	kanna	algengi	og	alvarleika	einkenna	kulnunar	á	meðal	þátttakenda	var	notast	

við	valdar	spurningar	úr	 íslenskri	þýðingu	MBI	spurningakvarðans.	Þær	spurningar	sem	

notast	 var	 við	 eru	 þær	 níu	 spurningar	 sem	 saman	 mynda	 undirþáttinn	 tilfinningaleg	
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örmögnun	 líkt	 og	 fjallað	 var	 um	 í	 kafla	 3.4	 um	 mælitæki	 rannsóknar.	 Áreiðanleiki	

spurninganna	var	mældur	með	cronbach´s	alpha	(α)	og	mældist	α=0,891.	Ef	meðaltalið	

er	borið	saman	við	niðurstöður	Sigrúnar	Gunnarsdóttur	(2006)	frá	rannsókn	hennar	frá	

árinu	 2002	 (sjá	 töflu	 7),	 má	 sjá	 marktæka	 aukningu	 en	 samkvæmt	 t-prófi	 er	

t(1390)=9.379;	p<0.01.	Tilgáta	tvö	um	aukið	algengi	einkenna	kulnunar	er	því	studd.	

Tafla	7.	Munur	á	meðaltali	kulnunar	á	milli	rannsókna	árin	2002	og	2015	

	

	

Til	nánari	greiningar	var	ákveðið	að	flokka	svör	eftir	því	hvort	um	væg,	miðlungs	eða	

alvarleg	einkenni	kulnunar	var	að	ræða	og	skoða	svörun	með	krosstöflu	og	bera	saman	

við	fyrri	rannsókn	með	kí-kvaðrat	prófi.	Notast	var	við	viðmið	Maslach,	Jackson	og	Leiter	

(1996)	 þar	 sem	 16	 stig	 eða	 færri	 endurspegla	 væg	 einkenni	 kulnunar,	 17-26	 stig	

miðlungs	einkenni	og	27	stig	eða	fleiri	alvarleg	einkenni	kulnunar.	Eins	og	sjá	má	í	töflu	8	

hér	að	neðan	hefur	þeim	hjúkrunarfræðingum	og	ljósmæðrum	á	Landspítala	sem	finna	

fyrir	 alvarlegum	 einkennum	 kulnunar	 fjölgað	 úr	 6,4%	 upp	 í	 20,8%	 og	 er	 sá	 munur	

marktækur	samkvæmt	kí-kvaðrat,	(x2(2)=54,219,	p<0,001).	Þegar	könnunin	var	lögð	fyrir	

árið	2002	voru	ríflega	70%	þátttakenda	með	væg	og	því	eðlileg	einkenni	kulnunar.	Í	dag	

hefur	 þessum	 hópi	 fækkað	 niður	 í	 48,8%.	 Þátttakendur	 með	 alvarleg	 eða	 miðlungs	

einkenni	kulnunar	eru	51,2%.	Einkenni	kulnunar	eru	því	ekki	einungis	algengari	 líkt	og	

önnur	tilgáta	spáði	fyrir	um	heldur	einnig	alvarlegri.	

Tafla	8.	Alvarleiki	einkenna	kulnunar,	samanburður	niðurstaðna	rannsókna	2002	og	2015	
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Ákveðið	 var	 að	 kanna	hvort	munur	 væri	 á	milli	 sviða	 spítalans	 hvað	 varðar	 algengi	

alvarlegra	einkenna	kulnunar.	ANOVA	dreifigreining	sýndi	að	hæsta	meðaltal	kulnunar	

væri	 að	 finna	 á	 Aðgerðarsviði	 (M=19,27),	 því	 næst	 á	 Flæðissviði	 (M=19,21)	 og	 þá	

Kvenna-	 og	 barnasvið	 (M=18,81).	 Lægsta	 meðaltal	 einkenna	 kulnunar	 reyndist	 á	

Geðsviði	 (M=15,93).	Tafla	9	 inniheldur	yfirlit	 yfir	 klínísk	 svið	á	 Landspítala	og	meðaltal	

skorunar	 fyrir	 einkenni	 kulnunar,	 auk	 fjölda	 svarenda	 og	 staðalfráviks.	 Munur	 á	

meðaltali	milli	sviða	reyndist	ekki	marktækur,	F(7,	585)=1,091,	p=0,367.	

Tafla	9.	Meðaltal	kulnunar	eftir	sviðum	

	

	

Þá	var	skoðað	hvort	munur	væri	á	milli	sviða	spítalans	hvað	varðar	algengi	alvarlegra	

einkenna.	Tafla	10	sýnir	fjölda	og	hlutfall	þeirra	þátttakenda	sem	reyndust	með	alvarleg	

einkenni	kulnunar	eftir	því	á	hvaða	sviði	þeir	starfa.	Alls	125	einstaklingar	(20,8%)	finna	

fyrir	 alvarlegum	 einkennum	 kulnunar	 en	 tveir	 þeirra	 svöruðu	 ekki	 spurningu	 um	

starfssvið	 og	 eru	 því	 svör	 123	 þátttakenda	 að	 finna	 í	 töflunni.	 Af	 þeim	 sem	 starfa	 á	

Aðgerðarsviði	 og	 svöruðu	 könnuninni	 eru	 ríflega	 fjórðungur	 (25,6%)	 með	 alvarleg	

einkenni	 kulnunar.	 Svipaða	 sögu	 er	 að	 segja	 á	 Kvenna-	 og	 barnasviði	 þar	 sem	 22,4%	

svarenda	sem	þar	starfa	eru	með	alvarleg	einkenni	kulnunar.	Það	svið	sem	reyndist	hafa	

lægsta	hlutfall	starfsmanna	með	alvarleg	einkenni	kulnunar	var	Lyflækningasvið.		
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Tafla	10.	Fjöldi	og	hlutfall	með	alvarleg	einkenni	kulnunar	eftir	sviðum	

	

	

4.5 Gæði	þjónustu	
Þriðja	 tilgáta	 rannsóknarinnar	 snéri	 að	 lakari	 gæðum	 þjónustu	 á	 Landspítala	 að	 mati	

hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 sem	 þar	 starfa	 í	 samanburði	 við	 niðurstöður	 fyrri	

rannsóknar.	

Þátttakendur	voru	spurðir	um	gæði	hjúkrunar	sem	veitt	var	á	síðustu	unnu	vakt	og	

sýndu	niðurstöður	að	mikill	meirihluti	þátttakenda	metur	gæði	þeirrar	þjónustu	sem	er	

veitt	á	þeirra	deild	góða	eða	mjög	góða	eins	og	sjá	má	í	töflu	11.	Ekki	reyndist	munur	á	

meðaltali	svara	á	milli	 rannsókna	en	það	reyndist	1,85	 í	þeim	báðum,	t(1247)=	-0,217;	

p>0.05.	 Þó	 mátu	 alls	 10	 einstaklingar	 (1,6%)	 þjónustuna	 lélega	 nú	 en	 enginn	 í	 fyrri	

rannsókn.	Alls	14,7%	þátttakenda	mátu	þjónustuna	 sæmilega	eða	 lélega	nú	en	aðeins	

7,1%	áður	og	hefur	það	hlutfall	því	 ríflega	 tvöfaldast.	Þeir	 sem	mátu	þjónustuna	mjög	

góða	eru	þó	fleiri	nú	(31,6%)	en	í	fyrri	rannsókn	frá	árinu	2002	(21,7%).	Tilgátu	þrjú	um	

lakari	gæði	þjónustu	er	því	hafnað.	

Tafla	11.	Gæði	hjúkrunar	á	síðustu	unnu	vakt,	samanburður	niðurstaðna	rannsókna	2002	og	2015	
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Tafla	 12	 sýnir	 mat	 á	 gæðum	 hjúkrunar	 eftir	 sviðum	 spítalans.	 Aðgerðarsvið	 auk	

Kvenna-	og	barnasviðs	skera	sig	úr	þar	sem	yfir	90%	þátttakenda	telja	að	góð	eða	mjög	

góð	 þjónusta	 sé	 veitt	 innan	 þeirra	 sviða.	 Þátttakendur	 af	 Skurðlækningasviði	 mátu	

þjónustuna	 lakasta	 en	 alls	 20,4%	mátu	 hana	 „sæmilega“	 eða	 „lélega“.	 Þar	 af	mat	 þó	

aðeins	 einn	 þátttakandi	 hana	 lélega.	 Þar	 á	 eftir	 kom	 Flæðissvið	 þar	 sem	 19,7%	mátu	

þjónustuna	„sæmilega“.	

Tafla	12.	Mat	á	gæðum	hjúkrunar	á	síðustu	unnu	vakt	eftir	sviðum	

	

	

4.6 Starfsumhverfi	
Fjórða	 tilgáta	snéri	að	 lakara	mati	hjúkrunarfræðinga	og	 ljósmæðra	á	starfsumhverfi	á	

Landspítala	í	samanburði	við	niðurstöður	fyrri	rannsóknar.	

Fyrsti	hluti	 spurningalistans	 innihélt	30	 spurningar	úr	NWI-R	sem	valdar	voru	út	 frá	

þátttagreiningu	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttur	 (2006)	 sem	 greint	 verður	 frá	 hér	 á	 eftir.	

Þátttakendur	tóku	afstöðu	um	að	vera	sammála	eða	ósammála	þeim	fullyrðingum	sem	

þar	voru	settar	 fram	varðandi	starfsumhverfi	þeirra.	Svörin	voru	á	 fjögurra	stiga	Likert	

kvarða	 þar	 sem	 þátttakendur	 merktu	 við	 tölu	 eftir	 því	 sem	 við	 á	 þar	 sem	 1=mjög	

ósammála,	2=frekar	ósammála,	3=frekar	sammála	og	4=mjög	sammála.	

Þáttagreining	Sigrúnar	Gunnarsdóttur	(2006)	á	NWI-R	gaf	af	sér	fimm	undirþætti	(e.	

subscales).	 Þeir	 eru	 samband	 hjúkrunarfræðinga	 og	 lækna	 (e.	 nurse-doctor	

relationships),	 stuðningur	 innan	 deildar	 (e.	 unit	 level	 support),	 mönnun	 (e.	 staffing),	

hugmyndafræði	 hjúkrunar	 (e.	 philosophy	 of	 nursing	 practie)	 og	 stuðningur	
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skipulagsheildar	(e.	hospital	 level	support).	Áreiðanleiki	þessara	undirþátta	var	mældur	

með	cronbach´s	alpha	(α)	og	mældist	áreiðanleiki	 fyrir	samband	hjúkrunarfræðinga	og	

lækna	(4	spurningar)	α=0,768,	stuðning	 innan	deildar	 (8	spurningar)	α=0,839,	mönnun	

(4	 spurningar)	 α=0,753,	 hugmyndafræði	 hjúkrunar	 (5	 spurningar)	 α=0,598	 og	 fyrir	

stuðning	skipulagsheildar	(9	spurningar)	α	=0,762.	

Til	þess	að	svara	tilgátunni	voru	niðurstöður	spurninganna	úr	NWI-R	lagðar	saman	og	

meðaltöl	og	 staðalfrávik	 skoðuð	 fyrir	hvern	undirþátt.	 Tafla	13	 sýnir	þann	útreikning	 í	

samanburði	 við	 rannsókn	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttir	 (2006).	 Niðurstöðurnar	 sýna	 að	 lítil	

breyting	virðist	á	því	hvernig	hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	meta	þessa	þætti	á	milli	

rannsókna.	Mesta	breytingin	er	á	þætti	mönnunar	en	meðaltal	hennar	fer	úr	2,6	í	2,2	og	

er	 um	 marktækan	 mun	 þar	 að	 ræða,	 t(1390)=	 -10.567;	 p<0,01.	 Jafnframt	 reyndist	

marktækur	munur	 á	 stuðningi	 innan	 deildar	 en	 sá	munur	 var	 þó	 lítill,	 t(1390)=-4.645;	

p<0,01.	Tilgáta	4	var	því	ekki	studd	nema	að	þeim	hluta	er	snýr	að	mönnun	og	stuðningi	

innan	deildar.	 	

Tafla	13.	Meðaltal	undirþátta	NWI-R	2002	og	2015	

	

	

Þó	 lítil	 breyting	 sé	 á	meðaltali	 undirþátta	 NWI-R	 eins	 og	 sjá	má	 hér	 fyrir	 ofan	 var	

þónokkur	breyting	á	því	hvernig	þátttakendur	mátu	einstök	atriði.	Til	nánari	skýringar	á	

breyttu	 starfsumhverfi	 á	 Landspítala	 sýnir	 tafla	 14	 hér	 að	 neðan	 hlutfall	 þátttakenda	

sem	 voru	 sammála	 (mjög	 eða	 frekar	 sammála)	 völdum	 fullyrðingum	 sem	 snerta	

samskipti	 og	 mönnun.	 Það	 gefur	 enn	 betri	 innsýn	 í	 breytingar	 á	 þeim	 þáttum	

starfsumhverfisins	 í	 samanburði	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttur	

(2006).	Mestur	munur	 reyndist	á	þeim	 fullyrðingum	sem	snúa	að	mönnun	og	álagi	en	

jafnframt	 benda	 niðurstöðurnar	 til	 afturfarar	 á	 tengslum	 almennra	 starfsmanna	 við	
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stjórnendur	 spítalans	 eins	 og	 síðustu	 tvær	 fullyrðingarnar	 gefa	 til	 kynna.	 Sjá	 nánar	 í	

viðauka	11.		

Tafla	14.	Hlutfall	sammála	fullyrðingum	úr	NWI-R	2002	og	2015	

	

4.7 Tengsl	starfsumhverfis	við	starfsánægju,	líðan	og	gæði	þjónustu	
Fimmta	og	síðasta	tilgátan	snéri	að	hugsanlegum	tengslum	mats	hjúkrunarfræðinga	og	

ljósmæðra	 á	 gæðum	 starfsumhverfis	 á	 Landspítala	 við	 starfsánægju	 þeirra,	 einkenni	

kulnunar	 í	 starfi	 og	 mat	 þeirra	 á	 gæðum	 þjónustu.	 Tilgátan	 samræmist	 einu	 af	

markmiðum	 rannsóknarinnar	 um	 hvort	 og	 þá	 hvaða	 tengsl	 séu	 til	 staðar	 á	 milli	

starfsumhverfis,	líðan	í	starfi,	starfsánægju	og	gæða	þjónustu.	

Notast	var	við	niðurstöður	mats	þátttakenda	á	starfsumhverfi	sínu	sem	mælt	var	með	

NWI-R	 skalanum	 og	 aðhvarfsgreining	 notuð	 til	 að	 kanna	 mögulegt	 samband	 við	

starfsánægju,	 líðan	og	mat	þátttakenda	á	gæðum	þjónustu.	Fjölbreytuaðhvarfsgreining	

var	 notuð	 til	 að	 kanna	 hugsanleg	 tengsl	 á	 milli	 frumbreytunnar	 starfsumhverfi	

(undirþættir	 NWI-R	 spurningakvarðans)	 og	 þessara	 meginbreyta.	 Fyrst	 var	 skoðuð	

fylgibreytan	 starfsánægja.	 Eins	og	 sjá	má	á	mynd	15	 reyndist	 einungis	marktæk	 fylgni	
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starfsánægju	við	undirþættina	stuðningur	á	deild	og	mönnun.	Því	næst	var	fylgibreytan	

kulnun	skoðuð	og	reyndist	marktæk	fylgni	stuðnings	á	deild	og	mönnunar	við	einkenni	

kulnunar	í	starfi	líkt	og	mynd	15	sýnir.	Fylgni	við	aðra	undirþætti	var	væg	og	ómarktæk.	

Að	síðustu	var	skoðuð	fylgni	við	fylgibreytuna	gæði	hjúkrunar	og	reyndist	marktæk	fylgni	

vera	 við	 undirþættina	 samband	 hjúkrunarfræðinga	 og	 lækna	 auk	mönnunar.	 Tafla	 15	

sýnir	einungis	marktæka	fylgni	á	milli	breyta.		

Þeir	 þættir	 í	 starfsumhverfinu	 sem	 reyndust	 hafa	 marktæk	 tengsl	 við	 líðan,	

starfsánægju	og	mat	á	gæðum	þjónustu	voru	mönnun	sem	hafði	tengsl	við	alla	þættina,	

stuðningur	innan	deildar	sem	hafði	tengsl	við	starfsánægju	og	einkenni	kulnunar	og	svo	

samband	 hjúkrunarfræðinga	 og	 lækna	 sem	 hafði	 marktæk	 tengsl	 við	 mat	 á	 gæðum	

þjónustu.	Fimmta	tilgáta	er	því	studd.	

Tafla	15.	Tengsl	undirþátta	NWI-R	(starfsumhverfis)	við	starfsánægju,	einkenni	kulnunar	og	mat	á	
gæðum	þjónustu	samkvæmt	aðhvarfsgreiningu	

	

	

Einnig	var	áhugavert	að	frekari	greining	á	gögnum	leiddi	í	ljós	marktæka	fylgni	á	milli	

starfsánægju	 og	 einkenna	 kulnunar	 og	 svo	 gæða	 þjónustu	 við	 bæði	 starfsánægju	 og	

einkenni	 kulnunar.	 Sjá	 töflu	 í	 viðauka	 10.	 Einnig	 var	 áhugavert	 að	 marktæk	 fylgni	

stjórnunar	 á	 Landspítala	 fannst	 við	 líðan	 þátttakenda,	 starfsánægju	 og	 mat	 þeirra	 á	

gæðum	 þjónustu	 og	 var	 vægi	 stjórnunar	 á	 deild	meira	 en	 vægi	 yfirstjórnar	 spítalans,	

p<0,05.	Stjórnun	hafði	minnst	tengsl	við	mat	á	gæðum	þjónustu	og	mest	tengsl	við	mat	

á	starfsánægju.	

4.8 Áreiðanleiki	og	réttmæti	
Áreiðanleiki	undirþátta	NWI-R	og	þær	spurningar	sem	notaðar	voru	úr	MBI	til	að	mæla	

einkenni	 kulnunnar	 var	mældur	með	 cronbach´s	 alpha	 (α).	 Áreiðanleiki	 fyrir	 samband	

hjúkrunarfræðinga	 og	 lækna	 (4	 atriði)	 var	 α=0,768,	 stuðning	 innan	 deildar	 (8	 atriði)	
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α=0,839,	 mönnun	 (4	 atriði)	 α=0,753	 og	 stuðning	 skipulagsheildar	 (9	 atriði)	 α=0,762.	

Áreiðanleiki	 fyrir	 einkenni	 kulnunar	 (9	 atriði)	 var	 α=0,891.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	

niðurstöður	 fyrri	 rannsókna	 þar	 sem	 áreiðanleiki	 kvarðanna	 hefur	 endurtekið	 hlotið	

stuðning	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006;	Aiken	o.fl.	2002;	Schaufeli	o.fl.,	2009).	

Líkt	og	áreiðanleiki,	hefur	endurtekið	verið	sýnt	fram	á	réttmæti	bæði	NWI-R	og	MBI	

mælitækjanna	 með	 rannsóknum	 (Aiken	 og	 Patrician,	 2000;	 Schaufeli	 og	 Van	

Dierendonck,	1995;	Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).		

4.9 Samantekt	á	helstu	niðurstöðum	
Niðurstöður	 gefa	 vísbendingar	 um	 lakari	 starfsánægju	 á	 meðal	 hjúkrunarfræðinga	 og	

ljósmæðra	á	Landspítala	en	óánægja	í	starfi	reyndist	mest	innan	Geðsviðs	(26,6%)	og	því	

næst	Aðgerðarsviðs	(21,3%).	Jafnframt	hefur	þeim	sem	ætla	sér	að	hætta	í	starfi	innan	

árs	fjölgað	úr	7,8%	í	17,2%	á	milli	rannsókna.	Einkenni	kulnunar	eru	algengari	(51,2%)	og	

alvarlegri	 nú	 en	 áður	 en	 þrátt	 fyrir	 það	 er	 lítil	 breyting	 á	mati	 þátttakenda	 á	 gæðum	

þjónustu.	

Mat	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 starfsumhverfi	 hefur	 einungis	 breyst	 hvað	

varðar	mat	á	mönnun	og	stuðningi	innan	deildar.	Mestur	munur	reyndist	á	því	hvernig	

þátttakendur	mátu	 fullyrðingar	er	 snéru	að	mönnun	og	álagi	 en	 jafnframt	benda	 svör	

þeirra	 og	 niðurstöður	 til	 afturfarar	 á	 tengslum	 almennra	 starfsmanna	 við	 stjórnendur	

Landspítala.	Marktæk	 fylgni	 starfsánægju	 reyndist	 vera	 við	 undirþættina	 stuðningur	 á	

deild	 og	mönnun	 en	 jafnframt	 var	marktæk	 fylgni	 einkenna	 kulnunar	 við	mönnun	 og	

stuðning	 á	 deild.	 Þá	 fannst	 marktæk	 fylgni	 stjórnunar	 á	 Landspítala	 við	 líðan,	

starfsánægju	og	gæði	þjónustu	og	var	vægi	stjórnunar	á	deild	meira	en	yfirstjórnar.	
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5 Umræður	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 mat	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	

Landspítala	á	 starfsumhverfi	 sínu,	 líðan	þeirra	og	ánægju	 í	 starfi,	mat	þeirra	á	gæðum	

þjónustu	 og	 hugsanleg	 tengsl	 milli	 þessara	 þátta.	 Jafnframt	 var	 markmiðið	 að	 kanna	

hvort	breyting	hafi	átt	sér	stað	síðan	sambærileg	rannsókn	var	framkvæmd	árið	2002	og	

var	það	gert	með	samanburði	gagna	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 þær	 að	 einkenni	 kulnunar	 hafa	 aukist	

umtalsvert	 á	 milli	 rannsókna	 en	 ríflega	 helmingur	 (51,2%)	 þátttakenda	 telur	 sig	 bera	

einhver	einkenni	kulnunar	í	starfi.	Þá	hefur	tíðni	alvarlegra	einkenna	kulnunar	aukist	úr	

6,4%	 í	20,8%.	Vísbendingar	eru	um	að	starfsánægja	 sé	minni	en	áður	og	var	marktæk	

fylgni	 milli	 starfsánægju	 og	 kulnunar.	 Jafnframt	 reyndust	 marktæk	 tengsl	 milli	

starfsánægju,	 kulnunar	 og	 mats	 á	 gæðum	 þjónustu.	 Mönnun	 og	 stuðningur	 innan	

deildar	 reyndust	 þeir	 þættir	 starfsumhverfis	 sem	 helst	 höfðu	 tengsl	 við	 líðan	

þátttakenda	 og	 starfsánægju	 sem	 einnig	 kom	 í	 ljós	 í	 fyrri	 rannsókn.	 Mönnun	 og	

samskipti	 hjúkrunarfræðinga	 og	 lækna	 höfðu	 tengsl	 við	 mat	 þátttakenda	 á	 gæðum	

þeirrar	þjónustu	sem	er	veitt	innan	þeirra	starfssviðs.	

5.1.1 Starfsánægja	

Mikill	meirihluti	þátttakenda	telja	sig	ánægða	í	starfi	(80%)	og	var	lítill	en	þó	marktækur	

munur	á	þeim	þætti	frá	því	að	sambærileg	rannsókn	var	lögð	fyrir	árið	2002	af	Sigrúnu	

Gunnarsdóttur	 (2006).	 Starfsánægja	 er	 því	 heilt	 á	 litið	 í	 samræmi	 við	 fyrri	 rannsóknir	

sem	framkvæmdar	hafa	verið	á	Landspítala	sem	sýnt	hafa	fram	á	almenna	starfsánægju	

á	meðal	hjúkrunarfræðinga	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2009;	Herdís	Sveinsdóttir	o.fl.	2003;	

Biering	og	Flygenring,	2000).		

Þó	starfsánægja	hafi	almennt	verið	mikil	og	lítið	breyst	á	milli	rannsókna	hefur	þeim	

sem	eru	mjög	ánægðir	 í	núverandi	starfi	á	spítalanum	fækkað	úr	34,5%	niður	 í	26,4%.	

Það	 gefur	 ákveðnar	 vísbendingar	 um	 að	 starfsánægja	 hjúkrunarfræðinga	 sé	minni	 en	

áður.	Á	sama	tíma	hefur	þó	þeim	sem	eru	mjög	óánægðir	fækkað	úr	6,6%	í	4,5%.	Velta	

má	 fyrir	 sér	 hvort	 þær	 niðurstöður	 tengist	 því	 að	 þeir	 hjúkrunarfræðingar	 sem	 voru	
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óánægðastir	hafi	hugsanlega	sagt	upp	í	kjarabaráttu	stéttarinnar	2015	og	hafi	því	þegar	

verið	hættir	störfum	þegar	rannsóknin	fór	fram.	

Fleiri	hjúkrunarfræðingar	og	ljósmæður	eru	ánægðari	með	starfsheiti	sitt	og	menntun	

og	 það	 sem	 það	 stendur	 fyrir	 heldur	 en	 í	 starfi	 sínu	 á	 LSH.	 Það	 er	 í	 samræmi	 við	

niðurstöður	 annarra	 sambærilegra	 rannsókna	 (Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006;	 Duffield,	

Roche,	O´Brien-Pallas,	Catling-Paull	og	King,	2009)	og	gefur	vísbendingar	um	ástand	og	

líðan	 starfsfólks	 á	 spítalanum.	 Þetta	 má	 líta	 á	 sem	 aðvörunarmerki	 fyrir	 stjórnendur	

spítalans	 og	 stjórnvöld	 og	 sem	 hvatningu	 til	 að	 bæta	 starfsumhverfi	

heilbrigðisstarfsfólks.		

Þó	nokkur	hluti	þátttakenda	(17%)	hefur	hug	á	að	segja	upp	núverandi	starfi	sínu	á	

næstu	6-12	mánuðum	samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar	en	aðeins	7,7%	höfðu	

áformað	 að	 gera	 slíkt	 hið	 sama	 þegar	 rannsóknin	 var	 lögð	 fyrir	 árið	 2002	 (Sigrún	

Gunnarsdóttir,	 2006).	 Reikna	 má	 því	 með	 að	 Landspítalinn	 sé	 á	 næstu	 misserum	 að	

missa	úr	starfi	hjúkrunarfræðinga	með	dýrmæta	reynslu	sem	getur	verið	dýrkeypt	bæði	

hvað	 varðar	 öryggi	 og	 þjónustu	 við	 sjúklinga	 og	 kostnað	 við	 ráðningu	 og	 þjálfun	 nýs	

starfsfólks.	Fjölgun	þeirra	sem	hafa	í	hyggju	að	hætta	í	núverandi	starfi	er	í	samræmi	við	

niðurstöður	erlendra	rannsókna	sem	sýnt	hafa	svipað	eða	jafnvel	hærra	hlutfall	 (Aiken	

o.fl.,	 2013;	 Aiken	 o.fl.,	 2012).	 Niðurstöðurnar	 styðja	 vísbendingar	 þess	 efnis	 að	 þetta	

hlutfall	 fari	almennt	hækkandi	 innan	Evrópu	 (Li,	Galatsch,	Siegrist,	Müller,	Hasselhorn,	

2011)	en	er	á	sama	tíma	töluvert	lægra	í	Bandaríkjunum	eða	um	14%	(Aiken	o.fl.,	2012).	

5.1.2 Líðan	

Töluverð	 aukning	 reyndist	 vera	 á	 einkennum	 kulnunar	 í	 starfi	 á	 meðal	

hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 Landspítala	 en	 ríflega	 helmingur	 (51,2%)	 hefur	

einkenni	kulnunar	í	starfi.	Nýlegar	rannsóknir	á	Landspítala	og	erlendis	hafa	gefið	sömu	

vísbendingar	 (Anna	Guðbjörg	Gunnarsdóttir	o.fl.,	2011;	McHugh	o.fl.,	2011)	en	þó	eru	

þessar	 tölur	 háar.	 Einkenni	 kulnunar	 reyndust	 ekki	 einungis	 algengari	 en	 áður	 heldur	

einnig	 alvarlegri.	 Einn	 af	 hverjum	 fimm	 (20,8%)	 hjúkrunarfræðingum	 og	 ljósmæðrum	

skoruðu	27	stig	eða	fleiri	á	MBI	og	teljast	því	með	alvarleg	einkenni	kulnunar	á	meðan	

hlutfall	þeirra	var	aðeins	6,4%	í	fyrri	rannsókn.		



	

56	

	

Greina	má	mun	milli	 sviða	spítalans	og	voru	alvarleg	einkenni	kulnunar	algengust	á	

Aðgerðarsviði	 og	 Kvenna-	 og	 barnasviði	 og	 gefur	 tilefni	 til	 að	 rýna	 sérstaklega	 í	

starfsaðstæður	 þar.	 Líkt	 og	Maslach	 o.fl.	 (2001)	 bentu	 á,	 er	 kulnun	 afleiðing	 þess	 að	

starfa	 undir	 viðvarandi	 álagi	 og	 í	 tímahraki	 og	 má	 því	 leiða	 líkum	 að	 því	 að	 þessar	

neikvæðu	breytingar	á	líðan	hjúkrunarfræðinga	í	starfi	á	Landspítala	megi	rekja	til	sífellt	

aukinna	krafna,	álags	og	undirmönnunar	(Anna	Guðbjörg	Gunnarsdóttir	o.fl.,	2011).	

Áhugavert	er	að	sjá	að	þrátt	fyrir	verri	líðan	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	frá	því	

að	rannsóknin	var	síðast	lögð	fyrir,	hefur	hlutfall	þeirra	sem	telja	sig	ánægða	í	núverandi	

starfi	á	spítalanum	sáralítið	lækkað.	Löngum	hefur	því	verið	fleygt	fram	að	þeir	sem	velja	

hjúkrun	 og	 ljósmóðurfræði	 sem	 sín	 ævistörf	 geri	 það	 af	 ástríðu	 og	 jafnvel	 köllun.	

Eigindleg	 rannsókn	 Sigrúnar	 Gunnarsdóttir	 (2006)	 benti	 eindregið	 til	 að	 gildi	 starfsins	

sjálfs	og	innri	starfshvöt	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	á	Landspítala	væri	mikilvægur	

þáttur	 í	 starfsánægju	 þeirra.	 Leiða	 má	 hugann	 að	 því	 hvort	 það	 auk	 velvildar	 í	 garð	

Landspítala	sé	einmitt	ástæða	þessarar	miklu	starfsánægju	á	meðal	stéttanna	tveggja	og	

að	þrátt	 fyrir	 að	 vera	 jafnvel	 á	 fremstu	brún	 vegna	 álags	 vegi	 sú	 ánægja	 sem	hlýst	 af	

starfinu	 upp	 á	 móti	 vanlíðaninni.	 Gæðaúttektir	 Embættis	 landslæknis	 hafa	 gefið	 þær	

upplýsingar	 að	 flest	 starfsfólk	 spítalans	 telur	 starf	 sitt	 gefandi	 þrátt	 fyrir	 erfið	

starfsskilyrði	 (Embætti	 Landlæknis,	 2014b;	 2014c).	 Einnig	 getur	 það	 haft	 áhrif	 að	

spurning	um	starfsánægju	er	stök	(e.	single	item)	á	meðan	margar	spurningar	segja	fyrir	

um	einkenni	kulnunar.		

5.1.3 Mat	á	gæðum	þjónustu	

Þrátt	 fyrir	 vísbendingar	 um	 verri	 líðan	 og	 minni	 ánægju	 í	 starfi	 nú	 miðað	 við	 fyrri	

rannsókn	 var	 meðaltal	 mats	 þátttakenda	 á	 gæðum	 þjónustu	 á	 sama	 stigi	 í	 báðum	

rannsóknum.	 Alls	 94	 einstaklingar	 eða	 14,7%	 þátttakenda	 mátu	 þó	 þjónustuna	

„sæmilega“	eða	„lélega“	á	meðan	það	voru	aðeins	43	(7,1%)	í	fyrri	rannsókn.	Ef	horft	er	

til	aukningar	einkenna	kulnunar	kemur	ekki	á	óvart	þó	fleiri	meti	þá	þjónustu	sem	veitt	

er	 innan	 spítalans	 lakari	 nú	 en	 í	 fyrri	 rannsókn	 en	 mat	 hjúkrunarfræðinga	 á	 gæðum	

þjónustu	hefur	verið	tengt	við	starfsánægju	og	líðan	(McHugh	o.fl.,	2011;	Maslach	o.fl.,	

2001;	Aiken	o.fl.,	2008;	Vahey	o.fl.,	2004;	Aiken	o.fl.,	2012;	Griffiths	o.fl.,	2016;	Kutney-

Lee	o.fl.,	2009).		
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Í	ljósi	umræðu	undanfarinna	missera	um	að	gæðum	þjónustu	á	Landspítala	sé	ógnað	

(Kristín	 Sigurðardóttir,	 2016;	 Þórhildur	 Þorkelsdóttir,	 2014)	 er	 athyglisvert	 að	 örlítil	

hækkun	 var	 frá	 fyrri	 rannsókn	 á	 hlutfalli	 þeirra	 sem	 mátu	 þjónustuna	 „mjög	 góða“.	

Hugsanlega	má	leiða	að	því	líkum	að	starfsmenn	sem	upplifa	sterk	einkenni	kulnunar	nái	

ekki	 að	 fullu	 að	 leggja	mat	 á	 verk	 sín	 og	 annarra.	Við	 samanburð	 á	 niðurstöðum	 fyrri	

rannsóknar	ber	að	hafa	 í	huga	að	orðalag	spurningarinnar	nú	er	ekki	nákvæmlega	það	

sama	og	var	árið	2002.	Þegar	unnið	var	að	þýðingu	mælitækisins	árið	2002	var	í	ensku	

útgáfu	 mælitækisins	 notað	 orðið	 „excellent“	 sem	 þá	 var	 þýtt	 „framúrskarandi“.	 Við	

túlkun	niðurstaðna	árið	2002	komu	í	ljós	vísbendingar	um	að	þessi	þýðing	hafi	ekki	verið	

nógu	nákvæm	og	ekki	í	takt	við	málvenju	hér	á	landi.	Í	 ljósi	þessa	var	þýðingin	lagfærð	

og	valmöguleikinn	„mjög	góð“	sett	í	staðinn	fyrir	„framúrskarandi“	sem	þýðing	á	enska	

orðinu	„excellent“	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).	Þessi	munur	á	orðalagi	getur	haft	áhrif	

á	samanburð	niðurstaðna	þessarar	spurningar	á	milli	ára.	

5.1.4 Mat	á	gæðum	starfsumhverfis	

Eftirtektarverður	munur	er	á	þeim	þáttum	er	snúa	að	mönnun	sem	marktækt	er	metin	

lakari	nú	en	áður	og	er	þáttur	mönnunar	rauður	þráður	í	niðurstöðum	rannsóknarinnar	

nú.	 Ljóst	 er	 á	 svörum	þátttakenda	að	þeir	 telja	 ekki	 nægan	mannskap	 til	 staðar	 til	 að	

sinna	 þeim	 fjölmörgu	 verkefnum	 sem	 eru	 fyrir	 hendi	 á	 spítalanum.	 Mikilvægt	 er	 að	

benda	á	að	viðeigandi	mönnun	er	 forsenda	vellíðanar,	getu	 til	 að	 sinna	 starfi	og	veita	

góða	 þjónustu	 (Vahey	 o.fl.,	 2004;	 Aiken	 o.fl.,	 2012).	 Að	 öðru	 leyti	 virðast	

hjúkrunarfræðingar	meta	 starfsumhverfi	 sitt	 heilt	 á	 litið	 á	 sambærilegan	 hátt	 og	 þeir	

gerðu	í	fyrri	rannsókn.		

5.1.5 Tengsl	starfsumhverfis	við	starfsánægju,	líðan	og	mat	á	gæðum	þjónustu	

Mönnun	 virðist	 vera	 áhrifamesti	 þátturinn	 fyrir	 líðan	 og	 ánægju	 í	 starfi	

hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 Landspítala.	 Allir	 undirþættir	 starfsumhverfis	 voru	

skoðaðir	með	tilliti	til	hugsanlegra	tengsla	við	starfsánægju,	líðan	og	mat	þátttakenda	á	

gæðum	þjónustu	og	sýndu	niðurstöður	að	mönnun	hafði	marktæk	tengsl	við	alla	þessa	

þætti.	Jafnframt	sýndu	niðurstöður	fram	á	mikilvægi	stuðnings	innan	deildar.	Var	þar	átt	

við	 hrós	 og	 viðurkenningu,	 sveigjanlegt	 vaktafyrirkomulag	 og	 stjórnun	 og	 forystu	

deildarstjóra	fyrir	ánægju	í	starfi	og	líðan.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	að	góð	samskipti	
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og	samvinna	á	milli	hjúkrunarfræðinga	og	lækna	tengjast	auknum	gæðum	í	þjónustu	við	

skjólstæðinga.	 Má	 því	 segja	 að	 þeir	 þættir	 sem	 teljast	 til	 Magnet	 eiginleika	 svo	 sem	

stuðningur	 stjórnenda,	 samskipti	 fagstétta	 og	 fleira,	 höfðu	 marktæk	 tengsl	 við	

starfsánægju,	 líðan	 og	 mat	 þátttakenda	 á	 gæðum	 þjónustu	 á	 Landspítala.	 Þessar	

niðurstöður	 eru	 í	 samræmi	 við	 aðrar	 rannsóknir	 sem	 kannað	 hafa	 áhrif	 Magnet	 á	

starfsumhverfi	 (Aiken	o.fl.,	 2012;	Chen	og	 Johantgen,	2010;	Griffiths	o.fl.,	 2016).	Þessi	

sömu	 tengsl	 komu	 einnig	 fram	 í	 fyrri	 rannsókn	 á	 Landspítala	 þar	 sem	 mikilvægustu	

þættirnir	í	þessu	sambandi	voru	stuðningur	stjórnenda,	mönnun	og	samskipti	lækna	og	

hjúkrunarfræðinga	 (Sigrún	 Gunnarsdóttir,	 2006).	 Marktæk	 fylgni	 var	 til	 staðar	 milli	

kulnunar	 og	 starfsánægju	 og	 samræmist	 það	 rannsóknum	 Maslach	 o.fl.	 (2001).	

Ennfremur	voru	marktæk	tengsl	kulnunar	við	gæði	þjónustu	og	samræmist	það	meðal	

annars	rannsóknum	Schaufeli	o.fl.	(2009).	

Sigrún	 Gunnarsdóttir	 (2006;	 2009)	 dró	 fram	 ákveðin	 viðvörunarmerki	 á	 grunni	

niðurstaðna	 rannsóknar	 sinnar	 sem	 framkvæmd	var	 árið	 2002.	 Þau	merki	 voru	meðal	

annars	 vaxandi	 álag	 á	 starfsfólk	 og	 breikkandi	 bil	 milli	 efstu	 stjórnenda	 spítalans	 og	

almennra	starfsmanna.	Það	bil	virðist	hafa	haldið	áfram	að	breikka	því	niðurstöðurnar	

nú	sýna	að	starfsmenn	álíta	lítil	tengsl	þar	á	milli,	telja	yfirmenn	lítt	sjáanlega	og	telja	sig	

hafa	lítil	áhrif	á	ákvarðanatöku	og	skipulag	á	spítalanum	(sjá	viðauka	11	og	12).	Líkt	og	

fjallað	 var	 um	 í	 kafla	 2.6	 um	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	 (mynd	 2)	 eru	 margir	

samverkandi	þættir	sem	hafa	áhrif	á	 líðan	starfsmanna.	Einn	af	þeim	þáttum	er	stjórn	

skipulagsheildarinnar	og	þær	ákvarðanir	sem	hún	tekur.	

5.1.5.1 Líkan	áhrifaþátta	
Mynd	3	hér	 fyrir	neðan	sýnir	 tillögu	að	 líkani	áhrifaþátta	starfsumhverfis	Landspítala	á	

líðan	 þátttakenda,	 starfsánægju	 þeirra	 og	 mat	 á	 gæðum	 þjónustu	 innan	 spítalans.	

Líkanið	 er	 sett	 fram	 samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 og	 er	 líka	 í	 takt	 við	

hugmyndafræði	 RNAO	 (2008)	 um	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga.	 Þrír	 hringir	 sem	

tákna	 ólíka	 þætti	 í	 starfsumhverfi	 hjúkrunarfræðinga	 sem	 saman	 hafa	 áhrif	 á	 líðan	

þeirra,	starfsánægju	og	mat	á	gæðum	þjónustu	mynda	líkanið.	Ysti	hringurinn,	sá	græni,	

táknar	ytra	umhverfi	 Landspítalans	sem	fjallað	var	um	 í	upphafi	 ritgerðarinnar	en	ekki	

metið	að	öðru	leyti	í	rannsókninni.	Þar	undir	falla	ytri	aðstæður	spítalans,	íslensk	lög	og	

reglugerðir	sem	spítalinn	starfar	eftir,	þar	með	talin	fjárlög	og	fjárveitingar	til	spítalans.	
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Hringurinn	 í	 miðjunni,	 sá	 blái,	 snýr	 að	 skipulagsheildinni	 sjálfri,	 Landspítalanum,	 og	

endurspeglar	 þá	 þætti	 sem	 í	 þessari	 rannsókn	 reyndust	 marktækt	 tengd	 líðan,	

starfsánægju	 og	 mati	 þátttakenda	 á	 gæðum	 þjónustu.	 Rauði	 hringurinn	 táknar	

einstaklingsbundna	 þætti	 svo	 sem	 faglega	 færni,	 kunnáttu	 og	 samskipti.	 Í	 þessari	

rannsókn	komu	fram	marktæk	tengsl	milli	samskipta	við	samstarfsfólk	og	mats	á	gæðum	

þjónustu.	 Innst	 í	 líkaninu,	 í	 ljósgrænum	 hring,	 eru	 síðan	 útkomubreytur	 sem	mældar	

voru	í	rannsókninni,	þ.e.	líðan,	starfsánægja	og	mat	á	gæðum	þjónustunnar.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	 tillaga	 að	 líkani	 sem	 hér	 er	 kynnt	 endurspegla	

áhersluþætti	 starfsumhverfis	 hjúkrunarfræðinga	 samkvæmt	RNAO	 (2008)	 (mynd	2)	 og	

eru	einnig	í	takt	við	rannsóknir	sem	byggja	á	hugmyndafræði	Magnet	þar	sem	áhersla	er	

á	 mikilvægi	 styðjandi	 stjórnunar,	 viðeigandi	 mönnunar	 og	 góðra	 samskipta	 fagstétta	

(ANCC,	e.d.a;	Aiken	o.fl.,	2008).		

	

	

Mynd	3.	Líkan	áhrifaþátta	starfsumhverfis	og	tengsl	við	líðan	þátttakenda,	starfsánægju	og	mat	á	
gæðum	þjónustu	samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknar	

	

5.2 Takmarkanir	og	annmarkar	rannsóknar	
Helstu	 takmarkanir	 rannsóknarinnar	 felast	 í	 að	 um	þversniðsrannsókn	 er	 að	 ræða.	 Til	

þess	að	 fá	nákvæmari	niðurstöður	og	 til	 að	 sjá	 raunveruleg	 tengsl	 á	milli	 breyta	hefði	

rannsóknin	 þurft	 að	 ná	 yfir	 lengri	 tíma	 og	 jafnvel	 vera	 lögð	 fyrir	 í	 nokkur	 skipti	 með	
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reglulegu	millibili.	Sú	staðreynd	að	um	samanburðarrannsókn	er	að	ræða	getur	þó	vegið	

upp	á	móti	veikleikum	þversniðsrannsóknar.	

Svarhlutfall	var	um	50%	sem	telst	almennt	gott	í	rannsókn	sem	nær	til	þýðis	í	heild,	

þó	 skiptar	 skoðanir	 séu	 á	 því	 hvað	 teljist	 ásættanlegt	 svarhlutfall	 (Grady	 og	Wallston,	

1988;	 Cummings,	 Savitz	 og	 Konrad,	 2001).	 Reynt	 var	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 auka	

svarhlutfall	 rannsóknar	 en	 það	 var	 gert	 með	 því	 að	 senda	 rafræna	 áminningu	 með	

tölvupósti	 til	 þátttakenda	 í	 tvígang.	 Þá	 voru	 jafnframt	 settar	 tilkynningar	 inn	 á	 lokaða	

hópa	 hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook	 og	 flestar	

klínískar	deildir	Landspítala	heimsóttar	í	þeim	tilgangi	að	minna	á	þátttöku.	

Ekki	var	mögulegt	að	sjá	niðurstöður	fyrir	hverja	deild	fyrir	sig	en	það	hefði	gefið	enn	

nákvæmara	yfirlit	yfir	stöðu	deilda	spítalans.	Ákveðið	var	að	spyrja	ekki	um	starfsdeild	til	

að	 styrkja	persónuvernd	og	einnig	álitið	að	ef	 spurt	yrði	um	deild	myndi	það	ef	 til	 vill	

draga	úr	svörun.	

Við	 fyrirlögn	 könnunarinnar	 var	 notast	 við	 spurningakönnunarforritið	 Questionpro.	

Eiginleikar	 forritsins	 fela	 í	 sér	 möguleika	 fyrir	 sama	 einstakling	 á	 að	 svara	 listanum	

endurtekið	 með	 því	 að	 opna	 vefslóðina	 oftar	 en	 einu	 sinni	 sem	 gæti	 haft	 áhrif	 á	

niðurstöður.	

Notast	var	við	vegið	meðaltal	þar	sem	svör	vantaði	í	úrvinnslu	gagna	líkt	og	gert	var	í	

samanburðarrannsókn.	Slíkt	getur	skekkt	niðurstöður	 í	átt	að	meðaltali.	Því	var	prófað	

að	reikna	út	frá	gögnunum	án	vegins	meðaltals	og	reyndist	munurinn	sáralítill	og	þessi	

aðferð	hefur	því	ekki	haft	áhrif	á	niðurstöður.	

Ef	litið	er	til	styrkleika	rannsóknarinnar	má	nefna	að	rannsóknin	náði	til	allra	klínískra	

hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 LSH	 og	 þar	 með	 til	 alls	 þýðisins.	 Einnig	 telst	 sú	

staðreynd	að	um	samanburðarrannsókn	er	að	 ræða	sem	notast	við	sömu	mælitæki	 til	

styrkleika	 og	 gefur	 betri	 hugmynd	 um	 breytingar	 innan	 spítalans.	 Mælitækin	 hafa	

jafnframt	verið	margreynd	og	margsannað	áreiðanleika	sinn	og	réttmæti.	

5.3 Ályktun	-	horft	til	framtíðar		
Rannsóknin	náði	til	allra	hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra	á	Landspítala	og	kannaði	mat	

þeirra	 á	 starfsumhverfi	 sínu,	 starfsánægju	 og	 líðan	 og	 gæðum	 þjónustu.	 Hugsanleg	
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tengsl	milli	þessara	þátta	voru	könnuð	auk	þess	sem	niðurstöðurnar	voru	bornar	saman	

við	sambærilega	rannsókn	sem	framkvæmd	var	árið	2002	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006).		

Mikilvægt	er	fyrir	Landspítala	að	taka	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	alvarlega.	Þær	

sýna	að	stór	hluti	fjölmennustu	starfstéttar	spítalans	glímir	við	vanlíðan	í	starfi	og	margir	

við	alvarleg	einkenni	kulnunar	sem	hefur	áhrif	á	persónulega	líðan	og	hagi	einstaklings	

en	einnig	á	öryggi	 sjúklinga	og	gæði	þjónustu.	Hafa	þessir	þættir	 versnað	 til	muna	 frá	

rannsókninni	 2002.	 Niðurstöður	 sýna	 ennfremur	 að	 hjúkrunarfræðingar	 telja	 sig	 ekki	

hafa	tíma	til	að	sinna	verkefnum	sínum	vegna	manneklu.	Þær	niðurstöður	eru	ákaflega	

skýrar	þar	sem	allt	að	70%	svarenda	töldu	að	faglegt	samráð,	daglegt	starf	á	deildum	og	

persónulegur	 stuðningur	 við	mikið	 veika	 sjúklinga	 liðu	 fyrir	 lélega	mönnun.	 Þá	 virðist	

hjúkrunarfræðingum	skorta	faglegt	sjálfræði	og	tengsl	við	stjórnendur	minnkað	frá	fyrri	

rannsókn.	

Miklar	breytingar	hafa	átt	sér	stað	í	 íslensku	heilbrigðiskerfi	síðan	fyrri	rannsókn	var	

gerð	 og	 nýjar	 upplýsingar	 um	 starfsumhverfi,	 líðan	 starfsfólks	 og	 gæði	 þjónustu	 á	

þjóðarsjúkrahúsinu	 Landspítala,	 sem	 jafnframt	 er	 stærsti	 vinnustaður	 landsins,	 mjög	

mikilvægar.	Samanburður	sem	þessi	hefur	ekki	verið	 framkvæmdur	áður,	svo	vitað	sé.	

Notast	var	við	alþjóðleg	mælitæki	við	framkvæmd	rannsóknarinnar	sem	gefur	tilefni	og	

tækifæri	til	samanburðar	við	erlendar	rannsóknir	sem	notast	hafa	við	sömu	mælitæki	en	

slíkur	samanburður	hefur	ekki	verið	gerður	síðan	2002	(Sigrún	Gunnarsdóttir,	2006)	svo	

vitað	sé.	

Hjúkrunarfræðingar	 gegna	 stóru	 hlutverki	 í	 öryggi	 sjúklinga	 og	 gæðum	 þeirrar	

þjónustu	sem	er	veitt	innan	sjúkrahúsa.	Viðvarandi	vinnuálag	hefur	verið	langt	umfram	

það	 sem	 eðlilegt	 getur	 talist	 og	 hjúkrunarfræðinga	 skortir	 til	 að	 takast	 á	 við	 þau	

fjölmörgu	 verkefni	 sem	 til	 staðar	 eru	 (Ólafur	 Skúlason,	 2016;	 McKinsey	 &	 Company,	

2016).	 Sífellt	 fleiri	 hjúkrunarfræðingar	 hafa	 snúið	 eða	 íhuga	 að	 snúa	 sér	 að	 öðrum	

störfum	 eða	 námi	 og	 enn	 aðrir	 flytja	 erlendis	 og	 koma	 seint	 eða	 ekki	 aftur	 heim.	

Vísbendingar	um	alvarleika	málsins	má	lesa	úr	því	að	engar	umsóknir	bárust	um	nýlega	

auglýstar	stöður	hjúkrunarfræðinga	á	Landspítala	(Bergljót	Baldursdóttir,	2016)	og	þeim	

sem	ætla	 sér	 að	 hætta	 í	 starfi	 innan	 árs	 fjölgaði	 úr	 7,8%	 í	 17,2%	 frá	 því	 að	 rannsókn	

Sigrúnar	Gunnarsdóttur	var	framkvæmd	árið	2002.	
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Ekki	er	hægt	að	horfa	fram	hjá	því	að	stétt	hjúkrunarfræðinga	er	að	eldast	og	á	næstu	

árum	 munu	 margir	 hjúkrunarfræðingar	 komast	 á	 eftirlaunaaldur	

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin,	e.d.a;b;	McHugh	o.fl.,	 2011).	Mikilvægt	er	að	 fjölga	þeim	

sem	ljúka	námi	í	hjúkrunarfræði	og	gera	hjúkrunarfræðinám	samkeppnishæft	við	aðrar	

fræðigreinar	svo	að	ungt	fólk	sem	stendur	á	þeim	krossgötum	að	velja	sitt	ævistarf	geti	

litið	á	hjúkrun	sem	raunhæfan	kost.	Til	þess	að	svo	megi	verða	er	mikilvægt	að	leiðrétta	

laun	stéttarinnar	sem	komin	eru	afar	nálægt	 lágmarkslaunum	á	 Íslandi	 (VR,	e.d.;	Félag	

íslenskra	 hjúkrunarfræðinga,	 2016b)	 og	 telja	 hjúkrunarfræðingar	 að	 laun	 þeirra	

samræmist	 ekki	 menntun,	 álagi	 og	 þeirri	 ábyrgð	 sem	 þeir	 gegna	 í	 störfum	 sínum	 né	

launum	 annarra	 sambærilegra	 menntastétta	 (Ólafur	 Skúlason,	 2015;	 Fjármála-	 og	

efnahagsráðuneytið,	2016).		

Húsnæði	Landspítala,	aðstæður	og	tækjabúnaður	eitt	og	sér	er	eitt	af	því	sem	gerir	

kerfið	 óöruggt	 og	 jafnvel	 hættulegt	 bæði	 skjólstæðingum	 og	 starfsfólki.	 Bygging	 nýs	

Landspítala	er	fyrir	 löngu	tímabær	og	er	hagsmuna-	og	öryggismál	fyrir	alla	þjóðina	en	

ekki	 síst	 fyrir	 starfsmenn	 hans	 og	 skjólstæðinga.	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 ráðamenn	

þjóðarinnar	festist	ekki	 í	 fortíðinni	með	því	að	horfa	til	þess	að	 íslenskt	heilbrigðiskerfi	

hafi	eitt	sinn	staðist	samanburð	við	þau	lönd	sem	við	kjósum	að	bera	okkur	saman	við	

því	staðreyndin	er	sú	að	við	höfum	dregist	aftur	úr	(OECD,	2005;	OECD,	2015).	Horfast	

þarf	 í	 augu	 við	 að	 íslenskt	 heilbrigðiskerfi	 hefur	 staðið	 í	 stað	 án	 framþróunar	 of	 lengi	

(McKinsey	 &	 Company,	 2016).	 Nauðsynlegt	 er	 að	 auka	 fjárveitingar	 til	

heilbrigðiskerfisins	 svo	 við	 getum	 mætt	 þeim	 kröfum	 sem	 eru	 til	 staðar	 í	

heilbrigðisþjónustu	án	þess	að	það	bitni	á	heilsu	og	líðan	þeirra	sem	hana	veita	eða	ógni	

öryggi	þeirra	sem	hennar	þarfnast.	Með	því	að	bæta	ytri	skilyrði	og	innra	starfsumhverfi	

á	 Landspítala	 væri	 hægt	 að	 auka	 starfsánægju	 og	 bæta	 líðan	 starfsmanna	 sem	 aftur	

myndi	 skila	 sér	 í	 auknu	 öryggi	 og	 gæðum	 þjónustu	 og	 betri	 horfum	 sjúklinga.	 Ánægt	

starfsfólk	héldist	frekar	í	störfum	sínum	og	það	myndi	draga	úr	þeim	kostnaði	sem	fylgir	

þjálfun	nýrra	starfsmanna.		

5.3.1 Framtíðarrannsóknir	

Í	ljósi	niðurstaðna	er	mikilvægt	að	gera	frekari	rannsóknir	til	að	gera	sér	betur	grein	fyrir	

stöðu	 mismunandi	 deilda	 spítalans.	 Þetta	 mætti	 gjarnan	 gera	 með	 blönduðu	

rannsóknarsniði	sem	gæti	fært	fleiri	 litbrigði	inn	í	þekkingarmyndina.	Þannig	mætti	t.d.	
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fá	 dýpri	 þekkingu	 á	 því	 hvers	 vegna	 einkenni	 kulnunar	 eru	 algengari	 og	 alvarlegri	 á	

sviðum	 eins	 og	 Aðgerðarsviði	 og	 Kvenna-	 og	 barnasviði.	 Jafnframt	 væri	 áhugavert	 að	

kanna	hvaða	ástæður	 liggja	 að	baki	 fyrirætlana	um	að	hætta	 störfum	og	 vægi	 launa	 í	

slíkri	 ákvarðanatöku.	 Þá	 væri	 æskilegt	 að	 skoða	 betur	 þætti	 stjórnunar	 og	 hlutverk	

skipulagsheildarinnar	 og	 flókin	 tengsl	 við	 starfsánægju	 og	 kulnun	 í	 starfi.	 Einnig	 væri	

áhugavert	 að	 skoða	 stöðu	 og	 líðan	 annarra	 starfsstétta	 spítalans	 eins	 og	 sjúkraliða,	

lækna,	stjórnenda	og	stoðstétta.	
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6 Lokaorð	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 til	 kynna	 minnkandi	 starfsánægju	 á	 meðal	

hjúkrunarfræðinga	 og	 ljósmæðra	 á	 Landspítala	 og	 vaxandi	 einkenni	 kulnunar	 í	 starfi.	

Þær	 beina	 einnig	 sjónum	 að	 fjarlægð	 milli	 stjórnenda	 og	 starfsfólks	 spítalans	 og	 að	

áhyggjum	af	 þáttum	 í	 ytra	 umhverfi	 hans	 sem	geta	 haft	 hvað	mest	 áhrif	 á	möguleika	

spítalans	til	að	veita	þá	gæða	heilbrigðisþjónustu	sem	honum	er	ætlað	veita.		

Þegar	horft	er	til	innra	umhverfis	spítalans	gæti	ein	af	leiðum	til	úrbóta	verið	að	horfa	

til	 einkenna	 og	 eiginleika	 Magnet-sjúkrahúsa.	 Leggja	 þarf	 aukna	 áherslu	 á	

starfsmannastefnu,	 auka	 tækifæri	 starfsmanna	 til	 starfsþróunar	 og	 starfsframa	 innan	

stofnunarinnar,	efla	sjálfræði	þeirra	og	aðild	að	ákvarðanatöku.	Mikilvægt	er	að	koma	til	

móts	við	starfsfólk	með	því	að	stuðla	að	jafnvægi	á	milli	vinnu	og	einkalífs	svo	sem	með	

sveigjanlegum	vinnutíma	og	meta	menntun	en	um	leið	reynslu	til	 launa.	Þannig	mætti	

auka	dýrmæta	tryggð	mannauðsins	við	stofnunina.		

Í	heilbrigðiskerfi	 sem	miðar	að	því	að	veita	bestu	mögulegu	þjónustu	 til	þeirra	 sem	

þurfa	á	henni	að	halda	hljótum	við	að	leiða	hugann	að	því	hvort	ekki	sé	mögulegt	að	efla	

öryggi	og	gæði	þjónustunnar	með	því	að	hlúa	betur	að	heilbrigðisstarfsfólki	okkar.	

Höfundur	 er	 starfandi	 hjúkrunarfræðingur	 á	 Landspítala	 og	 liggur	 áhugasvið	 í	

málefnum	 tengdum	heilbrigðisþjónustu.	 Eigin	 reynsla	 af	því	 að	 starfa	 á	 spítalanum	og	

umræða	og	viðhorf	samstarfsfólks	til	spítalaumhverfisins	vakti	löngun	til	að	kanna	hver	

raunveruleg	 líðan	og	ánægja	er	 í	 starfi	á	meðal	 starfsmanna.	Við	nánari	eftirgrennslan	

komu	í	ljós	þau	stórvæglegu	áhrif	sem	þessir	þættir	hafa	á	þá	þjónustu	sem	notendum	

heilbrigðiskerfisins	 er	 veitt	 og	 með	 rannsókninni	 kom	 höfundur	 auga	 á	 tækifæri	 til	

úrbóta	 sem	 gætu	 ekki	 einungis	 bætt	 líðan	 starfsmanna	 heldur	 einnig	 aukið	 öryggi	 og	

gæði	heilbrigðisþjónustunnar	og	til	 langs	tíma	dregið	úr	kostnaði.	Það	er	von	höfundar	

að	 stjórnendur	 spítalans	 og	 stjórnvöld	 komi	 einnig	 auga	 á	 þessi	 tækifæri	 og	 að	

niðurstöður	rannsóknarinnar	veiti	innblástur	til	framkvæmda	og	geri	fagfólki	þannig	fært	

að	veita	framúrskarandi	þjónustu.		
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Viðauki	1	–	Yfirlit	þátttakenda	

	

Starfssvið	þátttakenda	

Svið	 Fjöldi	 		
Hlutfall	
(%)	

Flæðissviði	 79	
	

12.3%	
Lyflækningasviði	 172	

	
26.8%	

Skurðlækningasviði	 114	
	

17.8%	
Kvenna-	og	barnasviði	 130	

	
20.2%	

Geðsviði	 49	
	

7.6%	
Aðgerðarsviði	 95	

	
14.8%	

Rannsóknarsvið	/annað	 3	
	

0.5%	
Total	 642	 		 100.0	

	

	

Aldur	þátttakenda	

Aldur	 Fjöldi	 		
Hlutfall	
(%)	

20-30	ára	 70	
	

11.1%	
31-40	ára	 145	

	
22.9%	

41-50	ára	 164	
	

25.9%	
51-60	ára	 183	

	
29.0%	

61	árs	eða	eldri	 70	
	

11.1%	
Samtals	 632	 		 100.0%	
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Viðauki	2	–	Spurningalistar	
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Viðauki	3	–	Staðfesting	á	tilkynningu	til	Persónuverndar	 	
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Viðauki	4	–	Leyfi	siðanefndar	stjórnsýslurannsókna	LSH	
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Viðauki	5	–	Leyfi	starfsmannastjóra	LSH	 	

 

 
 

 Mannauðssvið 
Eiríksgata 5 • 101 Reykjavík • Sími 543 1330 • Bréfasími 543 1365 

   

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Reykjavík
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 26.	september	2015	

	
	
	
	
Sæl	Jana	Katrín	Knútsdóttir	
	
	
	
	
Ég	sem	settur	starfsmannastjóri	samþykki	að	rannsókn	þín	um	tengsl	
starfsumhvefis	á	Landspítala	og	líðan	hjúkrunarfræðinga,	starfsánægju	og	
starfsgetu	verði	gerð	meðal	hjúkrunarfræðinga	á	Landspítala.		
	
Ég	hlakka	til	að	sjá	niðurstöðurnar	þínar	þar	sem	ég	tel	að	þær	geti	hjálpað	
okkur	við	að	varpa	ljósi	á	hvað	við	getum	gert	betur.	
	

	
	
	
	
	
	
	

Virðingarfyllst,	
Bára	Hildur	Jóhannsdóttir	
Settur	starfsmannastjóri	

 



	

87	

	

Viðauki	6	–	Kynningarbréf	til	framkvæmdastjórnar	

	

	 	
Reykjavík 24. september 2015 

 
 
 
Efni: Kynning rannsóknar til framkvæmdastjórnar LSH 
 
 
Undirrituð vinnur að undirbúningi rannsóknar um tengsl starfsumhverfis á 
Landspítala háskólasjúkrahúsi og líðan hjúkrunarfræðinga, starfsánægju og starfsgetu. 
Þátttakendur í rannsókninni verða starfandi hjúkrunarfræðingar á Landspítala í 
októbermánuði 2015. Rannsóknin er fræðilega og aðferðafræðilega byggð á 
hugmyndafræði um ,,Magnet-sjúkrahús” sem þróað hefur verið í Bandaríkjunum, 
Kanada og víðar um heim frá 1980. Hugmyndafræði Magnet byggir á því hvernig 
auka megi gæði þjónustu og efla starfsánægju og þar með starfsgetu með áherslu á 
eflandi  stjórnun, markvisst upplýsingaflæði og góð samskipti.  
 
Um er að ræða spurningalistakönnun, alls um 40 spurningar. Samskonar rannsókn var 
framkvæmd á Landspítala árið 2002 sem liður í doktorsrannsókn Sigrúnar 
Gunnarsdóttur og mun þessi rannsókn vera framhald af þeirri vinnu. Niðurstöður 
slíkrar framhaldsrannsóknar nýtast stjórnendum spítalans með því að varpa ljósi á 
stöðu áhrifaþátta starfsánægju hjúkrunarfræðinga á spítalanum og þjónustunnar sem 
er veitt. Niðurstöður veita tækifæri til úrbóta, sjúklingum og starfsmönnum til 
hagsbóta. 
 
Rannsóknin sem hér um ræðir er unnin til meistaraprófs (MSc) við 
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands undir handleiðslu Sigrúnar Gunnarsdóttur 
hjúkrunarfræðings og dósents við Háskóla Íslands og Háskólann á Bifröst (PhD) og 
Kára Kristinssonar lektors (PhD) við Háskóla Íslands. 
 
Miðað er við að söfnun gagna hefjist í október 2015 með rafrænni spurningakönnun 
og að úrvinnslu verði lokið í desember sama ár. Við rannsóknina er fylgt ítrustu 
kröfum um visindaleg vinnubrögð og reglum um trúnað við meðferð gagna. 
 
Óskað hefur verið eftir leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar til starfsmannastjóra 
LSH auk þess sem umsókn hefur verið send til Siðanefndar stjórnsýslurannsókna. 
 
Nánari upplýsingar um stöðu þekkingar og aðferðafræði rannsóknar má finna á 
meðfylgjandi rannsóknaráætlun. 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
Jana Katrín Knútsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur LSH og meistaranemi við Háskóla Íslands 
 
 
 
 
Fylgiskjal: Rannsóknaráætlun 
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Viðauki	7	–	Kynningarbréf	og	leiðbeiningar	til	þátttakenda	

	

Kæri viðtakandi.  
 
Siðanefnd stjórnsýslurannsókna hefur veitt leyfi fyrir því að rannsóknin 
Starfsumhverfi og líðan hjúkrunarfræðinga á Landspítala verði framkvæmd á 
Landspítala.  
Boð um þátttöku í rannsókninni er sent frá hagdeild fjármálasviðs fyrir hönd 
rannsakanda á alla starfandi hjúkrunarfræðinga og ljósmæður á LSH.  
Um er að ræða spurningalistakönnun sem byggir á hugmyndafræði um svokölluð 
,,Magnet-sjúkrahús” og tekur um það bil 15 mínútur að svara öllum spurningunum. 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna tengsl starfsumhverfis við líðan 
hjúkrunarfræðinga í starfi, starfsánægju og gæði þjónustu. 
Meðfylgjandi er kynningarbréf rannsóknar og vefslóð sem inniheldur 
spurningalistann sem óskað er eftir að þú svarir.  
Spurningalistinn er nafnlaus og ekki er unnt að rekja neinar upplýsingar til 
þátttakenda. 
Framkvæmdaraðili rannsóknar er Jana Katrín Knútsdóttir hjúkrunarfræðingur en 
ábyrgðarmenn eru Sigrún Gunnarsdóttir hjúkrunarfræðingur og dósent við Háskóla 
Íslands og Háskólann á Bifröst og Kári Kristinsson lektor við Háskóla Íslands. 
 
Athygli skal vakin á að engum upplýsingum um þig verður miðlað til rannsakanda og 
að með því að svara spurningalistanum hefur þú veitt upplýst samþykki fyrir þátttöku 
í rannsókninni. 
 
http://www.questionpro.co/t/ALliFZS6g1 
 
Þátttaka þín er liður í að varpa ljósi á tengsl stjórnunar, starfsánægju og gæði 
þjónustunnar og skapar um leið tækifæri til úrbóta.  
 
Með fyrirfram þakklæti fyrir samstarfið. 
 
Jana Katrín Knútsdóttir, hjúkrunarfræðingur BSc, Landspítala háskólasjúkrahúsi –
jkk2@hi.is 
Sími: 6951004 
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Viðauki	8	–	Ítrekun	til	þátttakenda	

	

Starfsumhverfi	og	líðan	
hjúkrunarfræðinga	og	ljósmæðra á 
Landspítala 
	
	
Þakkir	fyrir	þátttöku	í	rannsókn	
	
Kæri hjúkrunarfræðingur / ljósmóðir 

Með bréfi þessu vil ég þakka þér og samstarfsfólki þínu fyrir 
góðar viðtökur vegna rannsóknar minnar um starfsumhverfi og 
líðan hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Landspítala. 

Spurningalisti rannsóknarinnar var sendur af hagdeild LSH þann 
3. nóvember sl. á landspitali.is tölvupóstföng allra klínískt 
starfandi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í október 2015.  

Góð svörun eykur gæði rannsóknarinnar og með háu 
svarhlutfalli aukast möguleikarnir sem við höfum til að nýta 
niðurstöðurnar í þágu starfsmanna og skjólstæðinga. 

Ef þú hefur þegar svarað spurningalistanum þakka ég þér 
kærlega fyrir þátttökuna en hafir þú ekki svarað bið ég þig 
vinsamlegast um að gera svo eins fljótt og kostur er.  

Það tekur einungis um 10 mínútur að svara öllum spurningunum 
rafrænt og engin leið er til að rekja svör aftur til þátttakenda. 

Ég þakka þér kærlega fyrir stuðning þinn við rannsóknina og 
ánægjulegt samstarf. 

	
Með	bestu	kveðjum,	

	
Jana	Katrín	Knútsdóttir,	hjúkrunarfræðingur	

S:	695	1004	–	jkk2@hi.is	
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Viðauki	9	–	Bréf	til	framkvæmdastjórnar	og	hjúkrunardeildarstjóra	
klínískra	sviða	LSH	

	

Kæri framkvæmdastjóri/deildarstjóri, 

Með bréfi þessu vil ég þakka þér og samstarfsfólki þínu fyrir góðar 
viðtökur vegna rannsóknar minnar um starfsumhverfi og líðan 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Landspítala. 

Spurningalisti rannsóknarinnar var sendur af hagdeild LSH þann 3. 
nóvember sl. á landspitali.is tölvupóstföng allra klínískt starfandi 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í október 2015. 

Góð svörun eykur gæði rannsóknarinnar og möguleika á að nýta 
niðurstöðurnar í þágu starfsmanna og þeirrar þjónustu sem spítalinn 
veitir.  

Má ég vinsamlega leita til þín og óska eftir hvatningu til  
hjúkrunarfræðinga/ljósmæðra á þínu sviði/deild um að svara könnuninni? 

Svörunin fer fram rafrænt og tekur einungis um 10 mínútur að svara 
öllum spurningunum. 

Meðfylgjandi er rannsóknaráætlun mín hafir þú áhuga á að kynna þér 
hana nánar.  

Ég þakka þér kærlega fyrir stuðning þinn við rannsóknina og ánægjulegt 
samstarf. 

 

Bestu kveðjur, 

Jana Katrín Knútsdóttir, hjúkrunarfræðingur og meistaranemi 

S: 695 1004 – jkk2@hi.is 
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Viðauki	10	–	Fylgni	milli	fylgibreyta	
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Viðauki	11	–	Viðhorf	starfsmanna	til	stjórnenda	LSH	
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Viðauki	12	–	Valdefling	og	faglegt	sjálfræði	á	LSH	

	



	

94	

	

	

	



	

95	

	

	


