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Útdráttur 

Rannsóknin byggir á viðtölum við 11 hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvernig hjúkrunarfræðingarnir samræma kröfur spítalans um 

afköst og eigin faglega sýn. Núverandi starfsaðstæður einkennast af miklum niðurskurði, 

manneklu í röðum hjúkrunarfræðinga og veikindaleyfum þeirra. Helstu niðurstöður eru að 

hjúkrunarfræðingarnir telja sér ómögulegt að finna heilbrigt, siðlegt og faglegt jafnvægi við 

ríkjandi starfsskilyrði. Í því skyni að viðhalda lágmarks fagmennsku og takmarka áhættu fyrir 

sjúklinga forgangsraða þeir tíma sínum og störfum þannig að þeir leitast við að tryggja öryggi 

sjúklinga. Það er oft á kostnað andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu 

hjúkrunarfræðinganna í andrúmslofti sem einkennist af því að engu má muna að mistök geti 

orðið og þeim finnst bæði öryggisviðmið spítalans og vinnuverndarstefna óásættanleg. Þeir 

lýsa fjarlægð milli sín og yfirmanna sinna og sakna þess stuðnings og málsvarnar sem þeir 

telja sig eiga rétt á frá yfirmönnum sem þeir segja hunsa og þagga niður kvartanir og 

ábendingar um vinnuálag og skort á öryggisviðmiðum. Vegna skorts á stuðningi frá 

yfirmönnum og áherslu spítalans á afköst hafa hjúkrunarfræðingarnir orðið vitni að og 

jafnvel átt þátt í gjörðum sem þeir telja ósiðlegar og ófaglegar og þeir eru í æ ríkari mæli 

farnir að endurmeta stöðu sína í starfi og þátttöku í valdatengslunum innan spítalans. 
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Abstract 

The research is based on qualitative interviews with 11 nurses at the National Hospital of 

Iceland. The study aims to find out how the nurses find balance between their own 

professional standards and the focus on throughput of patients in the hospital policy. This is 

happening during times of immense cutback, nursing staff shortage and nurses‘ sick leaves. 

The main findings are that while working under these conditions the nurses find it 

impossible to find a healthy, ethical and professional balance. In order to sustain a minimum 

level of professionalism and minimize risk for their patients they prioritize their work in 

order to secure the safety of their patients. That is often on cost of their own physical, social 

and psychological health and job-satisfaction in the athmosphere of risk and looming 

danger. They find the hospital security standards as well as the occupational safety and 

health policy of the hospital unacceptable. The nurses describe a gap between them and 

their managers and miss the support and advocacy they are entitled to as their complaints of 

work-load and insufficient security standards are ignored and silenced. Because of the lack 

of support from their managers and the hospital policy and focus on throughput they have 

witnessed and even participated in actions they find unethical and unprofessional and are 

increasingly reassessing their working situation and their participation in the power relations 

in the hospital.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er metin til 60 eininga til meistaraprófs í félagsfræði við Háskóla Íslands.  
 
Leiðbeinandi minn, dr. Ingólfur V. Gíslason, fær bestu þakkir mínar fyrir góða leiðsögn og 
stuðning við verkefnið.  
 
Ég vil þakka hjúkrunarfræðingunum sem tóku þátt í rannsókninni og lögðu til fagmennsku 
sína og hugsjónir.  
 
Síðast en ekki síst fá afkomendur mínir kærar þakkir fyrir allt.  
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1  Inngangur 

Hjúkrunarfræðingar eru fjölmennasta fagstéttin á Landspítalanum. Árið 2015 var meðalfjöldi 

hjúkrunarfræðinga þar 1405 eða 28,5% starfsmanna. Meðalhlutfall lækna var þá 11,7% og 

sjúkraliða 11,5%. Aðrar stéttir eru mun fámennari (Landspítalinn, e.d.a). Það er því 

forvitnilegt að kanna þau áhrif sem niðurskurðurinn sem hefur ríkt á stofnunum svo sem 

Landspítalanum undanfarinn áratug hefur haft á þessa fjölmennu kvennastétt.  

Niðurskurður og aðrar breytingar í heilbrigðiskerfum Vesturlanda, þar með á Íslandi, 

hafa haft í för með sér að vinnuálag á hjúkrunarfræðinga hefur aukist. Landspítalinn hefur 

ekki farið varhluta af sparnaði í heilbrigðiskerfinu, sem meðal annars felst í aukinni áherslu á 

bráðaþjónustu og aukna skilvirkni. Því fylgir að innlagnartími er styttri en áður tíðkaðist og 

þar með eru veikari sjúklingar inniliggjandi. Í nokkur ár hefur verið staðfest að mikið er um 

ótímabærar útskriftir og fjölgun endurinnlagna og þar ræður meðal annars áhersla á 

styttingu innlagna (Ingibjörg Sigurþórsdóttir, 2014). Sú staðreynd, að sjúklingar eru útskrifaðir 

heim æ fyrr eftir aðgerðir og alvarleg veikindi og farnast oft illa heima þess vegna, vekur upp 

spurningar um vinnusiðferði og ábyrgð fagfólks. Þó segir í stefnu Landspítalans til 2016 meðal 

annars: „Umhyggja og fagmennska einkenna starf Landspítala. Öryggi sjúklinga, starfsmanna 

og samfélags er til grundvallar öllu starfi.“ Lögð er áhersla á að hafa eigi sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra í öndvegi, þjónusta sé miðuð að þörfum þeirra og að starfa skuli af 

umhyggju og fagmennsku (Landspítalinn, e.d.b). Erlendar rannsóknir benda til að 

margvíslegur skaði hljótist af ótímabærum útskriftum, bæði fyrir sjúkling og aðstandendur. 

Samkvæmt Greenwald, Denham og Jack (2007) er talið að um það bil einn af hverjum fimm 

sjúklingum leggist aftur inn vegna þess að ekki var nægjanlega vel staðið að útskrift hans. 

Veikindin eru þá oft orðin alvarlegri. Umönnunarálag á aðstandendur í heimahúsum hefur 

einnig verið töluvert rannsakað og þar sem þeir eru til staðar eru þeir oft ekki í stakk búnir til 

að annast sjúkling. Þeir eru oft sjálfir gamlir og veikburða, og umönnunarálagið hefur í för 

með sér að aðstandendur á öllum aldri þróa gjarnan með sér álagstengda sjúkdóma og kvilla 

(Vandall-Walker og Clark, 2011). 

Starfsaðstæður íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa töluvert verið skoðaðar. Mannekla, 

meðfylgjandi álag og tímaskortur valda vanda fyrir hjúkrunarfræðinga og einnig því að það 

ferst fyrir að sinna ýmsum grunnþörfum sjúklinga (Helga Bragadóttir, Björk Sigurjónsdóttir og 

Heiður Hrund Jónsdóttir, 2014; Þórey Agnarsdóttir, Sigríður Halldórsdóttir, Hafdís Skúladóttir 
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og Hjördís Sigursteinsdóttir, 2014). Það hefur verið staðfest að óframkvæmd hjúkrun, þar 

sem þeim þörfum sjúklings sem ætti að mæta samkvæmt faglegu mati er ekki sinnt, tengist 

fjölgun óvæntra atvika. Einnig er þekkt að starfsaðstæður í heilbrigðiskerfinu sem tengjast 

mistökum verða æ útbreiddari (Lucero, Lake og Aiken, 2010). 

Veikindafjarvistir og mannekla í hjúkrun vegna aukins álags í starfi er vaxandi 

viðfangsefni hérlendis sem og annars staðar. Algeng álagseinkenni eru sálvefrænir kvillar, 

kvíði, depurð, kulnun, stoðkerfisvandi og veikindafjarvistir vegna þessa. Andlegt og líkamlegt 

álag er tengt manneklu, óskýrum kröfum og hraða (Þórey Agnarsdóttir o.fl., 2014). Með 

tíðari útskriftum og þar með veikari sjúklingum á sjúkradeild upplifa hjúkrunarfræðingar að 

kröfur stofnunar um skilvirkni þrengi að öryggi og faglegu starfi. Slíkt veldur álagi, streitu og 

tilfinningalegum vanda og er ein af orsökum kulnunar og brotthvarfs úr starfi (Lindhardt, 

Hallberg og Poulsen, 2008). Rannsóknir í vinnuvernd síðastliðna áratugi hafa í auknum mæli 

færst frá því að skoða líðan og heilsu starfsmanna eingöngu frá sjónarhóli vinnustaðar. 

Afleiðingar breytinga og niðurskurðar, svo sem streita, hafa leitt til nýrrar nálgunar með 

heildræna sýn á einstakling og á samspil sálfélagslegra þátta og heilsu með áherslu á 

fyrirbyggingu vanda (Lundberg og Cooper, 2011; Macik-Frey, Quick og Nelson, 2007).  

Hinn yfirgnæfandi fjöldi kvenna í hjúkrunarstéttinni hefur verið rannsóknarefni 

feminista. Þeir benda á að fjöldinn hafi orðið til þess að draga úr fremur en að efla möguleika 

og vald kvenna vegna rótgróinna hugmynda um kvenlegt eðli sem fórnfúst og verndandi, og 

ábyrgðarskyldu kvenna til að bregðast við vanmætti annarra. Hugmyndir um þá eiginleika 

hafi mótað sjálfsmynd stéttarinnar og mynd annarra af henni og haldið kvennastéttinni 

hjúkrunarfræðingum á bás í karlaveldinu (Green, 2012). Ákveðin rými kvenna myndast sem 

þær hafa til umráða og einkennast af því að hópurinn er einangraður frá öðrum svæðum 

stofnunar. Slík einangrun hefur komið í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar njóti árangurs af starfi 

feministahreyfingarinnar (Valentine, 1996). Stéttin hefur verið talin hlutlaus, hlýðin og 

undirgefin kvennastétt og hafa ýmsir bent á hvernig það endurspeglar tengsl valdaleysis og 

þess að gera siðferðilega málamiðlun þegar hjúkrunarfræðingar slá af gildum sínum um 

fagmennsku. Því er valdefling stéttarinnar fólgin í eflingu siðferðilegrar framgöngu (Peter, 

Lunardi og Macfarlane, 2004).  

Sú rannsóknarspurning sem ég hef að leiðarljósi hér miðar að því að skyggnast inn í 

daglegan veruleika þeirra hjúkrunarfræðinga sem starfa á bráðasviði Landspítalans í 

andrúmsloft niðurskurðar og breytinga og hvernig þeir samræma kröfur í starfi og eigin 
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faglega sýn. Áhugi minn á viðfangsefninu kemur til af reynslu minni við að starfa við hjúkrun 

og verða vitni að og taka þátt í þeim breytingum sem hafa orðið í heilbrigðiskerfinu 

undanfarin ár. Það er ljóst að þær breytingar geta ógnað öryggi bæði starfsfólks og 

skjólstæðinga og gengið nærri faglegum vinnubrögðum.  

Fræðilegi kaflinn skiptist í fjóra hluta. Í samræmi við rannsóknarspurningu hef ég til 

hliðsjónar fræðilegt efni um eftirfarandi þætti: Í þeim fyrsta fjalla ég um skilgreiningar á 

fagmennsku og fagstétt svo og um siðfræði fagstétta. Sú umfjöllun varpar ljósi á þær 

aðstæður sem hjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir í daglegu starfi og þær ákvarðanir sem 

taka þarf. Næst set ég fram umfjöllun um hugmyndir Foucault um vald í stofnunum. Það 

tengist áherslu minni í rannsókninni á það hvernig viðmælendur líta á vald sitt til að starfa 

samkvæmt eigin faglegri sýn þegar kröfur um afköst ráða för. Þriðji hlutinn fjallar um 

feminíska nálgun á hjúkrun sem kvennastétt og þróun stéttarinnar, og í þeim fjórða tek ég 

fyrir samspil starfsaðstæðna, heilsu og öryggis. Í kafla um aðferðafræði geri ég grein fyrir 

fræðilegu sjónarhorni, aðferð, siðfræðilegum þáttum, viðmælendum og framkvæmd 

rannsóknar. Þar næst kemur niðurstöðukafli en set ég fram niðurstöður á formi þema og 

umfjöllun um þau. Í umræðukafla reifa ég niðurstöður í samhengi við kenningarlega og 

fræðilega umfjöllun, dreg mínar eigin ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar og fjalla um 

takmarkanir hennar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Fagmennska, fagstétt og siðfræði fagmennsku.  

„... Það er ekki hægt að kenna manni að vera siðferðisvera, en það er hægt að kenna 

mönnum að sjá og greina siðferðileg vandamál, það er hægt að kenna mönnum að skilja 

samhengið milli frelsis og skyldu, þekkingar og ábyrgðar, að leiðrétta villur í siðferðilegum 

ályktunum og að afhjúpa mótsagnir í siðgæðishugmyndum...; það er einnig hægt að kenna 

mönnum að vega og meta gildi og verðmæti af ólíkum toga.“ (Páll Skúlason, 1989:46).  

Orðið fagstétt hefur ýmsar merkingar, en kjarni þess vísar til trausts og 

sérfræðiþekkingar. Samkvæmt hefð hefur verið litið á fagmanneskju sem þann sem hefur 

lifibrauð sitt af sérfræðiþekkingu sinni og/eða sérstökum hæfileikum, en ekki af áhugamáli 

sínu. Sú merking hefur haldist, en nútíma skilgreiningar fela einnig í sér að fagstétt er hópur 

einstaklinga sem hefur siðareglur sér til leiðsagnar, um að helga sig því að efla og viðhalda 

hæfni og þekkingu, heiðarleika, siðgæði og fórnfýsi til góða fyrir almenning. Fagstéttir njóta 

oft virðingar í krafti sérþekkingar sinnar og eru ábyrgar gagnvart þeim sem þær þjóna og 

samfélaginu í heild. Almenningur nýtur þjónustu og ráðgjafar í sérþekkingu þeirra og hæfni 

sem byggir á vel grunduðum og viðurkenndum rannsóknum, menntun, sjálfsgagnrýni og 

þjálfun (Professional Standard Councils, e.d.).  

2.1.1 Fagstéttir, samskipti við skjólstæðinga og málsvarahlutverkið  

Siðfræði er kerfisbundin skoðun og framsetning raka á því hvernig maður ætti að hegða 

sér við sjálfan sig, aðra og umhverfið, en ekki endilega hvernig það er í raun og veru. Hagnýt 

siðfræði fagstétta felur í sér leiðbeinandi reglur sem eru miðaðar við inntak og 

hugmyndafræði hvers fags og sem búa einstaklinga undir að takast á við siðferðilegar 

áskoranir og rökstyðja ákvarðanir sínar (Callahan, 1988:7-8). Siðareglur þjóna mikilvægu 

hlutverki innan fagstétta. Þær reglur byggja á gagnrýninni rannsókn á því hvað felist í 

fagmennsku og hvað sé eftirsóknarverð breytni, hvað einkenni fagstétt og hvað ætti að gera 

það. Þetta er ætlað til að móta afstöðu fagmanna innan stéttar, lýsa siðferði fagstétta eins og 

það birtist í starfi, hvaða siðferði er ákjósanlegt fyrir starfið og hvort skyldur okkar í starfi 

byggi á siðferðilegum grunni.  

Þegar spurt er hvað einkenni góðan fagmann er vísað til tengsla hans eigin siðferðis og 

þess siðferðis sem starfið gerir kröfur til. Sá sem hefur menntað sig og þjálfað til að vera 

faglega hæfur hverfur ógjarnan til annarra starfa. Fagið verður þannig hluti af sjálfsmynd 
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einstaklinga. Fagmaður er ekki ráðinn til starfa heldur skuldbindur hann sig, þjónar og 

ráðleggur þeim sem þarfnast þjónustu hans. Hann á að hafa fulla stjórn á því hvað hann gerir 

fyrir skjólstæðing, sjálfræði hans og fagþekking birtist við ákvörðunartöku og úrlausn 

verkefna. Mikilvægt er að hann geti staðið við ákvörðunina, hann veit betur en 

skjólstæðingur, en er hvorki handbendi hans né annarra. Þetta felur í sér að skjólstæðingur 

er í veikri stöðu gagnvart fagfólki, hann þarf að treysta dómgreind þess og þekkingu og því að 

þær upplýsingar sem hann veitir séu í öruggum höndum. Almenningur er orðinn vanur þeirri 

sérhæfðu þjónustu sem fagstéttir veita, og þeim framförum og öryggi sem sérhæfing veitir. 

Sérfræðingar móta einnig gildismat og það hvað er eftirsóknarvert. Því er oft erfitt fyrir 

leikmenn að dæma frammistöðu fagmanna (Hughes, 1988: 1-35).  

Væntingar almennings sem njóta umönnunar heilbrigðisstétta byggja þannig á þeirri 

mynd sem þær gefa af sér til samfélagsins. Þrátt fyrir að hjúkrunarstéttin sem og aðrar 

fagstéttir byggi á skýrum siðareglum um starf sitt og samskipti við skjólstæðinga, er það ljóst 

að skjólstæðingar eru sjaldnast í stakk búnir til að greina eða skilja þær leikreglur sem starfað 

er samkvæmt, þeir eiga þann kost einan að treysta fagfólki (Marquis og Huston, 2015:71-73). 

Heilbrigðisstéttir hafa sett sér siðareglur þar sem skýrt er kveðið á um skyldur gagnvart 

hópum sem standa gjarnan höllum fæti gagnvart þeim stéttum og eru jafnframt háðar þeim 

um ýmsa velferð, svo sem segir í siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga um ábyrgðarskyldu 

þeirra og málsvarahlutverk gagnvart skjólstæðingum: „Hjúkrunarfræðingur vekur athygli á 

því ef ráðstafanir stjórnvalda og annarra stjórnenda ganga gegn hagsmunum skjólstæðings. 

Ef heilbrigði eða öryggi skjólstæðings er stefnt í hættu vegna ófaglegra eða ólöglegra starfa 

samstarfsfólks ber hjúkrunarfræðingi að tilkynna það viðeigandi aðilum“. Og einnig: „Kjarni 

hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans og mannhelgi. Hlutverk 

hjúkrunarfræðings er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar“ (Embætti landlæknis, 

e.d.). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, (World Health Organization) leggur áherslu á 

öryggi sjúklinga sem forgangsatriði (World Health Organization, 2015). Íslensk lög kveða 

einnig á um gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga og að allir landsmenn eigi rétt á 

bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á (Alþingi, e.d.a; Alþingi, e.d.b). Í lögum um landlækni 

og lýðheilsu er fjallað um eftirlitshlutverk landlæknisembættis og að heilbrigðisstofnunum sé 

skylt að halda skrár yfir óvænt atvik (Alþingi, e.d.c). 

Þegar samvinna fagmanns og skjólstæðings hefst á sér stað eins konar samningsgerð 

sem byggir á gagnkvæmu trausti og jafnræði aðila hvað varðar að þeir eru báðir ábyrgir, en 
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fagmaður er í sterkari stöðu vegna yfirburðaþekkingar sinnar, skjólstæðingur er undir hans 

stjórn. Í hjúkrunarfagið eru innbyggð ýmis málsvara- og umboðsmannshlutverk, þar sem 

hjúkrunarfræðingur tekst á hendur að greiða úr málum fyrir ýmsa aðila, svo sem sjúklinga, 

aðstandendur, aðrar fagstéttir og stofnun og vera talsmaður gagnvart öðrum. Markmið 

þessara aðila stangast oft á og þannig vinna hagsmunir og þarfir eins aðila jafnvel móti 

hagsmunum annars. Helstu viðmið og gildi í málsvarahlutverkinu eru umhyggja, virðing, 

hvatning til sjálfræðis og valdeflingar. Þegar forgangsraða þarf koma siðareglur að góðum 

notum þar sem kveðið er á um hvað það merkir að vera fagmaður og málsvari (Marquis og 

Huston, 2015:71-73). Hér má nefna þegar skipuleggja skal bestu umönnun samkvæmt 

faglegri þekkingu og öryggi og standa vörð um hagsmuni sjúklinga og fjölskyldna þeirra þegar 

kemur að ótímabærum útskriftum og að verja hópa sem standa höllum fæti svo sem vegna 

mismununar í aðgengi að þjónustu. Siðareglur geta verið hér leiðbeinandi en þrýstingur á 

stjórnendur um sparnað setur strik í reikninginn þegar velja skal á milli þess að mæta þörfum 

sjúklings eða kröfum stofnunar um sparnað. Einnig leggur línurnar sú menning og þær 

fyrirmyndir sem ráða í stofnun, og þáttur stjórnenda og kennara í námi fagfólks er ríkur 

(Marquis og Huston, 2015:118-121).  

2.2 Vald, orðræða og andóf  

Michel Foucault (1926-1984) skilgreinir governmentality sem stjórnlist í víðri merkingu þess 

orðs. Hugtakið governmentality er samsett úr govern, eða að ríkja, og mentality, eða hugarfar 

(Foucault (1991 [1978]:87-104). Það merkir samansafn þekkingar, hugarfars og aðferða sem 

mótast hafa í stofnunum og gert valdhöfum kleift að stjórna einstaklingum og hópum 

gegnum söguna með ýmsum hætti. Þegar réttarríki miðalda með hörkulegum 

stjórnunaraðferðum leið undir lok fór á 16. öld að bera á umfjöllun um stjórnlist og farið var 

að nota aðrar aðferðir við að halda völdum. Þær fólust í að telja almenningi trú um að velferð 

hans réði för með starfsemi ýmissa stofnana. Endurskilgreiningar innan stofnana á háttsemi 

og hegðun höfðu taumhald á hegðun og háttsemi borgara, skólar, fangelsi og sjúkrahús 

byggðu vald sitt á því að einstaklingarnir innan þeirra lærðu að bregðast við eftirliti og þeim 

væntingum sem til þeirra voru gerðar. Áhrifamáttur þess felst ekki hvað síst í að valdboðið 

kemur ekki augljóslega að ofan heldur fer fólk að skynja sem svo að það hafi sjálft áhrif. Allir 

taka þátt með því að stofnanir beita fyrir sig almenningi sem tekur að sér að gæta laga og 

reglna hjá sjálfum sér og öðrum (Foucault (1991 [1978]:87-104). 
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Innan félagsvísindanna er hugtakið vald viðfangsefni þegar skoðað er hvernig 

einstaklingar og hópar ná fram málum sínum gagnvart öðrum einstaklingum og hópum. 

Hugtakið hefur verið tengt við valdbeitingu og því haft á sér neikvæðan blæ. Foucault taldi 

vald hvorki jákvætt né neikvætt og í kenningu sinni um samspil valds, sannleika, 

hugmyndafræði og orðræðu innan stofnana í nútímasamfélagi skýrir hann hvernig vald 

gegnir hlutverki við að koma viðhorfum á kreik, hvernig þau eru viðtekin og stjórna hugarfari 

og framgöngu og hvernig valdatengslum og orðræðu er viðhaldið og svo hvernig hugsun fólks 

breytist og ný viðhorf fara að ráða ríkjum (Giddens, 2009:96). Foucault lýsti því hvernig vald 

flæddi um í tengslaneti allra þegnanna, í samfélagskerfum og stofnunum sem birtingarmynd 

orðræðu um ákveðnar reglur eða tækni og sem stjórntæki, og ekki er augljóst hvernig 

valdboðið kemur að ofan frá stjórnvöldum til almennings gegnum þekkingu sem skal ríkja. Í 

samskiptum fagfólks og skjólstæðinga til dæmis eru báðir aðilar undir áhrifum orðræðunnar 

og jafn valdamiklir án þess að gera sér grein fyrir því og erfitt er að hrekja hana nema með 

annari sérfræðiorðræðu. Foucault höfðaði því til ábyrgðar fólks með því að leggja áherslu á 

að vald væri ekki kúgunartæki, það gæti haft skapandi hliðar og samhliða því væru alltaf 

möguleikar til andstöðu gegn því. Þegar ný orðræða leysir gamla af hólmi er það oft til 

valdeflingar ýmissa hópa og andófs. Valdið birtist í samskiptum og tjáningu, hvernig fólk 

annast sig og sækist eftir hamingju og visku, og það frelsi sem fylgir hinum skapandi hliðum 

minnkar tilhneigingu og þörf fyrir ytri valdastrúktúr (Foucault, 1991:194).  

Hefðir og skipulag innan sjúkrahúsa hefur gjarnan þau áhrif að læknisfræðileg hefð og 

orðræða tekur völdin. Orðræðan er lífsseig og byggir á greiningu og meðhöndlun sjúkleika, 

og ber þá ofurliði fagleg gildi hjúkrunarfræðinga og tækifæri þeirra til að starfa samkvæmt 

þeim. Þannig verður skipulag hjúkrunar og starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga til þess að þeir 

forgangsraða eftir ramma stofnunar og kröfum um skilvirkni. Þetta birtist í tungutakinu sem 

algengt er að hjúkrunarfræðingar noti um sjúklinga. Þegar skýrslur sem hjúkrunarfræðingar 

skrifa um sjúklinga eru skoðaðar kemur í ljós að sjúklingar eru hlutgerðir, læknisfræðileg 

nálgun er ríkjandi með áherslu á greiningu og lyfjanotkun. Á staðlaðan hátt eru dregnar út 

lýsingar og hugtök um sjúkdómseinkenni og hjúkrunarverk, en hugmyndafræði fagsins um 

virkni og lífsgæði á forsendum einstaklings er oft út undan í skýrslunum. Auknar kröfur um 

skilvirkni og styttri innlagnir valda því að orðræða lækna og stjórnenda endurspeglast í 

auknum mæli í daglegu starfi hjúkrunarfræðinga. Þannig birtist í valdatengslum orðræða, hin 

læknisfræðilega, sem samkvæmt Foucault um hlutverk andófs kallar á aðra orðræðu til 
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mótvægis, jaðarorðræðu hjúkrunar sem hefur ekki sama lögmæti og hin læknisfræðilega 

(Allen, 2004; Hamilton og Manias, 2006; Lindhardt o.fl., 2008).  

Fleiri fræðimenn innan hjúkrunar hafa fjallað um starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga í 

ljósi framsetningar Foucault og bent á hvernig hún felur í sér siðrænar áherslur og hvatningu 

til að einstaklingar íhugi eigin stöðu í samfélaginu. Þegar hjúkrunarfræðingur hefur skilið áhrif 

valdastrúktúrsins í stofnuninni og kemur auga á valdatengslin og hvernig þau tengjast 

fagmennsku getur hann metið getu sína til breytinga og andófs. Hvernig hann kýs að sjá 

valdið frá sjónarhóli yfirvalda hefur áhrif á hvort hann verður málsvari skjólstæðinga og 

spornar gegn valdi annara stétta (Giddings og Wood, 2002; Winch, Creedy og Chaboyer, 

2002). Þar sem valdatengslin móta og viðhalda sjálfsmynd hjúkrunarfræðinga og 

hugmyndum um fagið fylgir því ákveðin ógnun við hefðirnar að benda á hversu nærri valdið 

liggur og ræður í verklagi og viðhorfum sem venjulega eru taldar bera vott um frelsi. 

Endurmat er því langt í frá hlutlaus og ópólitísk aðgerð heldur hefur áhrif á faglega 

sjálfsmynd og líðan í starfi (Fejes, 2008).  

Líðan og starfsskilyrði hjúkrunarfræðinga hafa áhrif á allt heilbrigðiskerfið vegna þess 

hve fjölmenn stétt hjúkrunarfræðinga er og fjöldi skjólstæðinga mikill sem eru í umsjá þeirra. 

Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar skapi sér svigrúm til að endurskoða samfélagslega 

ábyrgð sína og möguleika til að starfa samkvæmt þeirri hugmyndafræði sem fagið byggir á 

(Giddings og Wood, 2002). Sá hjúkrunarfræðingur sem hefur komið auga á valdatengslin sem 

hafa sniðið honum þröngan stakk í starfi hlýtur að vera á verði sem fyrirmynd í samskiptum 

við skjólstæðing. Hann vill geta vitað hvenær hann skaðar mögulega skjólstæðing með 

ríkjandi orðræðu. Þegar einstaklingur leitast við að efla siðprýði sína eru minni líkur á því að 

hann stjórnist af fjarlægri og óáþreifanlegri reglufestu. Nær er að horfa gagnrýnum augum til 

þeirrar sögu og menningar sem mótar mann, og vera á verði gagnvart undirokandi orðræðu 

valdsins. Foucault taldi slíkt frelsi í hugsun endurspeglast í samskiptum og að þannig verði 

ómögulegt að drottna yfir öðrum einstaklingi (Flaming, 2006).  

2.3 Feminismi, vald og siðfræði  

Töluvert hefur verið fjallað þróun hugmynda um hjúkrun sem kvennafag í ljósi sögunnar. Þeir 

sem vitað er um að hafi verið fyrstir til að menntast til að hjúkra voru karlar. Umönnun sjúkra 

og aldraðra var gjarnan á höndum þeirra, svo sem á tímum Rómarveldis og í klausturreglum 

til forna (Djen, 2008). Með tímanum var farið að líta á hjúkrunarstörf sem kvennaverk vegna 
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umönnunarþáttarins og mótstaða var mikil á viðurkenningu fagsins frá körlum sem vildu 

halda konum inni á heimilum. Þar á meðal voru læknar sem vildu líta á hjúkrunarfólk sem 

aðstoðarmenn sína, en ekki sem fagstétt (Djen, 2008). Valentine (1996) rekur í fræðilegri 

samantekt hvernig umráðasvæði rými kvennastétta svo sem hjúkrunar hefur þróast í eins 

konar ghettó. Ghettó er skilgreint sem birtingarmynd félagslegs veruleika minnihlutahópa þar 

sem einstaklingarnir lifa daglegu lífi sínu í nálægð hver við annan og tengjast innbyrðis með 

því að eiga það sameiginlegt að vera utangarðs í samfélaginu hvað varðar vald til að ráða 

ráðum sínum. Hugtakið ghettó er notað nú til dags til að lýsa aðskilnaði og einangrun 

kynjaðra starfsstétta eða samþjöppun eins kyns í starfsstétt með ýmis sameiginleg einkenni 

sem talin eru mynda heild. Hjúkrun er dæmigert fag-ghettó, yfirgnæfandi meirhluti eru 

konur, launin eru lág, starfsaðstæður lélegar og takmörkuð tækifæri eru til þróunar í starfi. 

Hin sterka og langvarandi tenging hjúkrunarfræðinga við kvennaheiminn hefur viðhaldið og 

styrkt einangrunina, ghettóið, hefur þróast undir áhrifum af eiginleikum rýmis kvenna. 

Heildin er þó ekki endilega merki um samstöðu eða innbyrðis áþekka einsleitni (Valentine, 

1996). 

Hið áþreifanlega rými, skipulagning þess og notkun innan sjúkrahúsa er stétt- og 

kynbundin. Meirihluti hjúkrunarfræðinga er kvenkyns og ferðalag um rýmið er háð valdi. 

Ferðafrelsi og aðgengi hjúkrunarfræðinga að sjúkrahúsrýmum er takmörkunum háð, skapar 

valdaleysi og þar með minni tilfinningu fyrir að tilheyra heild. Það getur haft þau áhrif að þeir 

myndi neikvætt viðhorf gagnvart öðrum rýmum stofnunar og utanaðkomandi fagfólki, en 

mikla tryggð gagnvart eigin stað. Þegar við bætist að heilsu- og öryggismálum er illa sinnt og 

skortur á rými er heilsuspillandi og streituvaldandi hefur það þau áhrif að 

hjúkrunarfræðingar upplifa skeytingarleysi stjórnenda gagnvart sér og skort á umhyggju, 

valdaleysi og svik við upphaflegar væntingar, og slíkt eykur hættu á kulnun (Halford og 

Leonard, 2003).  

Ghettó er þannig bæði áþreifanlegt og sem hugarástand. Í hjúkrun er það afleiðing 

einangrunar vegna hugmyndafræði um kvennarýmið. Þar ber hæst tenging við 

mæðrafeminisma og áherslan á hinn sanna kvenleika og umsjá heimilisins. Skörp skil voru 

milli heimilis og heims fjármálanna, með hliðstæðu í skörpum skilum milli eðlis kvenna og 

karla, útvistun heimilisins var hið eina viðeigandi rými og upphafning á virkni konunnar og 

hæfileikum hennar sem móður. Hjúkrun, starf kvenna utan heimilis var ekki talið raunveruleg 

vinna heldur framlenging af heimilisstörfum. Áhersla var á hjúkrun sem hámark sanns 
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kvenleika og á hið nærandi og þjónandi hlutverks kvenna en ekki sem starf. Samsömunin við 

kvenrýmið hélt áfram og hefur haft skaðleg áhrif á virðingu fagstéttarinnar (Valentine, 1996). 

Feðraveldistenging við læknastéttina hefur einnig ýtt undir ghettómyndun fagsins. Með 

faglegri menntun og aukinni viðurkenningu fór læknastéttin að mótmæla. Spítalinn átti að 

vera táknrænt heimili þar sem læknar og stjórnendur réðu ríkjum líkt og heimilisfeður 

feðraveldisins. Enn eru hjúkrunarfræðingar fastir í þeirri gildru að vera lægra settir en 

læknarnir, lágt virði sem samfélagið ætlar störfum kvenna og viðhorf til hefðbundinna 

kvenlegra eiginleika hefur gert sitt til að halda hjúkrunarfræðingum á bás lægra settum en 

læknanna. Ástæðan fyrir því að hjúkrun hallaði sér að fyrstu bylgju feminismans var vegna 

hugmynda mæðrafeminisma um sérstakt hlutverk kvenna sem mæðra og siðferðilegrar 

fyrirmyndar. Það veitti þeim réttindi og skyldur til að taka þátt í opinbera rýminu. Þannig var 

upphafleg tenging hjúkrunar við kvenréttindahreyfingar byggð á hugmyndum um samstöðu 

kvenna til góðra verka fremur en hugmynda um réttindi kvenna, og hjúkrun var ekki ætluð 

fræðileg þekking og hæfni (Valentine, 1996).  

Vegna þessarar tengingar hjúkrunar við fyrstu bylgju feminismans var hjúkrun áfram 

föst í ghettói einangrunar kvennastéttar. Hjúkrun hefur ekki tengst á virkan hátt seinni 

bylgjum feminisma, en í þeim hafa konur krafist kynjajafnréttis. Þar má nefna skýringar svo 

sem að fyrsta bylgjan hafði umhyggjugildin að leiðarljósi en ekki jafnrétti kynjanna og því 

hafa hjúkrunarfræðingar átt erfitt uppdráttar í baráttunni. En þrátt fyrir að starfsaðstæður 

hjúkrunarfræðinga hafi yfirleitt batnað eftir aðra bylgju feminisma hafa margir þeirra verið 

ósáttir við feminismann. Einnig hafa feministar yfirleitt fjarlægst kvenghettó svo sem 

hjúkrunarfagið og leið þeirra legið inn í hefðbundin fög svo sem læknisfræði og lögfræði. 

Þessi gagnkvæma forðun hjúkrunarfræðinga og feminista hefur enn frekar fjarlægt 

hjúkrunarfræðinga frá ríkjandi straumum og stefnum í feminisma og einangrað feminista frá 

hjúkrunarfræðingum. Flestir hjúkrunarfræðingar starfa á spítulum og þar taka báðir aðilar, 

hjúkrunarfræðingar og læknar, þátt í að viðhalda ghettómenningunni. Kvennaheimurinn, 

hjúkrun, byggir aðallega á umönnun og er heimi karla, læknunum, tiltölulega ósýnilegur. 

Stéttirnar starfa hlið við hlið, en samskiptin einkennast af ráðandi stöðu læknanna og því 

hvernig hjúkrunarfræðingarnir gera þeim til þægðar og sinna beiðnum þeirra, sem sjaldnast 

byggja á samráði stéttanna. Átök við lækna hafa fælt hjúkrunarfræðinga frá því að krefjast 

jafnréttis, bæði vegna ótta og þess að læknar eru settir á stall (Valentine, 1996). 
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Ghettó varðveitist oft til lengi eftir að upprunaleg skilyrði eru hætt að vera til staðar 

vegna þess að gildin og viðhorfin sem styrktust í átökum við ytri hóp hafa sameinað íbúana í 

samfélag. Hjúkrunarfræðingar á spítulum eru oft ómeðvitaðir um að þeir eru í ghettói þar 

sem lífið innan þess byggir á hefðbundnum venjum og gildum. Þessi skilyrði valda því að 

undirokun hjúkrunarfræðinga heldur áfram og hindrar þá jafnframt í að öðlast þá ábyrgð að 

að breyta eigin aðstæðum. Þeir viðhalda ástandinu með þeim hefðum sem hafa þrýst þeim 

og haldið í kvennarýminu (Valentine, 1996).  

Heilbrigðiskerfið þarf á feminískri nálgun að halda við að koma á kynjajafnrétti og til að 

kvennastéttir innan þess komist út úr ghettóinu. Margir hjúkrunarfræðingar hafa neitað að 

taka þátt í baráttunni með feministum vegna stöðu sinnar í karlaheiminum og af ótta við að 

þykja skorta umhyggju. Við það að tengjast nánar feministum fá hjúkrunarfræðingar aðstoð 

við að efla meðvitund sína um það sem myndar og viðheldur ghettói, jafnframt því sem 

sérstaða hjúkrunar, umönnunarsýn kvennarýmisins, verður endurvakin og öðlast þá virðingu 

sem hún á skilið (Valentine, 1996). Ýmsir feministar hafa átt sinn þátt í að viðhalda myndinni 

af hjúkrunarstéttinni sem kvennastétt og hafi ef til vill skeytt lítið um hjúkrun vegna þess að 

þeir hafi talið hana viðhalda myndinni af hinni undirgefnu konu og tengja umönnunarstörf 

kvenlægum eiginleikum og þar með við kúgun kvenna. Það þarf að bera kennsl á og útrýma 

staðalmyndum af kynjunum, sem leiðir eflaust til að körlum fjölgar í stéttinni. Viðvarandi 

samfélagslegur þrýstingur vegna þessara staðalmynda um kynin og hefðbundinna hugmynda 

um verkaskiptingu kynjanna hefur gert það að verkum að karlar sem langar til að starfa við 

hjúkrun bæla niður löngun sína og hæfileika til þess (Djen, 2008; Green, 2012).  

Feminismi gengur út frá því að misræmi sé í valdahlutföllum í samfélagi og stofnunum 

og leitast við að afhjúpa þau valdatengsl, sem tengjast þaulsætnu feðraveldi, og koma á 

jafnrétti allra. Sýn feminista til umhyggjuhugtaksins skýrir vel afstöðu til hjúkrunarfræðinga 

sem stéttar í hugmyndafræðilegum vanda. Tengsl og umhyggja eru miðlæg hugtök í hjúkrun 

með áherslu á að bregðast við varnarleysi annarra. Líkt og aðra þætti í menningu er hægt að 

líta á umhyggju og hvernig hún birtist á hverjum tíma og stað sem félagslega mótað 

fyrirbæri. Feministar benda á að annars vegar er umhyggja tengd orðræðunni um verndandi 

móðureðlið, eiginleika kvenna, sem hefur gegnum tíðina haldið konum og 

hjúkrunarfræðingum sem kvennastétt á sínum bás í feðraveldinu. Hins vegar er um að ræða 

þá eiginleika sem oftast tengjast umhyggjuhugtakinu, sem er siðlegt viðhorf til annarra sem 

birtist í tengslum við þá. Það felur í sér að vera næmur á þarfir annarra og virða 
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einstaklingsbundna eiginleika þeirra. Í umönnun leiðir þetta til árangurs. Þessi tvö sjónarhorn 

eiga það sameiginlegt að snúast um tengsl. En í feminískri umræðu um umhyggju hefur verið 

endurskoðað hvað liggur að baki því að einstaklingur kýs að annast aðra. Siðfræði 

feminismans gengur út frá því að kjarni umhyggju byggist á tengslum en ekki ábyrgðarskyldu. 

Ábyrgðarskylda í þessu samhengi tengist félagslega skilyrtu vali kvenna. Það stjórnar 

viðbrögðum við þörfum annarra vegna félagslega mótaðra hugmynda um mismunandi eðli 

kynjanna og skyldu kvenna til að bregðast við þörfum annara og vernda (Green, 2012).  

Siðferðilegur grunnur feminismans á rætur að rekja til andsvara við kúgun kvenna og 

leggur áherslu á gildi umhyggju, samfélagslegs réttlætis, frelsis frá misnotkun og kúgun og á 

gildi tengsla. Félagsleg tengsl sem fela í sér kúgun og valdbeitingu eru gagnrýnd. Í samræmi 

við þessa afstöðu hafa siðferðileg álitamál í heilbrigðiskerfinu verið skoðuð, svo sem 

fagmennska og vald hópa. Lögð er áhersla á auðsæranleika og sérstöðu einstaklinga og 

fjölbreytileika og möguleika til virkrar þáttöku í samfélaginu. Gengið er út frá því að samspil 

og valdatengsl í samfélagi og stofnunum þess hafi áhrif á siðferðilegar ákvarðanir. Hefðir og 

valdastrúktúr stofnunar hindrar hjúkrunarfræðinga oft í að taka siðlega afstöðu og því er 

mikilvægt að skoða viðbrögð þeirra við siðferðilegum viðfangsefnum og tækifæri þeirra til 

andófs. Vegna viðveru hjúkrunarfræðinga á sjúkradeild allan sólarhringinn með sjúklingum 

tengjast þeir böndum sem aðrar stéttir skilja ekki til fulls og þau tengsl hafa áhrif á 

siðferðilegar ákvarðanir og afstöðu hjúkrunarfræðings. Siðferðileg vanlíðan kemur upp þegar 

hann er hindraður í að framfylgja eigin sannfæringu og því fylgir tilfinning um valdaleysi og 

minnimáttarkennd. Feministar taka í sama streng og Foucault þegar kemur að andófi; að 

gerlegt sé að koma á breytingum með því að hafna orðræðunni um andstæðurnar (e. 

dichotomy), um andstæða eiginleika og eðli hjúkrunarfagsins og læknisfræði, um kúgarann 

mót hinum kúgaða (Peter ofl., 2004).  

Þessi orðræða andstæðna er einnig umfjöllunarefni hjá Paley (2002), sem fjallar um 

hana frá hugtakinu siðferði þrælsins sem er ættað frá heimspekingnum Frederick Nietzsche. 

Samkvæmt því þróa einstaklingar eða hópar sem sæta kúgun með sér þá siðferðilegu sýn að 

telja eiginleika svo sem undirgefni og þjónustulund til dyggða. Þegar rýnt sé í stöðu hjúkrunar 

og umhyggjuhugtakið komi í ljós að það endurspegli ekki sjálfstæði eða valdeflingu heldur 

sjálfsblekkingu sem leggur að jöfnu siðferðiþroska og sjálfsfórn og sé því siðferði þrælsins. 

Sjálfsblekkingunni er svo viðhaldið með biturleika og harðri gagnrýni sem beinist að 

læknisfræðilega módelinu í því skyni að benda á siðferðilega yfirburði hjúkrunarfræðinnar, 
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þó í sjálfvalinni undirgefni, og efla sjálfsmyndina andstætt læknisfræðilega módelinu, með 

tilfinningalegri fjarlægð sinni, á hinum pólnum. Það sem skilji andstæðurnar að er umhyggja 

hjúkrunar, dyggðum prýdd og heildræn. Þetta hefur gerst fyrir tilstilli valdamikilla þátta í 

stofnunum og samfélagi sem gera hugmyndafræði hjúkrunar erfitt fyrir í framkvæmd. 

Fræðimenn í hjúkrun eigi stóran þátt í að halda lífi í þessari siðfræði og valdi með því 

hjúkrunarstéttinni skaða með því að gegnsýra bæði náms- og starfsumhverfi hjúkrunar af 

siðferði þrælsins. Sú mynd sem sé gefin er af umhyggju og hæfileikum til nándar á öðrum 

pólnum. Barátta hjúkrunarstéttarinnar fyrir virðingu er vonlaus meðan þessum andstæðu 

pólum og líkingu við samband húsbónda og þræls er haldið á lofti. Þar sem tilkallið til 

siðferðilegra yfirburða sé helst komið frá fræðimönnum í hjúkrun sé ábyrgðin þeirra að snúa 

þessari óheillaþróun við Paley (2002).  

2.4 Félagsfræði vinnu - starfstengd líðan – vinnuvernd 

Í 23. grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um að allir eigi rétt til 

atvinnu að frjálsu vali, til sanngjarnra og hagstæðra vinnuskilyrða og til verndar gegn 

atvinnuleysi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Það þykja sjálfsögð mannréttindi að koma 

heill heim úr vinnu en þó er víða hættur að finna í störfum. 

Áhrif slæmra starfsaðstæðna og tengsl við andlega og líkamlega vanheilsu hafa lengi 

verið þekkt. Þar má nefna skaðsemi þess að vera í óviðunandi starfi sem hæfir ekki 

viðkomandi og upplifa ýmislegt óréttlæti og óöryggi í starfi. Sálarlegt álag getur valdið 

heilsutjóni og þar má nefna ef starfsmaður fer á mis við tækifæri til ákvarðanatöku, 

félagslegan stuðning og réttláta umbun (Grzywacz og Dooley, 2003). Erlendar rannsóknir 

benda til þess að atvinnusjúkdómar og annar heilsufarsvandi sem tengist aðstæðum á 

vinnustað kosti fleiri mannslíf og valdi meira heilsutjóni en vinnuslys. Talið er kostnaður 

vegna þessa geti numið allt að 3 – 4 % af landsframleiðslu vestrænna ríkja. Árið 2008 

samsvaraði þetta 44 - 58 milljörðum króna á Íslandi. (Ekki finnast nýrri tölur). Því er ljóst að 

vinnuvernd er mikilvægur samfélagslegur málaflokkur (Vinnueftirlitið, e.d.).  

Þegar óvissa ríkir á vinnumarkaði getur starfsmaður orðið háður vinnustaðnum á þann 

hátt að hann sættir sig við það ójafnvægi sem skapast milli vinnuframlags hans og þeirrar 

umbunar og viðurkenningar sem hann nýtur. Þannig getur ofurskuldbinding og óraunhæfar 

væntingar starfsmanns farið að ráða för. Slíkt langvarandi streituástand er talið auka líkur á 

hjartasjúkdómum og geðrænum kvillum (Siegrist, 1996). Streita og aðrir kvillar sem eru 
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afleiðingar breytinga í starfsumhverfi hefur verið viðfangsefni ýmissa fræðimanna og hefur 

leitt til nýrrar nálgunar með áherslu á fyrirbyggingu vanda. Rannsóknir í vinnuvernd færast 

frá því að skoða eingöngu vinnutengda líðan á einangraðan hátt frá sjónarhóli vinnustaðar til 

þess að líta heildrænt á einstakling og samspil andlegs og líkamlegs lífs hans, heilsu, tengsla 

og umhverfis (Lundberg og Cooper, 2011; Macik-Frey ofl., 2007).  

Á tímum niðurskurðar er það í verkahring stjórnenda að huga að því að fyrirbyggja 

aukið vinnuálag, óöruggt andrúmsloft, streitu og sjúkdóma. Upplifun og huglægt mat 

starfsmanna af vinnutengdri streitu er einstaklingsbundin, svo og úrræðin (Siegrist, 1996; 

Veenhoven, 2008). Hér má nefna rannsókn Ástu Snorradóttur, Kristins Tómassonar, Rúnars 

Vilhjálmssonar og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur (2015) á líðan og heilsu bankamanna eftir 

uppsagnir í kjölfar íslenska efnahagshrunsins. Hún leiddi í ljós að uppsagnirnar ollu þeim sem 

urðu eftir í starfi mestri streitu og öðrum heilsutengdum vanda, sem tengist því óöryggi sem 

einkennir starfsumhverfið eftir niðurskurðinn. Fyrir flesta skipti miklu að komast í fast starf 

(Ásta Snorradóttir ofl., 2015). 

2.4.1 Sálfræðilegi samningurinn 

Ein skilgreining á starfsóöryggi er sú að það sé huglæg tilfinning um ógn af yfirvofandi reynslu 

eða atburðum og óvissa um framtíð. Því fylgir tilfinning um valdaleysi, stöðnun og þvingun og 

það að eiga erfitt með að skipuleggja framtíðina. Talið er að starfsóöryggi sé verra en vissan 

um að missa vinnuna. Hinn sálfræðilegi samningur milli atvinnurekanda og starfsmanns er 

brotinn. Komið hefur í ljós að einstaklingar leggja minna á sig í starfi þegar óöryggi ríkir 

(DeWitte, 2005). Þegar starfsmaður getur treyst því að framlag hans sé metið til fulls er það 

farvegur fyrir að hann leggi sitt besta af mörkum og sé á jákvæðan hátt skuldbundinn. Þau 

tengsl sem felast í sálfræðilegum samningi sem starfsmaður telur sig hafa gert við 

vinnuveitanda sinn eru til marks um gagnkvæmt traust og virðingu og það setur mark sitt á 

framgöngu og gæði starfsárangurs og líðan starfsmanns. Þegar einstaklingur upplifir að hans 

eigin væntingar séu ekki uppfylltar, það er að segja að sálfræðilega samningnum sem hann 

telur sig hafa gert við vinnuveitanda er rift, dregur það úr upplifuðum stuðningi frá stofnun 

og hefur neikvæð áhrif á framgöngu í starfi. Til að verja sig og minnka vanlíðan yfir því að 

framtíðarvæntingar standast ekki dregur starfsmaður úr sálfræðilegum og tilfinningalegum 

tengslum sínum við stofnun (Gupta, Agarwal og Khatri, 2016). 
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2.4.2 Áhættuþættir í starfi hjúkrunarfræðinga  

2.4.2.1 Heilsutengdir þættir  

Skaðleg heilsufarsleg áhrif á fagfólk er ein af afleiðingum niðurskurðar í heilbrigðiskerfum 

Vesturlanda undanfarna áratugi. Þegar starfsfólki er fækkað er meira álag á þeim sem eftir 

eru og það birtist í líkamlegum og sálrænum streitueinkennum, veikindafjarvistum, kulnun 

og brotthvarfi úr starfi. Streita, kvíði og depurð er í öðru sæti sem orsök veikindafjarvista, en 

stoðkerfisvandi í því fyrsta. Í niðurskurði verða einnig meiri líkur á samskiptaerfiðleikum og 

innbyrðis vantrausti meðal starfsfólks, sem tengist auknum kröfum og álagi, óskýrum 

mörkum og óljósum kröfum. Æ meiri áhersla er lögð á að skoða streitu í starfi og er 

hjúkrunarstéttin talin vera í vaxandi áhættu hvað varðar streitu og kulnun (Garrosa, Moreno-

Jiménes, Liang og González, 2008). 

Veikindafjarvistir og mannekla í hjúkrun vegna aukins álags í starfi er vaxandi 

viðfangsefni hérlendis sem og annars staðar. Algeng einkenni álagsins eru sálvefrænir kvillar, 

kvíði, depurð, kulnun, stoðkerfisvandi og veikindafjarvistir vegna þessa. Andlegt og líkamlegt 

álag er tengt manneklu, óskýrum kröfum og hraða. Heilsufari og líðan þriggja kvennastétta, 

það er hjúkrunarfræðinga, kennara og flugfreyja, er ábótavant vegna andlegs og líkamlegs 

vinnuálags, hraða, einhæfni, óskýrra krafna og tengsla, þar sem oft er verið er að mæta 

þörfum margra skjólstæðinga í einu (Sveinsdóttir, Gunnarsdóttir og Friðriksdóttir, 2007; Þórey 

Agnarsdóttir ofl., 2014). Þrátt fyrir að nær helmingur hjúkrunardeildarstjóra mælist yfir 

viðmiðunarmörkum á streitukvarða gera þeir sér ekki alltaf grein fyrir að um streitueinkenni 

sé að ræða hjá þeim. Algengt er að þeir nefni of litla mönnun og skort á stuðningi og skilningi 

á manneklu frá yfirstjórn sem ástæðu fyrir streitu (Þórey Agnarsdóttir o.fl., 2014). Í íslenskum 

rannsóknum hefur verið skoðuð líðan hjúkrunarfræðinga eftir því hvernig þeir mátu getu 

sína, aðstæður og tíma til að sinna grunnþörfum sjúklinga. Mælst hefur meiri óánægja og 

vanlíðan í starfi á Suður- og Vesturlandi, þar sem bráðaáherslan er meiri, en á Norður- og 

Austurlandi (Hallfríður Eysteinsdóttir, Hermann Óskarsson og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013). Álag vegna manneklu og fjölda sjúklinga var metinn meiri vandi á 

kennslusjúkrahúsunum en öðrum sjúkrahúsum (Helga Bragadóttir o.fl., 2014).  

Rannsóknir á hjúkrunarfræðingum í vaktavinnu leiða í ljós aukna hættu hjá þeim á 

ýmsum alvarlegum sjúkdómum svo sem hjarta- og æðasjúkdómum, efnaskiptasjúkdómum 

og krabbameini (Schernhammer og Thompson, 2010). Hjúkrunarfræðingum sem vinna 
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aukavaktir, sem taka á sig aukavinnu fyrirvaralaust og vinna óreglulega er hættara við 

tilfinningalegri örmögnun en öðrum (Patrick og Lavery, 2007).  

Komið hefur í ljós að konur eru í meiri hættu en karlar á að hljóta álagsáverka í 

liðamótum. Ástæður eru taldar geta verið líffræðilegar, svo sem stærðar- og aflsmunur og 

hormónaáhrif, og félagslegar skýringar, sem tengjast flóknari hlutverkum kvenna en karla 

(Slauterbeck og Hardy, 2001). Þar má nefna áhrif kynjaðrar ábyrgðar í starfi og fjölskyldu á 

svefngæði. Komið hefur í ljós að karlar fá lengri og samfelldari svefn en sambýliskonur þeirra 

vegna rótgróinna hugmynda um fyrirvinnuhlutverkið, þrátt fyrir að konurnar vinni einnig 

utan heimilisins. Þetta er vegna röskunar á svefni þegar þær sinna þörfum annarra í 

fjölskyldunni, og þær vakna fyrr til að koma fjölskyldulífinu í gang að morgni. Þær safna 

frekar upp langvarandi streitu og þreytu en karlar (Maume, Sebastian og Bardo, 2010). 

Stoðkerfismeiðsl eru viðvarandi vandi í hjúkrunarstéttinni og mannekla í stéttinni og 

breytingar á vinnuálagi ýta þar undir. Aðeins er tilkynntur hluti af slíkum áverkum sem 

hljótast oft af því að hjúkrunarfræðingur lyftir hreyfihömluðum og/eða illa áttuðum sjúklingi 

án þess að ráða við það sjálfur, fær ekki aðstoð eða vegna skyndilegs falls sjúklings 

(Vendittelli, Penprase og Pittiglio, 2016).  

Ein birtingarmynd niðurskurðar er hve gengið er nærri réttindum hjúkrunarfræðinga til 

hvíldar og endurnæringar svo sem með þrýstingi um að vera sífellt til staðar til að tryggja 

öryggi sjúklinga. Algengt er að yfir vakt gefist ekki kostur á að taka matar- eða hvíldarhlé. 

Viðvera eftir að vakt á að vera lokið dregst á langinn vegna þess að hefð er fyrir því að 

hjúkrunarfræðingar taki á sig ýmsa aukavinnu. Algengt er að litið sé neikvæðum augum á að 

hjúkrunarfræðingar neiti að taka aukavaktir og þeim er refsað á ýmsan hátt fyrir. Rannsóknir 

hafa sýnt að þegar vinnutími og viðvera hjúkrunarfræðings lengist aukast líkur á að sjúklingar 

verði óánægðir með þá umönnun sem þeir fá og hætta á mistökum eykst. Einnig eykur það 

líkur á að hjúkrunarfræðingur verði kulnun og óánægju í starfi að bráð og ákveði að hætta 

störfum. Lenging viðveru getur því haft slæm áhrif á velferð bæði sjúklinga og 

hjúkrunarfræðinga og mannaskiptingar eru kostnaðarsamar fyrir heilbrigðiskerfið (Stimpfel, 

Sloane og Aiken, 2012, Witkoski og Dickson, 2010).  
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2.4.2.2 Þættir tengdir mistökum - Óvænt atvik í heilbrigðisþjónustu 

Síðastliðin 40 ár eða svo hefur verið lögð áhersla á fræðilegt sjálfstæði hjúkrunar með 

umhyggju- og umönnunarhlutverkið miðlægt. Þegar fréttist af atvikum sem talin eru bera 

vitni um skort á gæðum í hjúkrun er spjótum beint að hjúkrunarstéttinni, sem á þá erfitt með 

að verja sig. Um þessar mundir fer vaxandi sú gjá sem lengi hefur verið til staðar milli þess 

annars vegar hvernig stéttin lítur á og lýsir starfi sínu, og hins vegar raunveruleikans sem 

birtist í daglegu starfi (Allen, 2015).  

Í lögum um landlækni (Alþingi, e.d.c). er fjallað um eftirlitshlutverk landlæknisembættis 

og að heilbrigðisstofnunum sé skylt að halda skrár yfir óvænt atvik. Siðareglur 

hjúkrunarfræðinga sem kveða á um tilkynningarskyldu þegar heilbrigði eða öryggi 

skjólstæðings er stefnt í hættu eru vegvísir hjúkrunarfræðingum alls staðar í samfélaginu 

(Embætti landlæknis, e.d.).  

Óvæntum atvikum í heilbrigðisþjónustu er skipt í tvo flokka, atvik vegna vanrækslu (e. 

error of omission) og atvik vegna verknaðar (e. error of commission) (Agency for Healthcare 

Research and Quality, e.d.). Samkvæmt skýrslu um mannleg mistök í heilbrigðisþjónustu sem 

kom út árið 2000 má áætla að ár hvert látist 44.000 - 98.000 einstaklingar í Bandaríkjunum 

vegna óvæntra atvika eða skaða í meðferð á sjúkrahúsum (Kohn, Corrigan og Doran, 2000). 

Innan fræða er í auknum mæli farið að skoða mannleg mistök innan stofnana sem 

samverkandi þætti milli starfsumhverfis og starfsmanns fremur en að einblína á sök 

einstaklings. Þar má nefna þætti í boðskiptum, vinnuálagi og vinnumenningu, svo sem 

venjum og viðhorfum, og einstaklingsbundna þætti, þar á meðal færni og þreytu. Hreinskilin 

umræða, stuðningur á vinnustað og fagleg stjórnun þar sem yfirmenn gefa gaum að 

kvörtunum undirmanna sinna eru forsendur fyrir því að hægt sé á skilvirkan hátt að greina 

orsakir vanda (Kalisch og Aebersold, 2006).  

Kerfisvillur (e. latent errors) stafa aðallega af innbyggðum göllum í starfsemi stofnunar. 

Þannig ýtir kerfið undir að einstaklingur geri mistök svo sem með því að upplýsingar skorti, 

skráningu sé ábótavant og lyf séu vitlaust merkt. Þarna á sér stað keðja atvika þar sem 

einstaklingsbundnar gjörðir eru hluti stærra samhengis. Í slíkum tilvikum er ábyrgðin 

sameiginleg hjá fagfólki í starfseiningunni eða stofnuninni. Mistök eða óvænt atvik sem aftur 

á móti verða fyrir tilstilli eins einstaklings eru til komin vegna þess að þekkingu, hæfileikum, 

athygli hans eða einbeitingu er ábótavant (Wu, Cavanaugh, McPhee, Lo og Micco, 1997). 

Mistök í heilbrigðisgeiranum eru yfirleitt skilgreind á þann hátt að þau hefði mátt fyrirbyggja. 
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Þó eru mýmörg vafamál þar sem ítarleg skoðun bendir þó til að nánast útilokað hefði verið 

að koma í veg fyrir atburðarás. Það að viðurkenna mistök getur því verið erfitt fyrir fagfólk 

sem gerir sjálft miklar kröfur til sín. En þegar fagfólk vanrækir að upplýsa um mistök og 

óvænt atvik og slíkt berst til eyrna almennings verður traust hans til heilbrigðiskerfisins fyrir 

hnjaski þar sem væntingarnar byggjast á því að samkvæmt faglegum og siðferðilegum gildum 

og skuldbindingu skuli velferð skjólstæðinga höfð að leiðarljósi í starfi (Hébert, Levin og 

Robertson, 2001).  

Hraði, áreiti og tímaskortur eru áhættuþættir fyrir mistök, og einkenna í æ ríkari mæli 

aðstæður í heilbrigðisþjónustu vegna aukinnar áherslu á bráðaþjónustu. Jafnframt er krafa á 

nákvæmni í samskiptum og samhæfingu. Í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga eru þeir þættir 

sem tengjast fremur en aðrir mistökum truflanir frá tækjum, öðrum starfsstéttum, 

aðstandendum og símum. Við slíkar aðstæður minnkar einbeiting, boðskipti og samhæfing 

innan teymis verður lakari og þar með hæfni til ákvarðanatöku (Salas, Rosen og King, 2007; 

Tucker og Spear, 2006). Vegna anna gerist það gjarnan þegar mistök eiga sér stað að ekki 

vinnst tími til að greina orsakir atviksins. Minniháttar mistök sem eru metin þannig að enginn 

hljóti skaða af eru sjaldnast skoðuð til hlítar og því er lítil vitneskja er um hve oft þau koma 

fyrir (Salas ofl., 2007). Áströlsk rannsókn sýnir að samband er milli truflana sem 

hjúkrunarfræðingar verða fyrir og lyfjamistaka þeirra þar sem alvarleiki mistaka jókst eftir því 

sem truflanir voru fleiri (Westbrook, Woods, Rob, Dunsmuir og Day, 2010). Óframkvæmd 

hjúkrun, það þegar þeim þörfum sjúklinga sem eru metnar sem grunnþarfir er ekki sinnt sem 

skyldi vegna manneklu og álags, hefur verið vangreind sem orsök vanrækslu og mistaka. 

Þetta leiða bæði erlendar og íslenskar rannsóknir í ljós (Helga Bragadóttir ofl., 2014; Lucero 

ofl., 2010). Rannsókn Helgu Bragadóttur ofl. (2014) leiddi í ljós að algeng ástæða fyrir 

óframkvæmdri hjúkrun er ófyrirséð fjölgun sjúklinga eða aukin hjúkrunarþyngd á deild og var 

það marktækt algengara á kennslusjúkrahúsum en öðrum sjúkrahúsum á landinu.  

Hjúkrunarfræðingar bera ábyrgð á að opinbera og tilkynna um vanhæfni og skort á 

fagmennsku sem ógnar skjólstæðingum og velferð hjúkrunarfræðinga sjálfra. Samt er 

þöggun útbreidd og það krefst hugrekkis og góðrar dómgreindar að segja frá og leiða ferlið til 

lykta með ásættanlegum árangri. Fagleg málefni eru alltaf siðferðilegs eðlis og það gefur 

auga leið að hjúkrunarfræðingi er skylt að láta í sér heyra ef hann sér brotið á 

skjólstæðingum (Marquis og Huston, 2015:126-127). Þrátt fyrir lög og reglur er algengt að 

hjúkrunarfræðingar séu seinir til að tilkynna um bæði skakkaföll og álagseinkenni (Sigrún 

http://www.cmaj.ca/search?author1=Philip+C.+Hébert&sortspec=date&submit=Submit
http://www.cmaj.ca/search?author1=Gerald+Robertson&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woods%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20421552
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woods%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20421552
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Gunnarsdóttir, 2010). Talið er að í auknum niðurskurði sé meiri hætta en áður á ósiðlegu og 

ófaglegu athæfi innan heilbrigðisstofnana. Það hefur leitt til þess að þörfin á að tilkynna um 

mistök og ósiðlegt athæfi hefur líka aukist. Almenningur vill að tilkynnt sé og flett ofan af 

spillingu og ósiðlegu athæfi en hneykslast samt á þeim sem tilkynna, þeir eru taldir óhollir 

vinnustað sínum þó tilgangur þeirra hafi verið góður. Sá sem tilkynnir (e. whistleblower) 

getur heldur ekki treyst vinnufélögum og öðru fagfólki í heilbrigðiskerfinu þó það deili með 

honum svipuðum siðferðilegum skoðunum um málsvarahlutverkið og afleiðingarnar eru oft 

skelfilegar fyrir hann (Marquis og Huston, 2015:126-127).  

Algengara er að heilbrigðisstarfssfólk leyni alvarlegri mistökum en þeim sem eru talin 

minniháttar og ekki talin valda skaða. Helstu ástæður fyrir því að fagfólk veigrar sér við að 

tilkynna um mistök eru ótti við illt umtal og skaða fyrir starfsferil, atvinnumissi, málaferli og 

tilfinningaleg viðbrögð sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Það reynir siðferðilega á þegar 

hjúkrunarfræðingur stendur frammi fyrir því að þurfa að velja um hvort fylgja skuli 

hagsmunum stofnunar og yfirmanna eða skjólstæðings þegar grunur vaknar um ófagleg 

vinnubrögð og mistök. Menning á vinnustað, óvissa um stöðu og eigið öryggi skapar 

ósamræmi milli siðferðislegra viðhorfa og þess hvort eða hvernig er unnið úr mistökum. 

Þetta bendir á nauðsyn þess að stjórnendur sem málsvarar hjúkrunarfræðinga leiti leiða til 

að skapa styðjandi andrúmsloft til að auðvelda meðhöndlun og úrvinnslu á mistökum, tryggja 

öryggi þess sem tilkynnir og stöðva þöggun (Ghalandarpoorattar, Kaviani og Asghari, 2012; 

Jones og Kelly, 2014; Marquis og Huston, 2015:126-127).  

Til að að draga úr mistökum og óvæntum atvikum og stuðla að öryggi skjólstæðinga 

heilbrigðiskerfisins þarf að koma til hugarfarsbreyting innan stofnana og bregðast við 

tilkynningum um mistök og óhöpp án þess að til komi eins konar refsing. Opinská umræða í 

fjölmiðlum um mistök og orsakir þeirra er að öllum líkindum af hinu góða fyrir 

heilbrigðisstéttir og eflir traust almennings til þeirra (Hébert ofl., 2001). Hreinskilin umræða, 

stuðningur á vinnustað og fagleg stjórnun þar sem yfirmenn gefa gaum að kvörtunum 

undirmanna sinna eru forsendur fyrir því að hægt sé á skilvirkan hátt að greina orsakir vanda. 

Að læra af mistökum eykur gæði og öryggi (Salas ofl., 2007).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghalandarpoorattar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22282741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghalandarpoorattar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22282741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghalandarpoorattar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22282741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghalandarpoorattar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22282741
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghalandarpoorattar%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22282741
http://www.cmaj.ca/search?author1=Philip+C.+Hébert&sortspec=date&submit=Submit
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2.4.2.3 Mótsagnir og siðferðilegar klemmur 

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga einkennist oft af því að þeim er ætlað að vera samtímis 

málsvarar skjólstæðinga, lækna og stofnunar. Þá geta orðið árekstrar milli mismunandi þarfa 

og markmiða og það getur reynst erfitt að vera bæði trúr stofnun og eigin sannfæringu. 

Ákvarðanir og faglegt mat hjúkrunarfræðings stangast þá á við markmið stofnunar um 

sparnað og áherslu á bráðameðferð og læknisfræðilega orðræðu sem hefur meiri áhrif á 

siðferðilegar ákvarðanir þeirra í starfi en fagleg gildi þeirra. Það endurspeglar tengsl 

valdaleysis og þess að gera siðferðilega málamiðlun og slá af gildum sínum um fagmennsku 

(Peter ofl., 2004). Vinnuálag og hefðir koma gjarnan í veg fyrir að hægt sé að lina þá spennu 

sem kröfur um afköst valda. Mikill tími og orka hjúkrunarfræðinga fer í að sjá til þess að 

hefðin, orðræðan og niðurskurður hindri ekki að starfað sé samkvæmt faglegum gildum 

hjúkrunar og hefur hlutverki þeirra verið líkt við að vera stuðpúði í þágu skjólstæðinga (Allen, 

2004; Lindhardt ofl., 2008; Marquis og Huston, 2015:71-74).  

Hjúkrunarfræðingur sem tekst á við að leysa úr þeirri siðferðilegu klemmu sem getur 

skapast við úrlausn mála getur upplifað siðferðilega vanlíðan, kvíða, skömm og sorg (e. moral 

distress) ef lendingin verður sú að hann veit hvað er faglega rétt en rammi og höft 

stofnunarinnar gera honum erfitt fyrir að gera rétt (Marquis og Huston:71-73). Þetta er 

viðvarandi orsök óánægju í starfi og er talið geta valdið kulnun og brottfalli úr starfi og haft í 

för með sér skert öryggi og gæði í meðhöndlun sjúklinga (Pauly, Varcoe og Storch, 2012). Eðli 

og inntak hjúkrunar er að mæta þörfum og verða við beiðni um hjálp og þegar það bregst 

finnst hjúkrunarfræðingi eigin framganga óviðeigandi og afleiðingin er tilfinningaleg vanlíðan. 

Sumir mynda tilfinningalega fjarlægð gagnvart skjólstæðingi, aðrir þjálfa upp sveigjanleika 

(Lindhardt o.fl., 2008).  

2.4.2.4 Leiðir til úrbóta 

Í afleiðingum niðurskurðar endurspeglast hvernig hefðir og valdatengsl í stofnunum viðhalda 

faglegri sjálfsmynd fagfólks og skilgreiningum á verksviði. Þegar horft er framhjá hefðum og 

valdatengslum er afleiðingin sú að komið er í veg fyrir endurbætur til að tryggja öryggi og 

velferð fagfólks og skjólstæðinga, örðugt er að koma raunverulegu ástandi og upplifun í orð 

og afleiðingin er jafnvel þöggun (Fejes, 2008). Hjúkrunarfræðingar hafa ekki tekið sér vald til 

að sporna gegn þáttum sem ógnað hafi faglegri vitund, hugsjón þeirra og starfi í þágu 

skjólstæðinga. Þeir hafa þvert á móti leitast við að aðlaga sig að breytingum vegna 

niðurskurðar (Marquis og Huston, 2015:302-306).  
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Í ljósi þess að hjúkrunarfræðingar eru fórnarlömb gilda og hefða þurfa þeir að fá 

leiðsögn til að koma auga á þau valdatengsl og óraunhæfar kröfur sem eru oft á tíðum 

ósýnilega ofnar inn í starfsumhverfi og hefðir á vinnustað þeirra. Þar bera 

hjúkrunarstjórnendur mesta ábyrgð við að skapa skilyrði fyrir undirmenn sína til að skerpa á 

þætti ábyrgðar gagnvart afdrifum skjólstæðinga sinna (Cawley, 2012). Stjórnunarstíll 

yfirmanna er talinn einn aðaláhrifaþáttur fyrir líðan starfsmanna og leggur línur fyrir hvernig 

þeim vegnar.  

Þegar niðurskurður og krafa um aðhald er dagskipunin standa hjúkrunarstjórnendur 

frammi fyrir siðferðilegum viðfangsefnum. Þeir þurfa að velja hvort þeir fylgja kröfum 

stofnunar eða standa með undirmönnum sínum og því sem fagleg vitund býður þeim. Það er 

í þeirra höndum hvort siðferðileg framganga á vinnustað þeirra er viðtekin venja eða 

eingöngu æskilegt viðmið (Marquis og Huston, 2015:86). Því þarf stjórnandi að vera læs á 

orðræðu og hefðir stofnunar sem útgangspunkt fyrir eigið starf og tileinka sér aðferðir og 

hugsunarhátt valdeflingar. Þannig myndar hann og nýtur öflugs stuðningsnets, verður betri 

fyrirmynd fyrir undirmenn sína en ella og brúar með þessu mögulegt valdabil milli sín og 

undirmanna og stuðlar að því að útrýma fórnarlambssjálfsmyndinni með valdeflingu innan 

stéttarinnar (Marquis og Huston, 2015:289-304). Hjá þeim hjúkrunarfræðingum sem eiga góð 

samskipti við næsta yfirmann sinn og bera til hans traust og hafa jákvæða mynd af stofnun, 

stjórnunarháttum og starfsaðstöðu minnka líkur á að upplifa streitu og kulnun (Anna 

Guðbjörg Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Hallfríður 

Eysteinsdóttir o.fl., 2013). 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

3.1 Fræðilegt sjónarhorn  

Það fræðilega sjónarhorn sem ég styðst við í rannsókninni er félagsleg mótunarhyggja. 

Samkvæmt Crotty (1998) er þar gert ráð fyrir að merking og sannleikur verði til í samskiptum 

og þátttöku einstaklinga í samfélaginu, merking sé sköpuð en ekki uppgötvuð. Komist sé að 

samkomulagi um veruleikann í ákveðnum félagslegum samskiptum og samhengi. Engin ein 

merking er því sannari en önnur og einstaklingar leggja ólíka merkingu í upplifun sína af sama 

fyrirbærinu. Mótunarhyggjan hafnar því viðhorfi hlutlægrar þekkingarfræði sem gengur út 

frá að merking og merkingarbær raunveruleiki sé til utan virkni meðvitundar (Crotty, 1998). Í 

rannsókn mótast sá gagnkvæmi skilningur, sem verður til milli rannsakanda og viðmælenda, 

af einstaklingsbundinni reynslu, gildum, menningu og aðstæðum beggja aðila. Rannsakandi 

leggur sem mest hann getur upp úr sjónarhorni viðmælanda, en er sér meðvitaður um eigin 

áhrif á ferlið (Creswell, 2013).  

Ég tel félagslega mótunarhyggju eiga vel við þegar skoða skal hvernig 

hjúkrunarfræðingar ganga inn í og starfa eftir þeim gildum og þekkingu sem ríkir bæði í fagi 

þeirra og á Landspítala, og hvernig þeir samræma menningu og kröfur stofnunar eigin gildum 

og faglegu sýn. Rammi og kröfur stofnunar breytast eftir áherslum í heilbrigðismálum og 

einkennast nú um stundir af áherslu á æ styttri innlagnir og bráðaþjónustu. Val mitt á 

fræðilegu efni markast því af stöðunni í heilbrigðiskerfinu og starfsaðstæðum hinnar stóru 

kvennastéttar hjúkrunarfræðinga, þar sem ég tel að vald, siðfræði og starfstengd heilsa séu 

óaðgreinanlegir þættir í daglegu lífi þeirra.  

3.2 Eigindleg rannsóknarhefð 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg viðtalsaðferð, en með þeirri aðferð er lögð áhersla á að 

rannsakandi leitist við að skilja inntak þeirrar merkingar sem viðmælendur leggja í eigin 

aðstæður. Ferlið sjálft í því sem verið er að skoða skiptir mestu en ekki hin endanlega 

útkoma (Bogdan og Biklen, 1998).  

Aðferðin er opin fyrir mótsögnum og laus við fyrirfram mótaðar hugmyndir um 

viðfangsefnið. Leitað er að þemum, og aðferðin hefur þann eiginleika að geta breyst í 

rannsóknarferlinu. Hún er háð næmni rannsakanda og á sér stað í persónulegum 

samskiptum rannsakanda og viðmælanda. Samskiptin geta verið vandmeðfarin í þeirri 
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nálægð sem ríkir, bæði hvað varðar mögulegan auðsæranleika viðmælenda og að 

rannsakandi getur haft áhrif á svör (Kvale 1996).  

Rannsóknirnar fara fram í sem eðlilegustu og öruggustu umhverfi viðmælenda og 

rannsóknarsniðið er ekki fastmótað í upphafi. Þannig geta sprottið upp nýjar hugmyndir og 

spurningar í ferlinu. Um er að ræða eins konar samvinnu rannsakanda og viðmælenda og 

markmiðið er oft að valdefla viðmælendur með því að koma á framfæri reynslu þeirra og 

sjónarmiðum (Creswell, 2013).  

3.3 Siðfræðilegir þættir og siðferðilegar áskoranir  

3.3.1 Fjórar meginreglur 

Fram kemur hjá Sigurði Kristinssyni (2013) að siðareglur um hvað telst æskileg eða óæskileg 

breytni séu ýmist almennar eða sérhæfðar eftir aðstæðum. Þegar kemur að siðfræði 

heilbrigðisgreina ríkir samkomulag um fjórar meginreglur sem jafnframt liggja til grundvallar 

siðareglna í vísindarannsóknum og starfs siðanefnda. Þar með er kveðið á um æskilega 

breytni við rannsóknir á einstaklingum (Sigurður Kristinsson, 2013). Hér tengi geri ég grein 

fyrir þessum reglum og tengi þær við samskipti mín við viðmælendur í rannsókn minni. 

a) Sjálfræðisreglan: Kveður á um að virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og að rangt sé að 

misnota fólk, svo sem með því að nýta sér það með blekkingum. Í vísindarannsóknum birtist 

þessi regla til dæmis í því að rannsakandi skal veita væntanlegum viðmælendum það 

ítarlegar upplýsingar um inntak rannsóknar að þeir geti tekið svokallaða upplýsta ákvörðun 

um að taka þátt. Upplýsingar eru gefnar um tilgang og aðstandendur rannsóknar, í hverju 

viðmæla felst, áhætta, ávinningur og trúnaður ræddur, hvernig birtingu niðurstaðna verði 

háttað og að frjálst sé að hætta þátttöku án útskýringa (Sigurður Kristinsson, 2013). Ég geri 

mér grein fyrir að þegar viðmælendur koma í viðtal eftir að hafa samþykkt rannsókn eiga þeir 

mögulega erfitt með að hætta.  

Í rannsókn minni leitaðist ég við að hafa þessa reglu að leiðarljósi í samskiptum við 

viðmælendur og sjá til þess að val væri eins frjálst og óþvingað og kostur er. Viðtalsstaðir 

voru valdir eftir samkomulagi. Ég hét viðmælendum fullum trúnaði, að nöfn þeirra kæmu 

hvergi fram og ég myndi dulbúa allt það sem gæti verið greinanlegt. Ég hef í rannsókn minni 

breytt nöfnum viðmælenda og dulbúið eftir megni öll atriði sem ég taldi skipta máli, svo sem 

ef fram komu mögulega auðþekkjanleg einkenni annars starfsfólks, skjólstæðinga, 

starfsumhverfis eða persónu og fjölskyldu viðmælanda. Ég sagði viðmælendum að gögnum 
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yrði eytt eftir greiningu þeirra, að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er án þess 

að gefa skýringu og að þeir gætu neitað að svara spurningum eða ræða einhver atriði. Einnig 

fengu þeir upplýsingar um leiðbeinanda minn og að þeir gætu leitað til hans. Þekkt er að 

viðmælendur hafi mögulega væntingar til að niðurstöður gagnist þeim gæti komið til og tók 

ég á því með því að kynna markmið rannsóknar fyrir hvert viðtal fyrir þeim, hvað rannsóknin 

fæli í sér, hver aðferðin er og ítrekaði að þó svo viðtalið væri hljóðritað væri fyllsta trúnaðar 

gætt, í formi nafnleyndar. Ég aflaði upplýsts samþykkis frá viðmælendum fyrir viðtölin. Ég 

upplýsti þá um að rannsóknin hefði verið tilkynnt til Persónuverndar. Ég gerði mér grein fyrir 

því að þar sem viðtalsrannsóknir eru algengar í námi og starfi hjúkrunarfræðinga sé 

viðmælendum kunnugt um hvernig rannsóknir geta nýst nemendum og faginu. Þá hefur 

þeim ef til fundist það skylda sín að taka þátt, og þar sem reynsla okkar og þekking er að 

mörgu leyti sameiginleg gæti það hafa ýtt undir upplifun þeirra af skyldu til þátttöku.  

b) Skaðleysisreglan: Kveður á um að í rannsókn skuli komið í veg fyrir ónauðsynlega áhættu 

fyrir viðmælanda og að ávinningur hans réttlæti áhættu ef einhver er. Viðmælendur eru ekki 

alltaf dómbærir á slíkt þó þeir hafi veitt upplýst samþykki og er algengt að þeir treysti því að 

hagsmunum sínum sé borgið (Sigurður Kristinsson, 2013). Þar sem ég gerði mér grein fyrir að 

viðtölin gætu mögulega leiðst inn á viðkvæmar brautir sem snerta starfið og samstarfsfólk 

gerði ég mér far um á meðan viðtölunum stóð að gefa til kynna að trúnaður væri tryggður. 

Ég gat einnig búist við að viðkvæm umræða leiddi til vanlíðunar og tilfinningaróts. Vegna 

tengsla eða hagsmuna á vinnustað og í svo litlu samfélagi sem spítalinn er getur viðmælandi 

átt erfitt með að tjá sig um einhver atriði. Þar leitaðist ég við að feta veg milli þess að virða 

það en jafnframt að gefa viðkomandi færi á að miðla til mín mikilvægum upplýsingum.  

c) Velgjörðarreglan: Með henni er lögð áhersla á það hlutverk rannsókna að vera til góðs. Sú 

regla kveður á um að láta gott af sér leiða með rannsókn samhliða því að valda sem 

minnstum skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Ég gerði gera viðmælendum grein fyrir inntaki 

rannsóknarinnar og hvernig hún gæti mögulega gagnast starfinu. Líkt og við 

skaðleysisregluna skal hafa í huga að um persónuleg og viðkvæm mál getur verið að ræða og 

að ég reyndi að vega og meta ávinning og mögulegan skaða eða vanlíðan sem samtalið hefði 

getað valdið.  

d) Réttlætisreglan: Fjallar um réttláta dreifingu byrða og gæða. Í gegnum tíðina hafa ýmsir 

minnihlutahópar liðið fyrir misrétti sem tengist vísindastarfi. Reglan leggur áherslu á að 

vernda þá sem minna mega sín fyrir áhættu í rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2013). Ég 
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vona að þessi regla hafi í viðtölunum við hjúkrunarfræðingana leiðbeint mér við að sýna 

starfi þeirra og ummælum virðingu og að ég hafi leitast við að setja mig í þeirra spor þó ég 

hafi ef til vill ekki alltaf verið sammála einhverjum eða talið mig vita betur vegna eigin 

reynslu minnar sem hjúkrunarfræðingur.  

3.3.2 Að skoða vettvang sem maður þekkir 

Líkt og kemur fram í grein Snæfríðar Þóru Egilson (2006) getur verið snúið að rannsaka 

starfsvettvang sem hefur verið eða er manns eiginn, meðal annars vegna þess að fyrri 

reynsla manns og hugmyndir geta verið manni til trafala og byrgt sýn. Í þessari rannsókn er 

skoðaði ég starfsumhverfi sem ég tilheyrði í mörg ár. Ástæða þess að ég starfa ekki nú við 

hjúkrun er meðal annars sú að mér finnst ekki forsvaranlega staðið að öryggi skjólstæðinga 

og starfsfólks. Margt bendir til að álag á hjúkrunarfræðinga hafi aukist undanfarin ár með 

tilheyrandi áhættu bæði fyrir skjólstæðinga og hjúkrunarfræðinga sjálfa. Umræða um 

alvarleg mistök og brotthvarf fagfólks úr starfi hefur verið í fjölmiðlum og sú mynd sem 

birtist er að lífið innan veggja spítalans einkennist af stöðugum jafnvægisdansi og togstreitu 

milli álags og faglegrar sýnar og því að forðast að gera mistök. Ég var sjálf heppin að gera ekki 

mistök í starfi, sem hefði mátt rekja til manneklu, hef orðið vitni að slíku en slapp með 

skrekkinn.  

Vegna reynslu minnar er mikilvægt að ég skilgreini vel stöðu mína og hlutverk í þessari 

rannsókn. Ég hef reynt að fara vandrataðan meðalveg í viðtölunum og greiningu gagna, en 

geri mér grein fyrir því að fyrir svona rannsókn er það ekki markmiðið að útiloka fyrirfram 

hugmyndir mínar um daglegt líf hjúkrunarfræðinga á bráðadeildum Landspítalans hafa skinið 

í gegn. Þá er kúnstin að leggja ýmislegt það til hliðar sem verið getur mér til trafala þegar 

kemur að því að skoða reynslu viðmælenda sem starfa í því umhverfi þar sem mönnun er 

talin vera undir öryggismörkum eins og kemur fram í grein Ólafs Skúlasonar fyrrverandi 

formanns Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (2015).  

Ég vona því að það efni og þær vangaveltur sem ég set fram í rannsókninni séu á þann 

veg að þær sameini væntumþykju fyrir faginu, virðingu og uppbyggilega gagnrýni. Í 

viðtölunum leitaðist ég við að hafa að leiðarljósi virðingu fyrir starfi viðmælenda og gæta 

þess að ekki skini í gegn neikvæð afstaða vegna reynslu minnar af hjúkrunarstarfinu. Ég tel að 

það geti verið uppörvandi fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfmenn að vita að 

verið sé að skoða á gagnrýninn og vonandi einnig uppbyggilegan hátt aðstæður í 
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heilbrigðiskerfinu. Verkefni mitt fólst því í að gæta hóflegs hlutleysis en jafnframt sýna 

viðmælendum skilning og mynda traust, sem leiddi til gagnlegra upplýsinga, skilnings og 

svara við rannsóknarspurningum. 

3.3.3 Trúnaður – ýmis grá svæði 

Samkvæmt skilningi Saunders, Kitzinger og Kitzinger (2015) felur hugtakið trúnaður í sér 

bæði nafnleyndina, það er að dylja sérkenni viðmælenda í skrifum, og þær upplýsingar frá 

viðmælanda í rannsókn sem rannsakandi kýs að setja ekki fram í skýrsluna. Alger nafnleynd 

er ekki til vegna þess að rannsakandi býr yfir vitneskjunni. Tækniframfarir, opinn aðgangur á 

netinu og það að viðmælandi sjálfur getur kosið að létta af nafnleynd sinni og deila reynslu 

sinni undir réttu nafni á netmiðli eru þar að auki nýjar áskoranir í heimi vísindanna. Þannig er 

nafnleynd á eins konar rófi og leitað er jafnvægis milli þess að halda trúnað við viðmælanda, 

varðveita gildi og inntak gagna og gefa hópum og hugsjónum rödd. Viðmælendum sem liggur 

mikið á hjarta kjósa gjarnan að koma fram undir nafni, ef segja má í hita leiksins, sem getur 

svo haft óæskilegar afleiðingar þegar tímar líða fyrir ýmsa þá sem tengjast viðfangsefninu, 

bæði viðmælendur sjálfa og þriðju aðila sem dragast inn í umfjöllun. Þá getur starfsheiðri 

rannsakanda verið ógnað ef vafi leikur á að leynd hafi verið tryggð (Saunders ofl., 2015).  

Þegar verið er að rannsaka hóp sem er smár og þar sem einstaklingarnir hafa sérkenni 

sem gera þá mögulega þekkjanlega er mikilvægt að beita ýmsum ráðum til að dylja 

séreinkenni sem best. Þau atriði sem leggja þarf mesta áherslu á að dylja eru, auk nafna 

viðmælenda, staðarnöfn, atvinna, hvaða trú fólk aðhyllist, fjölskyldutengsl og annað sem 

gæti þekkst. Í eigindlegu viðtali er það í höndum rannsakanda allt viðtalið í gegn að sjá til 

þess að samtalið beinist að því að viðhalda trúnaði (Saunders ofl., 2015).  

Vegna hins mikla fjölda hjúkrunarfræðinga sem starfa á Landspítalanum, en árið 2015 

var meðalfjöldi hjúkrunarfræðinga þar 1405 (Landspítalinn, e.d.a) lít ég svo á það veiti vörn 

gegn því að auðvelt sé að rekja viðmælendur. Eins og fyrr segir hef ég klætt upplýsingar um 

samstarfsfólk, séreinkenni þess, sérgrein deilda og staðsetningu, persónuleg málefni eða 

fjölskylduhagi í dulargerfi.  

3.3.4 Áhætta – nálægð – vald  

O‘Reilly og Kiyimba (2015) fjalla um hugtakið áhætta í rannsóknum og hvernig það vísar til 

möguleika á áhættu. Í eðli eigindlegra rannsókna liggur að mat á áhættu er ólíkt og í 

megindlegum. Þar kemur til dæmis til dýpt og nálægð í viðtölum, áhrif rannsakanda á ferlið 

http://qrj.sagepub.com/search?author1=Benjamin+Saunders&sortspec=date&submit=Submit
http://qrj.sagepub.com/search?author1=Jenny+Kitzinger&sortspec=date&submit=Submit
http://qrj.sagepub.com/search?author1=Jenny+Kitzinger&sortspec=date&submit=Submit
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og ófyrirsjáanlegir þættir vegna breyttra áherslna gegnum ferlið. Einnig hefur áhersla á 

sýnileika viðmælenda í framsetningu gagna aukist í heimi rannsóknanna. Því þarf að 

endurmeta upplýst samþykki gegnum ferlið og hafa siðferðileg sjónarmið stöðugt að 

leiðarljósi. Í rannsóknum er yfirleitt litið svo á að rannsakandi hafi ákveðið vald fram yfir 

viðmælanda svo sem við að leiða og stjórna viðtali, en vald viðmælanda er þó falið í upplýstu 

samþykki hans. Þarna er vandasamur línudans við að forðast að valda skaða (O‘Reilly og 

Kiyimba, 2015).  

Vegna nálægðar við viðmælendur verður rannsakandi gjarnan fyrir tilfinningalegum 

áhrifum sem geta orðið honum til vandræða, svo sem vegna upplýsinga um alvarleg atvik. 

Einnig getur reynst erfitt að rjúfa tengsl við lok rannsóknar þar sem samskiptin minna oft á 

vináttu (O‘Reilly og Kiyimba, 2015). 

3.4 Viðmælendur, undirbúningur viðtala og framkvæmd þeirra 

Ég hafði ætlað mér að nálgast viðmælendur eftir þeirri leið að segja frá rannsókninni á 

lokaðri Facebook-síðu hjúkrunarfræðinga þar sem ég kynnti efnið og bað áhugasama um að 

hringja í mig. Ég hafði sem sé ætlað að fá viðmælendur sem ég hefði sem minnst tengsl við. 

Sú leið bar ekki árangur, enginn hjúkrunarfræðingur hafði samband eftir þeirri leið og því 

notaði ég snjóboltaaðferð, hafði samband við gamla skóla- og vinnufélaga sem veltu svo 

„snjóboltanum“ áfram. Hafði enginn þeirra tekið eftir auglýsingunni á Facebook.  

Ég geri mér grein fyrir að snjóboltaaðferð leiðir mögulega til þess viðmælendur séu 

með sterkar skoðanir og/eða reynslu sem tengist rannsóknarefninu. Hópurinn samanstóð 

svo af 11 viðmælendum. Þeir eru allir hjúkrunarfræðingar sem starfað hafa á bráðadeildum 

Landspítalans frá 10 árum og allt að 35 árum. Á þeim deildum staldra sjúklingar styttra við en 

á öðrum deildum og ég ætla að því geti fylgt aðstæður þar sem stangast á hagsmunir 

skjólstæðinga, samkvæmt faglegu mati hjúkrunarfræðings, og kröfur stofnunar. Reynsla 

hjúkrunarfræðinga á þeim deildum er því til þess fallin að henta rannsókn minni. 

Þó persónulegar aðstæður viðmælenda minna og fjölskylduhagir séu misjafnir eiga þær 

það sameiginlegt að hafa mikla reynslu af starfi á bráðasviði Landspítalans. Ég hef breytt 

nöfnum þeirra og gef ekki upp nákvæman lífaldur eða starfsaldur.  

Helga og Sveinbjörg eru á fertugsaldri og hafa starfað Landspítalanum í um 10 ár.  

Kolbrún, Sigrún, Vigdís, Ólöf og Birna eru rúmlega fimmtugar og eiga kringum 25 ára 

starf að baki á Landspítalanum.  
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Rósa, Málfríður, Harpa og Björg eru elstar, kringum sextugt, og hafa starfað á 

Landspítalanum í 30-35 ár.  

Allar eru þær í háu starfshlutfalli og stór hluti þeirra hefur fyrir börnum að sjá og 

umönnun annarra í fjölskyldu. Staður og stund viðtala var ákveðinn í samráði við 

viðmælendur, við hittumst ýmist á heimilum þeirra, mínu eða þar sem næði var tryggt á 

skrifstofum á vinnustað þeirra eftir að vakt þeirra lauk. Fyrir viðtölin gáfu viðmælendur 

upplýst samþykki sitt með undirskrift á eyðublaði með upplýsingum um rannsóknina. Ég vísa 

hér til nánari umfjöllunar hér framar í kafla um siðfræðilega þætti rannsóknar.  

Ég tók viðtölin á tímabilinu frá 11. apríl 2016 til 14. júní 2016. Viðtölin voru frá 55 

mínútna löng og að 2 tímum sem var langlengst. Ég studdist við stuttan viðtalsramma en svo 

leiddust viðtölin út frá honum. Slík viðtöl kallast opin og hálfstöðluð og bjóða upp á að 

viðmælendur lýsi reynslu sinni með eigin orðum og hugtökum eins og þeir upplifa hana. Ég 

byrjaði yfirleitt á að spyrja hvað eða hvort það væri eitthvað sérstakt sem fólki lægi á hjarta, 

og þá losnaði iðulega um málbeinið. Ég leitaðist svo við að leiða samtalið að starfstengdri 

heilsu og líðan, samskiptum við samstarfsfólk, yfirmenn og aðrar stéttir og hvernig staðið 

væri að ákvarðanatöku um málefni skjólstæðinga. Upplifun mín var sú að viðmælendur 

hefðu allir á vissan hátt undirbúið sig fyrir viðtalið, og settu fram skýra mynd af reynslu sinni, 

líðan og skoðunum. 

3.5 Greining gagna og skrif 

Viðtölin voru vélrituð upp orðrétt eftir hvert viðtal. Ég greini viðtölin og inntak þeirra eftir 

nálgun grundaðrar kenningar samkvæmt aðferð Charmaz (2014) en hún heldur því fram að 

kenning spretti ekki eingöngu fram úr gögnunum heldur tvinnist einnig saman 

einstaklingsbundin reynsla viðmælenda og gildi og reynsla rannsakanda. Nálgun Charmaz 

byggir á félagslegri mótunarhyggju, að veruleikinn sé margbrotinn og verði til í samspili milli 

einstaklinga og við samfélag. Hún leggur áherslu á að eftir hvert viðtal meti rannsakandi 

hvort hann vilji endurhanna viðtalsrammann út frá þeim upplýsingum í viðtalinu sem hann 

vill fara nánar út í. Þetta er gert þar til rannsakanda finnst vera komin mettun og að hann sjái 

sem skýrasta mynd af reynslu viðmælenda og áherslum þeirra.  

Í fyrsta skrefinu dreg ég út úr frásögnunum hugtök og mynstur sem mér finnst geta 

samræmst eða svarað rannsóknarspurningu. Ég leita bæði eftir orðaðri framsetningu og 

hvernig blærinn er, sem mögulega endurspeglar óorðað viðhorf og líðan. Þar leggur Charmaz 
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áherslu að greina frekar ferli og athafnir/atburði en þemu og skipulag. Með því lyftir 

rannsakandi greiningu nær kenningasmíð. Síðan í öðru skrefinu beini ég athyglinni aftur að 

viðtölunum og athuga í heild hvort þau kóð sem ég hef valið séu góðir fulltrúar fyrir frásagnir 

viðmælenda. Með endurtekinni rýni birtast gjarnan nýjar tengingar og þær svo bornar saman 

við gögnin aftur. Eftir standa þá flokkar eða þemu og eiginleikar þema og tengsl milli þeirra 

verða ljósari og hafa eiginleika tilgátna fyrir kenninguna. Söguþráður fer að myndast. Leitast 

er við að setja fram sem skýrust tengsl og þráð í skrifunum (Charmaz, 2014:114-152).  

3.6 Áreiðanleiki og réttmæti 

Hugtökin áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. validity) hafa ekki sömu merkingu í 

eigindlegum og megindlegum rannsóknarhefðum. Ekki er hægt að gera kröfu um hlutlægni í 

eigindlegum rannsóknum á sama hátt og megindlegum vegna þeirra tengsla sem myndast 

milli rannsakanda og viðmælenda í viðtölum til dæmis. Ef rannsakandinn er nákvæmur við 

undirbúning, úrvinnslu og skráningu upplýsinga, svo sem að gæta sem best samræmis í 

rannsóknarniðurstöðum, eykur það á áreiðanleika og réttmæti niðurstaðna (Kvale, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 

4 Niðurstöður 

Ég lagði af stað í þessa rannsókn með það í huga að skoða hvernig hjúkrunarfræðingar á 

bráðadeildum Landspítalans takast á við að starfa samkvæmt faglegum gildum sínum á 

tímum niðurskurðar. Það sem birtist sem rauður þráður í viðtölunum er hvernig 

hjúkrunarfræðingarnir dansa eins konar línudans við krappar aðstæður í daglegu starfi í því 

skyni að leitast við að samræma fagleg gildi sín og kröfur yfirmanna og samstarfsfólks. Starfið 

einkennist einnig af því að vera stöðugt á varðbergi og þeir eru hlekkir í keðju færibands sem 

þeir hafa litla sem enga stjórn á hraðanum á. Ég set niðurstöðurnar fram í þremur flokkum og 

inniheldur hver um sig undirþemu. Í niðurstöðunum kemur fram hvernig þessi línudans 

birtist í daglegu starfi hjúkrunarfræðinganna, hvernig þeir telja að þau starfsskilyrði sem þeir 

starfa við séu tilkomin og hafi þróast, og þeir lýsa hugmyndum og möguleikum sínum til að 

starfa samkvæmt faglegum gildum sínum. Flokkarnir eru:  

Daglegar áskoranir.  

Í viðjum stofnunar.  

Að bindast sjálfum sér.  

4.1 Daglegar áskoranir  

Hér lýsa hjúkrunarfræðingarnir því hvernig starfsaðstæður og kröfur stofnunar móta daglegt 

starf. Sparnaður og hraði setur fagmennsku skorður og getur verið bæði á kostnað öryggis 

sjúklinga og velferðar starfsfólks. Undirþemu eru: Allir þessir spottar, Að bjóða hættunni 

heim og Heilsufarslegur fórnarkostnaður.  

4.1.1 Allir þessir spottar. 

Fáliðaðir hjúkrunarfræðingarnir upplifa að tímaþröng einkenni vaktina og innan hins knappa 

ramma þarf að forgangsraða af útsjónarsemi. Það leiðir til þess að eitthvað verður undan að 

láta. Allt kapp er lagt á að bægja frá þeim möguleika og tilfinningu að verið sé að bregðast 

sjúklingi.  

Kolbrún var að koma af vakt þegar ég tók viðtalið við hana. Þann dag hafði vantað 

hjúkrunarfræðing vegna veikinda og ekki fengist leyfi til að kalla út aukavakt. Skýringin er 

þessi: „Deildarstjórinn vill vera á grænu með þetta og það er hennar stolt“. Kolbrún vann því 

tvöfalt þessa vakt. Hún lýsir deginum svo:  
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Það var stöðugt verið að kalla á mig úr öllum áttum, ég þurfti að muna svo marga hluti og 
gera svo margt og hlaupa fram og til baka að ég hafði varla tíma til að fara á klósettið og 
hvað þá að borða. Það eru allir þessir spottar út um allt sem þú þarft að halda utan um, 
það er endalaust svona áreiti. Ég bara upplifði það þannig að það væri alltaf verið að 
kalla í mig. Gera þetta, gera hitt, vantar þetta, ég vil fá lyfin núna. 

Þegar togað er úr ýmsum áttum myndast sú tilfinning að ná ekki að gera neitt nógu vel. 

Hjúkrunarfræðingarnir reyna að bægja þeirri tilfinningu frá með því að sleppa að fara í mat 

eða í hvíldahlé og stundum er ekki hægt að komast á klósett tímunum saman. Þetta er 

sammerkt þeim öllum. Birna sagði:  

Maður getur aldrei gert neitt almennilega og það eru sko margir áratugir að þú veist að 
maður hefur það hefur alltaf verið þannig að gera maður hefur sko aldrei náð að gera það 
sem hefur þurft að gera.  

Það má segja að spottarnir haldi áfram að toga í hjúkrunarfræðing eftir að hann er kominn 

heim af vakt og þá fyrst gefst næði til að fara yfir daginn. Sveinbjörg lýsti þessu þannig: 

Ég held að fólk átti sig ekkert á því að vera hjúkrunarfræðingur að þú ferð heim eftir vakt 
og þú ert kannski búin að vera að allan daginn og svo ferðu heim og fyrsti klukkutíminn 
eftir að þú ferð heim fer bara í það að reyna að átta sig á því hvort þú hafir gert allt eða 
ekki sko, hvort þú hafir gleymt einhverju, klárað að gefa lyfin, gleymdi ég að gera þetta, 
og jafnvel þurfa að hringja upp í vinnu og segja: æ ég gleymdi að segja þér frá einu eða 
en ég held að fólk fatti ekki alveg að þú ert ekkert, að þú labbar bara ekkert í burtu frá 
fólki og bara hættir.  

4.1.2 Að bjóða hættunni heim. 

Hjúkrunarfræðingarnir eru sér meðvitaðir um að áreitin í daglegu starfi valda þeim þreytu, 

sljóleika og einbeitingaskorti og að það getur verið varasamt. Sparnaðurinn og hraðinn er 

þannig bæði á kostnað velferðar starfsfólks og öryggis sjúklinga þar sem hann eykur hættuna 

á mistökum. Helga segir frá því hvernig er að starfa í þessum hraða: „Það náttúrlega kemur 

niður á starfsfólki og endanlega niður á sjúklingunum. Þá erum við orðin þreyttari og meiri 

hætta á mistökum”. Reynsla Sveinbjargar er svipuð: „Við erum með ábyrgð á alltof mörgum í 

einu og það býður bara upp á að þú ruglir lyfjum eða að þú gerir eitthvað eða gleymir 

einhverju eða það er bara stundum að þú býður hættunni heim.“ Sú tilfinning að hraðinn 

komi þegar allt kemur til alls niður á gæðum samskiptanna við sjúkling fylgir 

hjúkrunarfræðingi yfir vaktina. Vigdís segir frá því hversu lúmskt álagið er og að það geta 

komið augnablik þar sem það nær yfirhöndinni: 
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Eftir því sem þú er reynslumeiri þeim mun hraðar geturðu unnið en maður spyr sig alltaf: 
hvenær kemur að því að þú ferð yfir línuna og það er svo hættulegt. Með 
hjúkrunarfræðing sem er starfi sínu alveg fullkomlega vaxinn að það er svo hættulegt að 
rekast inn í þessa krumpu, þar sem kemur að því að hann skautar út af. Og það er það 
sem að mér finnst oft og tíðum að undir svona kringumstæðum að það er alveg möguleiki 
að skauta útaf, út af álagi. Að fara að gera mistök. 

Tilfinningin um að vera í klemmu milli eigin sannfæringar og krafna um afköst er viðvarandi, 

svo og það að vera stöðugt meðvitaður um hve litlu má muna að skaði hljótist af og hætta á 

mistökum aukist ef ekki er haldið vel á spöðunum. Það getur verið snúið að finna jafnvægið í 

að sinna bæði brýnustu þörfum skjólstæðinga og kröfum samstarfsmanna. 

Hjúkrunarfræðingi getur fundist það bitna á því að hann geti rækt það hlutverk sem hann 

telur sig bæði skuldbundinn til og vill gera, svo sem að hlúa að andlegum þörfum 

skjólstæðinga. Sveinbjörg telur að mikilvægir þættir hjúkrunarfagsins sitji oft á hakanum: 

„Við erum ekki að sinna þessari hjúkrun sem við eigum að sinna, við erum ekki að hjúkra fólki 

ég er ekki að tala við fólkið“. Sigrún lýsir hér þessu tvennu, hvernig hraðinn bitnar bæði á 

tengslum og samskiptum við skjólstæðing og viðheldur jafnframt viðvarandi hættuástandi 

þegar anna þarf störfum innan ákveðins tímaramma: 

Sko það er ætlast til þess að maður klári þessar meðferðir fyrir fjögur, það er ekki 
yfirvinna, það er ekki ætlast til þess að maður vinni yfirvinnu. Það er búið að fjölga hjá 
okkur sjúklingum með sömu mönnun og ætlast til, verið að vinna frá 8 – 4. Það sér hver 
maður að einhvers staðar kemur þetta niður og það kemur niður á sjúklingunum, af því að 
hann fær minni tíma, meðferðin tekur auðvitað ákveðinn tíma og sá tími sem við höfum 
þá til þess að spjalla við sjúklingana, því að skiptir auðvitað miklu máli að maður hafi 
tengsl við viðkomandi, það í rauninni ekki til staðar. Það er óhjákvæmilegt. Og það ef það 
er mikill hraði, maður er að flýta sér, þá er meiri hætta á mistökum maður er alltaf með 
það í huga. …þetta er bara, hraðinn, maður veit af þessu þetta er ekkert endilega, 
kannski er bara fólk ánægt almennt upp til hópa skilurðu. En held oft að ég gæti gert 
betur.  

Það er ljóst að samhliða hinni miklu áherslu á hraða og afköst sitja öryggisviðmiðin á 

Landspítalanum á hakanum. Manneklan og veikindafjarvistir viðhalda skorti á öryggi og 

Vigdís orðar það sem blasir við mörgum hjúkrunarfræðingum á Landspítalanum þegar þeir 

mæta til vinnu: „Þegar svona margir melda veikindi, þá veit maður alveg að dagurinn verður 

svona hektískur og þá sko spyr maður sig sko hvernig ætla ég að minnka líkurnar á því að 

sjúklingurinn minn í fyrsta lagi e bíði tjón af því og í öðru lagi hvort að ég komi til með að 

lenda í einhverju“. Margir hjúkrunarfræðinganna taka mikið af aukavinnu og fara á mis við 

nauðsynlega hvíld eins og Birna segir frá: 
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Ég meina ég hef komist upp í að vinna 28 tíma nonstop og þarna jújú auðvitað sko er það 
svolítið býður það á vissan hátt hættunni heim. Það er fyrst og fremst sko gírað inn á 
framleiðni og hraða og mönnunarmódelið er rosalega knappt, og það þýðir það stuðlar á 
endanum að því að sko fólk áttar sig á því að öryggismálin eru í hnút. 

4.1.3 Heilsufarslegur fórnarkostnaður. 

Heilsufari hjúkrunarfræðinganna sjálfra getur verið hætta búin í aðstæðum sem einkennast 

af hraða og þegar fagmennsku þeirra er ógnað vegna manneklu og aðstæðum undir 

öryggismörkum. Mikið er um bæði skammtíma- og langtímaveikindi. Sérhæfing á sumum 

deildum veldur því að ekki er auðvelt að fá utanaðkomandi hjúkrunarfræðinga til að bjarga 

málum. Einnig spilar hér inn í sparnaðarkrafa spítalans um að halda útköllum í lágmarki. 

Þetta er daglegt brauð á deild Kolbrúnar: 

Deildarstjórinn er kannski svolítið svona að gjörnýta okkur sem fyrir erum og það lýsir sér 
í því að til dæmis hjúkrunarfræðingarnir hætta. Þær bara segja, þetta er bara þrælakista, 
það er bara verið að píska þeim út og þær vilja fara eitthvað annað.  

Mannekla og hraði er viðvarandi og tekur sinn toll. Það gengur nærri hjúkrunarfræðingum að 

fá ekki stuðning í þeim aðstæðum frá yfirmanni sínum þegar sparnaður er meira metinn en 

faglegt mat hjúkrunarfræðinga og krafa um öruggar starfsaðstæður eins og kemur fram hjá 

Kolbrúnu: „Svo þegar við metum að það þurfi að kalla út þá höfum við hjúkrunarfræðingarnir 

ítrekað fengið skammir frá deildarstjóranum og hún er bara mjög reið“. Vegna veikinda 

annars hjúkrunarfræðings var Björg að vinna tvöfalt þegar sjúklingur varð fyrir slysi sem hefði 

verið hægt að koma í veg fyrir ef mönnun hefði verið næg. Hún rekur hvernig þá byrjuðu hjá 

henni einkenni sem leiddu svo til erfiðra kulnunareinkenna:  

Einhvern veginn kemur það svo upp í hugann á mér, ég er viss um að einhvern veginn 
hefur kulnunin hjá mér byrjað þarna sko. Og ég fæ meira að segja núna, ég fæ einhvern 
svona innri titring þegar ég er að segja frá þessu þegar ég fékk þessa kulnun þá fékk ég 
svona innri titring, ég er bara með titring og alveg með bara hálfpartinn grátstafinn sko í 
kverkunum.  

Hún upplifði þarna átök milli þess að að finnast hún bregðast sjúklingnum og þess að 

yfirmaður og stofnum hafi brugðist henni. Í hennar tilviki var útkoman örmögnun og hún fór í 

veikindaleyfi: 

Þannig, var það eiginlega orðið þannig að ég var farin að þrá að hætta. Og þarna á 
þessum tíma þá var ég farin að missa neistann minn og það er ofboðslega sorglegt en 
samt sko. Það var alveg sama hvað ég hljóp hratt, það var alveg sama hvað ég vildi vel, 
hversu samviskusöm ég var og og hvað ég var í mörgu (já) að, að sko, ég var búin að 
hlaupa og hlaupa og hlaupa og maður getur það í vissan tíma, en það endar með því að 
eitthvað brestur. 
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Saga Rósu er um margt svipuð sögu Bjargar. Rósa er með mikil kulnunareinkenni sem hafa 

valdið því að hún ætlar fljótlega að hætta störfum. Skipulagsbreytingar vegna sparnaðar urðu 

til þess að laun hennar lækkuðu mikið. Til að ná endum saman fyrir heimili sitt hefur hún 

unnið mikla yfirvinnu, bæði á spítalanum og í Noregi: „Í dag er ég bara orðin ofsalega þreytt í 

vinnunni og algjörlega burned out þannig að ég get ekki hugsað mér að vinna deginum 

lengur“. Hún hefur í starfi sínu staðið fyrir ýmissi fagþróun varðandi öryggismál meðal 

annars. Hún sér ekki mikinn árangur af því starfi sínu: „Reynsla manns er ekkert metin og 

maður er einhvernveginn, það er enginn að blómstra“.  

Það er ekki sjálfgefið að ná því að endurnærast milli vakta. Uppsafnað álag birtist bæði 

andlega og líkamlega og langtímaveikindi eru algeng. Kolbrún er langþreytt: 

Ég er uppgefin á líkama og sál… Svo vaknaði ég í morgun og ég ætlaði ekki að geta farið 
á fætur ég var svo þreytt. Ég er í 60% dagvinnu en vinn miklu meira af því það vantar svo 
fólk. Það eru alveg 3 hjá okkur núna sem eru langtímaveikir og búnir að vera það í marga 
marga mánuði, þetta eru konur sem eru komnar um sextugt og þær eru bara orðnar mjög 
þreyttar og hafa unnið mjög mikið.  

Vaktavinnan getur reynst slítandi ef hvíld næst illa milli vakta. Harpa er að hætta á spítalanum 

vegna uppsafnaðrar þreytu:  

Þegar maður var að vinna þrískiptar vaktir og ég svaf ekki á næturnar þú veist þá var ég 
að eyða þú veist þá var ég með höfuðverk og ég var með vöðvabólgu og þannig að ég 
eyddi öllum peningunum mínum bara í nudd, haha þannig að það hafði áhrif á stoðkerfið 
mitt þannig að ég og þrátt fyrir að vera í leikfimi og svona ég var alveg að reyna að vera í 
leikfimi og allt, þetta hafði áhrif á heilsufarið mitt og streituna. 

Langvarandi álag við hraða og manneklu veldur því að heilsufarsleg vandamál gera vart við 

sig hjá hjúkrunarfræðingum á besta aldri. Þessi vandi á sinn þátt í brotthvarfi úr starfi, 

langtíma veikindaleyfum og einnig skemmri, það er þegar hjúkrunarfræðingur nær ekki að 

endurnæra sig milli vakta og tilkynnir veikindi sem vara þá í nokkra daga. Birna hefur séð á 

eftir mörgum vinnufélögum: „Fólk er farið að gefa sig í skrokknum þegar það er komið svona 

yfir fimmtugt þá er bara kroppurinn orðinn mjög lúinn í þessari vinnu sko“. Fyrirkomulag í 

vinnuumhverfi og skortur á vinnuverndarsjónarmiðum eiga þar sök og Málfríður ræðir hve 

algengt er að hjúkrunarfræðingur verði fyrir hnjaski í stoðkerfi við að sinna sjúklingi: „Þetta 

eru ósjálfráð viðbrögð þegar við sjáum eitthvert óhapp eða erum að afstýra einhverju 

óhappi. Margir eru orðnir illa farnir langt fyrir aldur fram vegna þessa og að við skulum ekki 

bera meiri virðingu fyrir okkur“. Helga tekur í sama streng:  
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Það er rosalega mikið af bæði líkamlegum einkennum, bæði líkamlegt álag og andlegt 
álag, það fer í törnum það eru axlir, bakverkir og liðmót í höndum bara tengt því sem við 
erum að gera dagsdaglega, sprautur og svoleiðis og svo náttúrlega sem að kannski valda 
meiri álagi á hendurnar og þetta eru ódýrari vörur sem ekki eins gott er að vinna með. 

Hjúkrunarfræðingarnir eru sér meðvitaðir um hversu slæmt það er heilsunni að starfa við 

aðstæður sem fela í sér að líkamlegt álag er stöðugt og hætta er á að tjón hljótist af beitingu 

við vinnu við snúnar aðstæður líkt og í Birnu tilviki: „Við erum sko rosalega mikið að vinna í 

þrengslum við það sem að þú veist maður er í asnalegum stellingum bara til þess að gefa lyf í 

æð“. Þar sem Sigrún starfar eru flókin tæki til meðhöndlunar mjög veikra og þungra sjúklinga 

og aðstaðan við að nota þau er þannig að til að auðvelda hjúkrunarfræðingunum verkin þyrfti 

að stilla þau betur af en það hefur ekki fengist gert: „Þetta er rætt en sá sem á að sjá um að 

laga þetta hann hlustar ekki á okkur”. Samskipti hjúkrunarfræðinganna og þeirra aðila sem 

eiga að sjá um tæki og innkaup á þeim bera ekki tilætlaðan árangur eins og Helga lýsir:  

Fólk er duglegt að kvarta, er mjög meðvitað um vinnuumhverfi sitt. Og ef það er keypt 
eitthvað tæki inn sem á að létta störfin þá er ekki haft samráð við okkur starfsfólkið sem á 
að nota þessi tæki. Og ef við komum með einhverjar tillögur til úrbóta þá er alltaf sama 
niðurstaðan: það er ekki til peningur. Eða það þarf bara að byggja nýjan spítala.  

Birna telur að fjármálin eigi ekki að bitna á gæðum:  

Það er náttúrlega sko fátt um meira talað heldur en að það vanti pening, það er alltaf 
verið að tala um það, sko við setjum minna í heilbrigðiskerfið heldur en sko skilst mér að 
meðaltali eða þarna sem sagt við erum frekar neðarlega sko á lista yfir framlög í 
heilbrigðismál skilst mér, að vísu erum við kannski ekki með eins gamalt fólk eins og 
svona sum lönd sko, en á móti kemur að sko að við erum að reka sko heilbrigðiskerfi fyrir 
frekar fámenna þjóð þú veist það er verið að reka einingar sem að eru sko 
kostnaðarsamar, sem að gætu sko þjónað kannski stærri hópi, sko við erum í þeirri 
aðstöðu að sko heilbrigðiskerfið ætti í raun að vera frekar dýrt af því við erum með sko 
grisjótt land það er að segja við erum með stórt land og fáa um borð, og við erum með 
sko fámennt land þar sem að eru, er mjög líklegt að þar sem að sko þarf að halda uppi 
græjum, búnaði og sérhæfingu fyrir hlutfallslega fámennan hóp.  

Fórnarkostnaður vegna sambandsleysis við yfirmenn og forgangsröðunar spítalans er 

daglegur veruleiki og starfsmannastefna Landspítalans fær ekki heldur háa einkunn hjá Birnu 

þegar hún segir frá afskiptaleysi af hálfu yfirmanna gagnvart heilsuvernd starfsfólksins: 

„Þetta er ekkert rætt og það er heldur ekkert sko rætt sko jújú við eigum að koma hjólandi í 

vinnuna sko og það er nú kannski líklegra að það drepi mann heldur en að koma á bíl“. Vigdís 

segir frá því hvernig skortur á umhyggju yfirmanna kemur einnig fram í því að ekki er séð til 

þess að hjúkrunarfræðingarnir komist reglulega í mat eða í hvíldarhlé yfir vaktina: „Eins og 

þegar maður heyrir að fólk ætlar að hittast í matartímanum: ég meina förum á kaffihús í 40 
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mínútur. Bara skjótumst út á kaffihús, og stundum er fólk að labba kringum tjörnina eða 

eitthvað! Aldrei við“. Sveinbjörg vitnar til þess að samkvæmt kjarasamningum 

hjúkrunarfræðinga eigi margir þeirra ekki rétt á reglubundnum matartíma og slíkt 

samningsákvæði stríði gegn vinnuverndarsjónarmiðum: 

Þetta er náttúrlega bara, á ekki hjúkrunarfræðingurinn að vera í stakk búinn til þess að 
sinna öðrum, skilurðu mig, eigum við ekki að vera ókei til þess að geta gert aðra ókei og 
ég bara, á mörgum deildum er ekki nógu strangt tekið á því að þú eigir að fara í mat og 
þú veist alveg og þetta er of mikið svona: við fáum hvort er eð borgað fyrir að vera ekki í 
svona reglulegum mat!  

Kolbrún segir yfirmann sinn hafa skýrar reglur um viðveru á deild fyrir aðra 
hjúkrunarfræðinga en sjálfa sig:  

Og það sem hún lagði upp með deildarstjórinn var það að við þurfum að vera á deildinni. 
Og svo er alltaf verið að koma í gættina meðan við erum að borða, það vantar þetta og 
það vantar hitt. Verið að bíða og svo er það síminn og nefndu það þannig að maður er 
bara að borða í fljótheitum. Sjálf fer hún alltaf út í matsal.  

En Kolbrún hefur líka húmor fyrir þeim reglum sem henni finnst út í hött. Hún „stalst til“ að 

taka sér smáhlé til að matast: „Ég bara sagði við hinar ég verð að fá mér eitthvað að borða, 

ég gleypti í mig matinn einn tveir og tíu. (Þú komst upp með þetta.) Já ég tók mér bara þetta 

bessaleyfi í samráði við hinn hjúkrunarfræðinginn“.  

Að dvelja alla vaktina á deildinni lýsir í hnotskurn þeirri rýmislegu einangrun sem 

einkennir starfsaðstæður hjúkrunarfræðinganna. Áhersla yfirmanna á að tryggja skuli fyrst og 

fremst öryggi sjúklinga er sjónarmið sem skiljanlega ræður för þegar ekki er til mannskapur til 

að leysa af. Vigdís lýsir því hvernig tekist er á við manneklu: „Það eru hjúkrunarfræðingar sem 

hringja sig inn veikir að morgni, áður en við byrjum. Og þrátt fyrir það þá er prógrammið 

samt látið ganga. Þá kemur þetta: sko bara drífa sig drífa sig, við förum ekki alveg strax í kaffi 

við borðum ekki, bara seinkum þessu aðeins“. Vigdís segir að við bætist að eftir að alvarleg 

slys hafa orðið í kjölfar álags telja hjúkrunarfræðingarnir í auknum mæli að öruggara sé að 

þeir séu með umsjón sinna sjúklinga alla vaktina og séu ábyrgir fyrir þeim: „En varðandi það 

að leysa af til að maður komist í hlé þá er getur ýmislegt misfarist eins og við skráningu lyfja 

og þess háttar. Svo að þess vegna finnst mér oft bara öruggara að sjá um minn sjúkling sjálf“. 

Þó tóm gefist til að sitja í næði og matast er vænlegra að sleppa matarhléi til að tryggja 

öryggið. Þeir dvelja því á deildinni alla vaktina og matast við áreiti til að vera við öllu búnir og 

telja það einnig siðferðilega skyldu sína að láta ekki annan hjúkrunarfræðing leysa sig af sem 

þekkir sjúkling ekki nægilega vel þar sem slíkt aukaálag geti aukið hættu á mistökum eins og 
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Helga segir frá: „Samkennd með samstarfsmanni sem er að leysa mann af. Hann þarf líka að 

komast í önnur verkefni, …það eru allir voða bissí“. 

Heilsufarslegur fórnarkostnaður hraða og krafna spítalans um afköst er einnig 

staðreynd í tilfelli margra sjúklinga og aðstandenda þeirra. Fyrir utan þau mistök sem verða á 

meðan innlögn sjúklings stendur geta orðið neikvæðar afleiðingar af þeim útskriftum sem 

eru illa ígrundaðar og undirbúnar. Í frásögnum af dapurlegum uppákomum kemur í ljós 

ákveðinn fáránleiki og Birna rifjar upp eina slíka sögu:  

Þarna kemur inn sjúklingur og ekki bara sko hann hafði sinnt konunni sinni heima en 
hafði veikst og lagst inn á spítala. Og það gekk svo mikið á að útskrifa hann að hann var 
útskrifaður heim til þessarar veiku konu sem hann hafði séð um og hún átti að sjá um 
hann núna. Og þarna það gekk náttúrlega ekki þannig að hann kom eins og búmerang. 
Það hafði gengið svo mikið á að útskrifa hann að það hafði gleymst að taka þvaglegginn, 
þannig að þarna hann var bæði með venflo-nál (nál í æð) og þvaglegg þegar hann kom 
niður eftir því þetta hafði gengið svo mikið á heheh að útskrifa hann. 

4.2 Í viðjum stofnunar. 

Hugtakið „viðjar“ vísar hér til þeirrar menningar, hefða og starfshátta sem 

hjúkrunarfræðingur gengur inn í, semur sig að og starfar við. Í flokknum Daglegar áskoranir 

kom fram að starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga einkennast nú um stundir af takmörkuðum 

möguleikum þeirra til að finna jafnvægi milli þess að samræma fagleg gildi sín og kröfur 

stofnunar um afköst. Hraði og mannekla tekur sinn toll af heilsu hjúkrunarfræðinga og öryggi 

sjúklinga. Viðjar eru þau höft og kröfur sem koma í veg fyrir að fagmennska sé í fyrsta sæti. Í 

þessum flokki segja hjúkrunarfræðingarnir frá því hvernig menning og hefðir spítalans birtast 

þeim í samskiptum við samstarfsfólk og stjórnendur á þann hátt að vera heftandi fyrir 

faglega framgöngu. Þeir velta einnig fyrir sér hvernig hraðamenningin hefur þróast og fest sig 

í sessi. Undirþemu eru: Gjá og sambandsleysi, Stuðpúðinn og Samanburður við fortíðina, 

Noreg og Ástumál. 

4.2.1 Gjá og sambandsleysi 

Það sem helst liggur hjúkrunarfræðingunum á hjarta um samskipti við yfirmenn er sú gjá sem 

virðist vera til staðar þar sem kemur fram ósamrýmanleg afstaða til ýmissa faglegra mála. Í 

nafni sparnaðar eru ýmsar kröfur gerðar til hjúkrunarfræðinganna sem fela í sér að þeim er 

gert erfitt fyrir að fara að faglegu mati sínu eða að áherslum þeirra er óhjákvæmilega ýtt til 

hliðar. Þar má nefna það þegar hjúkrunarfræðingur metur stöðuna á deild sinni þannig að 

kalla þurfi út mannskap til að tryggja öryggi. Algengt er að yfirmenn banni útköll á forsendum 
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sparnaðar og ætlist til að hjúkrunarfræðingar anni verkum sem að öllu eðlilegu væru á fleiri 

höndum. Gagnrýnisraddir eru illa séðar og yfirmenn reyna að kveða þær í kútinn. Þetta hefur 

skapað andrúmsloft þar sem hjúkrunarfræðingar hafa margir hverjir hætt að treysta 

yfirmönnum sínum. Málfríður hefur þetta að segja um samskipti við yfirmenn þegar kemur 

að faglegum málum: „Ef ekki er hægt að manna á öruggan hátt hvað getum við gert, við 

hvern er hægt að tala ef við getum ekki treyst okkar yfirmönnum. Ef einhver 

hjúkrunarfræðingur verður fyrir óhappi einmitt út af þessu þá er það blásið upp sem hennar 

mál“. Rósa hugsar sér nú til hreyfingar og telur framgöngu yfirmanna bæði gagnvart sér og 

öðrum hjúkrunarfræðingum hafa gert sér ókleift að starfa lengur á spítalanum, en hún hefur 

verið ótrauð í að koma á gagnlegum breytingum til að tryggja öryggi, bæði sjúklinga og 

starfsfólks, svo og að benda á það sem betur mætti fara. Hún þekkir dæmi um 

þöggunartilburði:  

Og ef fólk kvartar og er með eitthvað, þá er það bara kallað fyrir mannauðsstjóra og það 
er ekki nokkur maður sem segir orð í dag, það þorir enginn að tjá sig. Þetta er náttúrlega 
svolítið sorglegt. Það eru ákveðnir teknir fyrir og látnir gjalda fyrir, verið að búa til 
blóraböggla. Ég myndi örugglega halda þarna áfram ef ég væri undir góðri stjórn. Ef það 
væri einhver sko, það er þarna mannauðsstjóri sem að er sko ekki að hugsa um 
mannauðinn, ég veit ekki alveg til hvers þessi „mannauðsstjóri“ innan gæsalappa er. Ég 
veit að hún er kölluð til í svona tilvikum ef viðkomandi einstaklingur er veikur meira en 
venjulega eða viðkomandi starfsmaður tjáir sig frjálslega um líðan eða stjórnun á 
ganginum, þá er þessi mannauðsstjóri kallaður til. 

Lýsingar á viðmóti yfirmanna endurspegla menninguna sem ríkir víða á Landspítalanum nú 

um stundir. Krafan um sparnað og afköst hefur gengið út yfir eðlileg samskipti og Rósa lýsir 

því hvernig það getur birst í að haldin eru eins konar réttarhöld yfir hjúkrunarfræðingi ef 

hann hlýðir ekki dagsskipan um sparnað á kostnað öryggis:  

Fólk er náttúrlega að reyna að standa sig og svo fær það náttúrlega bara skömm í hattinn 
ef að það sko, ég veit bara nýlegt dæmi sem er alveg skelfilegt þetta er deildarstjóri sem 
er búinn að standa sig í hundrað ár… og hún var kölluð á teppið og það var semsagt bara 
búið að tala við lögfræðing og ég veit ekki hvað og hún var bara hérna leyst frá störfum 
vegna þess að hún hafði kallað of mikið út af extravöktum, sko ég meina manneskja sem 
er búin að standa sig í 20 ár, og er að reyna að koma í veg fyrir slys, á vöktum, hugsa um 
öryggi sjúklinga og starfsfólks.  

Hjúkrunarfræðingarnir telja að sú forgangsröðun sem ríkir á spítalanum sé að hluta tilkomin 

vegna vanþekkingar yfirmanna spítalans á sérsviðum deilda. Rósa telur að þar við bætist að 

stjórnendur skorti hæfni til að setja sig í spor þeirra sem eru í nánustum tengslum við 

sjúklingana: 
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Ég held bara að þetta sé skortur á þekkingu hjá yfirmönnum. Þetta fólk hefur ekki skilning 
eða þekkingu hvernig þessi vinna er. Þeir hafa ekki þekkingu á sjálfum innviðunum í 
starfinu. Þetta hefur bara verið ákveðið að taka þarna fólk sem var bara alls ekki starfi 
sínu vaxið. Stjórnendur þeir þurfa náttúrlega að setja sig í okkar fótspor, og þeir þurfa að 
sjá hag í því að halda fólkinu í góðu formi og bara að það sé ánægt í starfi. Þetta er 
ekkert auðvelt mál og þetta er ekkert akkurat að gerast í hruninu. 

Deildarstjóri Kolbrúnar hefur með framgöngu sinni í sparnaði valdið því að 

hjúkrunarfræðingunum finnst þeir vera í vondri klemmu þegar þeir telja þurfa að kalla út 

hjúkrunarfræðing ef of fáir eru á vakt og það getur valdið óþægilegum árekstrum og 

ósamræmi milli fagfólks:  

Ég sagði ég er bara að framfylgja fyrirmælum læknis og meira að segja tveggja. En hún 
hlustar ekkert á það þannig að það eru allir hjúkrunarfræðingarnir orðnir hræddir við að 
kalla út aukalega því það er heragi á þessu. Auðvitað látum við í okkur heyra á ákveðnum 
fundum en ég meina, þá segir hún bara, ég bara fæ enga hjúkrunarfræðinga eða þið 
verðið bara að geta verið einar.  

Skortur á gagnlegum og faglegum samskiptum á sinn þátt í að sjúklingar eru útskrifaðir heim 

án þess að þeir hafi burði til að sjá um sig sjálfir heima eða hafi þar nægilega aðstoð. Kolbrún 

hefur bitra reynslu af því að hafa ekki getað komið í veg fyrir slíka útskrift. Mat hennar á að 

sjúklingur væri ekki í standi til að fara heim var virt að vettugi, það þurfti að rýma til á 

deildinni. Hún var í fríi daginn sem konan var útskrifuð, hún var send heim og lést þar ein 

tveimur dögum seinna: „Þetta tók svo á mig að ég var alveg miður mín, ég var miður mín í 

marga daga, ég svaf ekki mér fannst þetta svo hræðilegt“. Allir hjúkrunarfræðingarnir búa við 

þann veruleika í starfi að horfa upp á ótímabærar útskriftir og Málfríður dregur upp algenga 

mynd: „Þér er bara ýtt út. Hugsa sér þetta óöryggi fyrir fólkið og aðstandendurna, að fá fólkið 

sitt heim nýskorið. Þessi tilfinning, vera alltaf hræddur, vera alltaf óöruggur, ein gömul kona 

sem var pantaður leigubíll fyrir og send heim án þess að tala við aðstandendur, labbaði út 

með töskuna sína“. Hjúkrunarfræðingunum tekst misjafnlega að sætta sig við þennan 

veruleika og hafa misjöfn bjargráð til þess að horfa framhjá því skeytingarleysi sem þeim 

finnst yfirmenn og stjórnendur sýna starfi þeirra. Á meðan sumir kjósa að segja upp og hætta 

vegna þöggunar eru aðrir sveigjanlegri, eins og kemur fram hjá Birnu:  

Þetta kerfi það það er alveg þannig sko það þolir ekki gagnrýni þessi spítali þolir ekki 
gagnrýni, og þarna gagnrýni og gagnrýnisraddir eru ekki vel séðar og þá hefur maður um 
tvennt að velja, að líta á sig sem starfsmann, gott og vel, og ef að maður lítur á sig sem 
starfsmann ee sem að hefur ekkert frekari skuldbindingar heldur en að mæta þarna, gera 
sína vinnu eins vel og maður getur og fara síðan heim, að þá þarna, að þá það sko. 
Þannig að ef ég á að ráðleggja einhverjum eitthvað, að komast í gegnum þennan karrier 
sinn án þess að að að lenda í veseni að þá á hann bara að vera hlýðinn og gera eins og 
stóri úlfur segir.  
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Björg vann áður sem hjúkrunardeildarstjóri og mikil mannekla og veikindafjarvistir 

hjúkrunarfræðinga voru þá og eru enn á þeirri deild. Hún fór að kröfum yfirmanna sinna að 

mestu leyti og tók afleiðingarnar á sig, svo sem að fara að reglum um að kalla ekki út á 

aukavakt þó staðan væri sú að hætta gæti stafað af: 

Ég kom fyrr á morgnana ég hugsaði ef ég kem fyrr á morgnana þá kemst ég heim á tíma. 
En svo komst ég ekkert heim á tíma. Sko ég svo var það þannig að ef það voru veikindi 
þá mátti ekki kalla út. Og þetta lenti ofboðslega oft á mér og þá var ég náttla bara með 
ganginn og komst ekki í mitt. En stundum ég lét ekki bera á því að ég kallaði út og ég 
einhvern veginn komst ég stundum upp með þetta.  

Björg segist hér hafa komist upp með að kalla út, þrátt fyrir boð og bönn fór hún eftir eigin 

sannfæringu. En það dugði ekki til og eins og kom fram í umfjöllun um Daglegar áskoranir 

veiktist hún af mikilli kulnun og ofþreytu eftir langt álagstímabil þar sem hún gekk sér til 

húðar. Ákvarðanir yfirmanns hennar og annarra stjórnenda áttu sinn þátt í veikindum 

hennar: 

Svona erfið lífsreynsla að hún náttla oft og tíðum þá sér maður það seinna í lífinu að hún 
mótar mann og hún fær mann til að sjá nýjar hliðar á lífinu og hérna, þarna fór svona 
eitthvað að hugsa svo mikið um þetta allt saman, þegar ég hafði sjálft lent í þessu, var 
búin að horfa upp á starfsfólkið mitt, hvernig farið var með það, hvernig farið var með sko 
gamla fólkið sem að, þjónustan var alltaf að verða lakari og lakari. Ég var alveg ofsalega 
ósátt við hana yfirmann minn, og ég ætla að segja það bara alveg beint út að hún er 
þarna, sko mér finnst að hún hefði átt að vera manneskja sem að, stóð, ekki bara með 
þeim sem voru yfir henni heldur líka þeim sem voru undir henni, ég nota þau orð yfir og 
undir. En hún gerði það ekki. Veistu það að þarna finnst mér sko margir af þessum 
deildarstjórum og millistjórnendum veistu það að mér finnst að það eru þær sem eru að 
bregðast, að þeir skuli alltaf hlýða skipununum í staðinn fyrir það, að standa með fólkinu 
sem er á gólfinu og hérna, hingað og ekki lengra (ber í borðið). 

Til að viðhalda fagmennsku vann hún meira en hún hefði átt að gera, og hún lýsir því hvernig 

niðurskurðurinn tæmir hana af af orku, gleði og trausti til hjúkrunarstjórnenda sem kjósa að 

standa frekar með kröfum stofnunar um sparnað en að styðja hjúkrunarfræðinga, henni 

finnst þeir svíkja eigin stétt:  

En að vera með sterka réttlætiskennd í svona vinnuumhverfi, þetta er mannskemmandi 
fyrir mann að vera í þessu ströggli, maður er með þessar skoðanir maður er með þessa 
réttlætiskennd og hugsjónir að vilja sko, manni finnst maður sjá að hlutirnir ættu að vera 
öðruvísi og betri og maður er að reyna að berjast fyrir því. Og lenda þá alltaf í þessari 
mótstöðu í svona langan tíma, ég held að það sé svo mannskemmandi. Þegar fólk 
stendur svona eitt og fær svona þá er það bara þannig. Og er það ekki hluti af því að 
lenda í þessari kulnun ásamt því að vinna undir svona ofboðslegu álagi í langan tíma.  
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4.2.2 Stuðpúðinn 

Stuðpúðinn merkir það hvernig það tilheyrir viðteknu hlutverki hjúkrunarfræðinganna að 

vera í eins konar tengihlutverki milli annarra hópa, hjúkrunarfræðingur tekur við og miðlar 

upplýsingum og skilaboðum milli hópa, annarra stétta, aðstandenda og sjúklinga. Eins og 

aðrir púðar gefur stuðpúðinn eftir og er sveigjanlegur, hann virðist jafnvel stundum gefa sig 

út fyrir að vera ekki af holdi og blóði þegar hann bregst við kröfum annarra. Hraðamenningin 

á spítalanum og kröfur um sparnað hafa orsakað að stuðpúðinn gerir sér oft ekki grein fyrir 

þegar mörk hins eðlilega hafa færst til og vinnuálag fer yfir hættumörk. Hér má einnig nefna 

ýmsar hefðir og óskrifaðar reglur sem til dæmis birtast í að stuðpúðinn virðist eiga erfitt með 

að setja kröfum annarra mörk, svo sem truflunum af hálfu annarra fagstétta. Slíkar truflanir 

eru tímafrekur og lýjandi veruleiki í daglegu starfi. Harpa lýsir því svo:  

Þú gefur allt já þú gefur alltaf kost á þér (já) í staðinn fyrir að segja bara fyrirgefðu get ég 
aðeins fengið að tala við þig seinna. Nú kemur bara segi sjúkraþjálfari kemur og ætlar að 
tala við þig um skjólstæðing og þú bara hefðir getað sagt fyrirgefðu ég er aðeins upptekin, 
tala við þig eftir 10 mínútur. Af því af því að hún þú veist er ekkert að bera virðingu fyrir 
þínum tíma, hún telur sko það er eins og sko sjúkraþjálfarinn getur líka hringt í þá eftir á, 
þó hún sé ekki á deildinni, það er hægt að nota annan samskiptahátt, skilurðu. Við erum 
vön því í starfinu það er stöðugt bara dudududu verið að bara allir að tala við mann.  

Harpa tekur fram að hjúkrunarfræðingur gefur kost á sér. Það eru þessi inngrónu viðbrögð, 

mótuð í starfinu og eftir þeim fyrirmyndum sem hjúkrunarfræðingur hefur í upphafi starfs. 

Svo gerist þróunin hægt og bítandi og Helga lýsir því hvernig hjúkrunarfræðingar aðlagast 

hraðaaukningunni: „Það er mikil pressa allstaðar frá að hlaupa hraðar og láta hlutina ganga 

og þannig myndast þessi menning þessi hraðamenning… Þetta orð er náttúrlega teygjanlegt 

hvað það er að vera fullmannað“. Stuðpúðinn getur líka upplifað sig eins og dúkku í sumum 

aðstæðum, eins og þegar aðstæður og viðmót annarra fagstétta krefst hlutleysis af honum 

eins og í tilviki Kolbrúnar:  

Þegar ég byrjaði þarna þá var mér sagt að maður væri þarna eins og dúkkulísa og þegði 
sko þegar maður er með lækni í viðtali við sjúkling þá ætti maður bara að sitja eins og 
ritari og skrifa allt niður og skrá þetta allt niður svo í tölvuna. Einn ungur 
hjúkrunarfræðingur sagði: mér líður bara eins og ég sé ritari hérna á þessar deild, ekki að 
ég sé hjúkrunarfræðingur. Og hérna einmitt einhverntímann ætlaði ég að leggja orð í belg 
og þá sagði læknirinn við mig: ég er að tala. Og eins og einn hjúkrunarfræðingurinn sagði 
við mig: ég reyni bara að gera mig meðvitundarlausa (í svona viðtali?) já.  

Að slökkva á meðvitund er notað sem úrræði gegn valdaleysi og faglegum vanmætti, þegar 

ekki er gert ráð fyrir framlagi eða sýn hjúkrunarfræðings.  
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Stuðpúðinn verður oft dofinn gagnvart því að finna hvenær álagið er óeðlilegt. 

Mannekla og sparnaður hefur verið landlægur það lengi að það ástand er nánast orðið 

eðlilegt mörgum hjúkrunarfræðingum og sumir þekkja ekkert annað. Vigdís lýsir því hvernig 

ákvarðanir um innlagnir eru teknar á fjarlægum stað, krafa um afköst ræður för og hægara 

sagt en gert er að skipta um vinnu: 

Á deildinni minni þar er þröskuldurinn alltof alltof hár, orðinn. Við vitum ekki lengur hvað 
er eðlilegt. Og það er það sem að mér stundum svolítið erfitt að hugsa til að við skulum 
við erum orðin svo afskræmd, að því leyti, að við vitum ekki alveg hvað er eðlilegt, vegna 
þess að áður fyrr var verið að segja hérna kannski hérna já ertu er er ertu svona viðkvæm 
eða treystirðu þér ekki til þess, fannst þér þú þurfa að kalla aðra út? Fannst þér þú ekki 
geta þetta? Þetta er einhver kúltúr held ég að þá hlutirnir eru bara eins og þeir hafa alltaf 
verið. Þá er maður kominn á sama stað og áðan, hvað ætlarðu að gera, hvar ætlarðu að 
vinna. Þú getur kannski ekki farið til útlanda hvað ætlarðu að gera. 

Þarna skortir á að stjórnendur séu á verði gagnvart því lúmska álagi sem skekkir eðlileg 

viðmiðunarmörk. Helga segir svona frá upplifun sinni af því að geta ekki metið hvað er 

eðlilegt álag: „Við erum búin einhvern veginn að fastmóta eitthvað ákveðið tempó. Allir verða 

bara, það er eitthvað óeðlilegt að þú sért ekki á þessu tempói eða þessum hraða þá er ekki 

verið að standa sig nógu vel“. Ég bað Helgu um að útskýra þetta:  

Held að þetta sé ótti við það að fá last fyrir það að vinna ekki nógu hratt eða vinna ekki 
þessi ofurkonustörf. Eða bara ótti við að vera útskúfaður eða hver veit. Þetta er mín 
tilfinning. Ég held samt að þetta sé síður ótti en meira svona uppgjöf, maður bara gerir 
þetta, maður tekur að sér ákveðna hluti vegna meðvirkni af því að maður veit að þetta 
kemur ekki til með að breytast. Þó maður kvarti og kvarti og kvarti þá breytist aldrei neitt.  

Í þessum orðum Helgu endurspeglast sú menning sem hjúkrunarfræðingur gengur inn í á 

spítalanum og hvernig honum lærist að tileinka sér andrúmsloftið. Hún veltir fyrir sér ýmsum 

hliðum og skýringum á þátttöku sinni í hraða- og stuðpúðamenningunni og það skín í gegn 

hjá henni bæði tilfinning um að gera aldrei nógu vel og einnig að velferð hennar er ekki í 

fyrirrúmi hjá yfirmönnum. Birna lýsir því hvernig það þróast með hjúkrunarfræðingi að 

bregðast við kalli á svipstundu og án umhugsunar: 

Spítalinn er rosalega ágjarn á tíma fólks líka sko það er ákveðin félagsmótun í þessu fagi 
sem að er sko (kemur úr náminu?) já sko ég held miklu frekar úr verklega náminu heldur 
en úr skólanum því að fólk gengur bara inn í það hlutverk sem er fyrir. Þannig að þetta er 
sko sannarlega vegna þess að og það tek sko setur sitt mark á mann allan sko að þú 
veist það er hringt í mann og spurt hvort maður getur gert þetta og þá bara hendir maður 
frá sér sem maður er að gera og gerir það. 
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Veruleiki stuðpúðans og kröfur um afköst fara einnig gjarnan framhjá aðstandendum 

sjúklinga og villir þeim sýn og þá verður það hjúkrunarfræðingur sem verður fyrir 

gagnrýninni. Þetta þekkir Björg vel:  

Og oft og tíðum þá fáum við líka við sem erum á hjúkra reiði og vanþóknun yfir að við 
séum ekki að vinna nógu vel kannski frá aðstandendum. En þeir gera sér enga grein fyrir 
því að við erum alltof undirmönnuð og við erum hlaupandi og við getum ekki gert betur. 
Og þetta er oft ofboðslega sárt að fá þessa gagnrýni. 

Vigdís gerir samanburð á starfsaðstæðum hjúkrunarfræðinga og annarra fagstétta sem fara 

eftir skýrum reglum og viðmiðum um öryggismörk: 

Og við höfum engar mælingar sem segja að nú ert þú komin á grensuna. Við erum alltaf 
að bera okkur saman við flugmennina og tala um gátlistana hjá flugmönnum og svona og 
þykir voða fínt og það er allt í lagi, það er bara ágætt að hafa góða gátlista og gott að 
bera sig saman við flottar stéttir sem vita hvað þær eru að gera. En flugmennirnir þeir 
bara þú ferð ekkert upp í flugvél ef þú ert búin að fljúga eitthvað X tíma og þú gerir ekki 
eitthvað í flugvél ef þú ert búin að gera í eitthvað X tíma þá bara ferð þú í hvíld og það 
bara kemur ný áhöfn. Það er ekki þannig hjá okkur þó við séum í einu orðinu að bera 
okkur saman við þá í hinu orðinu ertu að fara langt yfir grensuna sem þeir myndu aldrei 
bjóða sínum starfsmönnum.  

Samanburður við aðrar fagstéttir sem hafa ákveðnar reglur um hvíldartíma, yfirvinnu og 

öryggismörk er ákveðið haldreipi. Með þeim samanburði er hægt að benda á og rökstyðja 

það að eigið fag eigi rétt því að starfa undir ákveðnum hættumörkum og skuli hafa réttindi til 

vinnuverndar. Þegar Birna stillir upp aðstæðum sínum og möguleikum andspænis því sem 

aðrar stéttir búa við afhjúpast undirliggjandi venjur og hefðir sem hafa viðhaldið 

stuðpúðahlutverkinu: 

Sko spítalavinna hefur alltaf verið svolítið militerískt fyrirbæri þetta sko goggunarröðin er 
eins og í her það hefur aðeins riðlast en þó eru þeir svona að reyna að halda í þetta og 
þarna sko rekstrarformið er eins og í her sko þú ferð maður fer ekki niður í mat sko maður 
fer kannski niður í matsal og tekur með sér mat upp sko. En ef þú ferð niður í matsal þá 
sérðu tæknimennina þar og þeir taka sinn matartíma og þú sérð læknana þar, þeir taka 
sinn matartíma.  

Eins og við aðrar aðstæður, svo sem í stríði þar sem skjót og rétt viðbrögð geta ráðið lífi og 

dauða, sitja eigin þarfir á hakanum og það sést í matsalnum hverjir taka sinn matartíma. 

Stuðpúðinn hefur þróast í umhverfi þar sem hann þarf gjarnan að láta eigin þarfir sitja á 

hakanum. Vigdís lýsir því hvernig eðlilegt ástand verður óeðlilegt og óeðlilegt verður eðlilegt: 
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Þú veist ef að fólk sest niður, þá hugsar það hérna og hefur sagt hérna bíddu er svona 
rólegt hjá okkur í dag? En bíddu þá er kannski bara búið að sitja í 10 mínútur eða 
eitthvað, og ekki gera neitt. Það þykir bara óeðlilegt að setjast niður. En þeir sem liggja 
uppi í sófa og jafnvel ná svona powernap í sófanum að þá er svona, ég hef alveg heyrt 
talað um það. 

Vigdís telur það umhugsunarefni hvernig best verður stuðlað að því að ungir 

hjúkrunarfræðingar sogist ekki inn í þá stuðpúðamenningu sem ríkir á spítalanum: 

Þarna verður maður að vera ofboðslega sterkur karakter ég held það og held til dæmis 
með ungt fólk sem er að byrja að vinna, kemur úr akademíunni þar sem er svona 
spennandi viðfangsefni, verið að tala um rannsóknarverkefni, verið að tala um hjúkrun 
eins og verið er að tala um hjúkrun sem sjálfstæða starfsgrein og hérna fræðigrein, ég 
meina ég held að það sé mjög auðvelt að kaffæra þetta á mjög stuttum tíma. Þegar fólk 
byrjar að vinna þetta verður algert kúltúrsjokk. 

4.2.3 Samanburður við fortíðina, Noreg og Ástumál  

Þáttur í því að endurmeta starf sitt og vinnuskilyrði er að líta til baka og bera saman hvernig 

þau voru og eru nú. Flestir hjúkrunarfræðingarnir hafa starfað á Landspítalanum á því 

tímabili sem miklar breytingar hafa orðið á íslensku heilbrigðiskerfi. Þeir segja frá hvernig 

þróunin hefur birst þeim og leita skýringa á breyttu starfsumhverfi með því að horfa í 

baksýnisspegilinn. Einnig skoða þeir stöðuna í ljósi vinnuferða hjúkrunarfræðinga til Noregs 

og með hliðsjón af áhrifum Ástumálsins á starf þeirra. Björg rekur hvernig breytingar á 

starfsskilyrðum hafa komið henni fyrir sjónir:  

Ég er búin að sjá á allavega 20 ára tímabili, það var nú byrjað fyrir hrun þessi sparnaður, 
hvað heilbrigðiskerfið fór mikið niður á við og hvað þetta var slæmt fyrir skjólstæðingana 
okkar og líka fyrir starfsfólk hvernig þetta var að fara, mér fannst það bara mjög sorglegt. 
Þegar ég flutti heim til Íslands þá hugsaði ég mikið óskaplega er ég stolt af íslenska 
heilbrigðiskerfinu, mér fannst það bara æðislegt hvað allt var gott hér og ég var bara 
alsæl með þetta. En í dag sko þá hugsa ég ekki svona, en ég gerði. Þá, mér fannst ég 
hafa tíma til að sinna öllu vel, smátt og smátt er alltaf verið að herða sparnaðarólina. Svo 
var farið í mannaflann, ég man ekki alveg hvenær það byrjaði en það er farið að fækka á 
vöktunum og mér finnst sko eins og þetta hafi verið byrjað sko dáldið fyrir hrun að sko 
spara í mannskap.  

Það að farið var að spara með því að sameina spítalana þrjá í Reykjavík, Landakot, 

Landspítala og Borgarspítala svo og að loka skurðstofum í nágrannabyggðum Reykjavíkur er 

að sumra mati ein af orsökum þess álags og þeirra biðlista sem knýja á um aukin afköst á 

spítalanum. Birna segir sitt álit á því hvernig þessir þættir hafa haft í för með sér að fagleg 

samkeppni hafi dalað:  
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Já þetta er alveg stórmál þetta er þetta er mjög slæmt fyrir okkur að þessi sameining 
skyldi verða, ég veit ekkert hvort það var vont sko fyrir þjóðfélagið eða ökonómískt eða 
hvernig en fyrir okkur sem stétt er það alveg og fyrir okkar fagmennsku er það svona 
tvíbent og sennilega verra en betra. Sko það var í gangi náttúrlega mjög mikil samkeppni 
um starfsfólk (uhm) og það var samanburðarpóltík það var þannig að það var það var 
svona hvati til að reyna að gera betur hér en þar eða hvernig það var (uhm) og þannig að 
ég held að það hafi haft sko mjög mikilvæg áhrif ég meina spítali sem dafnar bara sko 
eins og verndaður fyrir allri krítik honum vegnar ekkert sérstaklega vel frekar en öðrum 
fyrirtækjum sem að eru svoleiðis, það eru mjög margir sko þættir sem geta ekki talist 
faglegir þegar er verið að sko þegar aðalfókusinn er afköst og sparnaður þá er það á 
kostnað ákveðinnar tegundar af fagmennsku. Það var fókuserað náttúrlega á það 
jákvæða við það það er að segja að það væri hægt að pressa fleiri sjúklingum í gegnum 
túbuna en þarna sem er bara birtingarmynd þess sko að gæði og afköst það er svona lagt 
að jöfnu.  

Aðlögun að niðurskurði hefur mótað daglegan veruleika á þann hátt að hjúkrunarfræðingur 

sér ekki lengur mörk hins eðlilega. Því er gripið feginshendi um áþreifanlegan samanburð til 

að stilla kompásinn. Hollur samanburður hefur streymt til landsins með þeim 

hjúkrunarfræðingum sem hafa starfað á hinum Norðurlöndunum undanfarin ár. Þeir telja að 

sá samanburður sé þeim til leiðsagnar í daglegu starfi til að gera sér betur grein fyrir faglegri 

stöðu sinni og framgöngu svo sem hvenær farið er yfir hættu- og öryggismörk, og einnig geti 

þessar vinnuferðir hjúkrunarfræðinga virkað sem faglegur þrýstingur á stjórnendur 

Landspítalans. Birna er einn þeirra hjúkrunarfræðinga sem hafa starfað í Noregi: 

Hér er mjög vanþroskaður öryggiskúltúr sem breyttist að hluta til við það að fólk fór að 
fara til Noregs til þess að til þess að vinna ég held að það sé fyrst og fremst það að fólk 
sá sko hvað við vorum frumstæð hérna okkur hefur verið talin trú um það að þetta væri 
besta heilbrigðiskerfi í heimi (já) og spítalinn var ekkert sérstaklega ánægður með það að 
við værum að fara út. Hér eru sko ég skal segja á eftir hvernig þetta er keyrt hér, 
algjörlega svona eins og rússnesk rúletta.  

Fyrir Rósu kemur samanburður við Noreg fram í mun á mannauðsstefnu og stéttabaráttu þar 

og á Landspítalanum: 

Það er vinnuaðstaðan. Það er umhugsun um starfsmanninn, það er það kom aldrei til 
greina að maður ynni svona eins og maður vinnur hérna heima svona lon og don. 
Allavega eru bara yfirmenn sko mjög næs úti erlendis þeir eru bara allt öðruvísi. Það er 
náttúrlega greinilegt að þeir hafa þessa löngu sögu um miklu styttri vinnutíma. Við höfum 
náttúrlega ekki bara staðið okkur nógu vel í kröfum, við höfum bara látið undan, 
endalaust. Svo er bara búinn til áróður um það að við gætum misst stöðuna, en það 
vantar svo mikið hjúkrunarfræðinga að þeir taka ekki séns.  

Þetta tekur Helga undir: 
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Á öðrum Norðurlöndum þá er miklu betri mönnum, minna álag, minni hlaup, vinnuvikan er 
styttri og það er miklu betur umbunað fyrir ef maður er að vinna á álagstímum. Íslendingar 
líta á þetta sem ákveðna dyggð, að láta hlutina ganga en maður getur bara hjúkrað 
ákveðið mikið. Það er spurning hvort það sé raunveruleg umhyggja að vera að hlaupa 
svona og reyna að sinna sem mestu, maður getur bara sinnt ákveðnu magni maður getur 
bara hjúkrað í þessum tímaramma. Maður þarf að gera ennþá meira á sama tíma, þá er 
þetta bara miklu minni hjúkrun sem hver og einn fær. 

Ástumálið svokallaða hefur einnig gegnt því hlutverki að hjúkrunarfræðingarnir hafa staldrað 

við og hugsað sinn gang frá nýju sjónarhorni. Það hefur valdið ákveðinni afstöðubreytingu og 

hjúkrunarfræðingarnir hafa sett spurningarmerki við æ fleiri atriði sem hafa viðgengist. Ásta 

er hjúkrunarfræðingur sem var á vakt þegar sjúklingur í hennar umsjá lést, en henni hafði 

verið gert að sinna einnig störfum sem voru utan hennar verkahrings. Þetta mál varð 

dómsmál, hún var ákærð fyrir manndráp og mikið var fjallað um það í fjölmiðlum fyrir 

nokkrum árum. Hún var sýknuð, en þetta mál er og verður hjúkrunarfræðingum lengi í fersku 

minni. Þeir þekkja hvernig slík atburðarrás og þá varð gerir ekki boð á undan sér við þann 

veruleika sem ríkir á spítalanum. Ekki telja hjúkrunarfræðingarnir að stjórnendur hafi gert 

ráðstafanir til að hindra að slíkt geti endurtekið sig, eins og Helga lýsir:  

Það hefur ekkert breyst. Og með mistök, þau eru sjaldnast neinum einum að kenna, þau 
eru kerfislægt vandamál og hægt að rekja þau upp stigann, röð atvika. En ég held samt 
að fólk hugi betur að því að gefa góðar skýrslur, aukið upplýsingaflæði, það er bara frá 
starfsfólki komið, Það hefur ekkert breyst, engin svona breytt reglugerð eða viðmið eða 
neitt svona frá stjórnendum komið. Ég held að það sé bara, það eina sem hefur breyst er 
hugarfarið hjá starfsmönnunum sjálfum, farið að líta í eigin barm og hugsa um sjálfan sig, 
sinn hag, bæði líkamlega og löglegu hliðina… fleiri bara farnir að segja ég ætla ekki að 
taka þátt í þessu. Þetta er ekki bara aumingjaskapur ef ég treysti mér ekki í eitthvað, ég 
get fært rök fyrir því að það er hægt að lögsækja mig ef ég geri mistök í starfi og það 
kemur ekki spítalanum við það er bara ég persónulega. Það er mikið rætt um meðvirkni 
hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum. Eftir málið hennar Ástu hefur það verið mjög 
opinskátt, hún viðurkennir það sjálf að þetta hafi bara verið meðvirkni, hún var bara send 
út og suður og hún sagði bara já allt í lagi allt í lagi allt í lagi ég skal gera þetta skal gera 
þetta hún setti sjálfa sig í annað þriðja eða eitthvað sæti ekki fyrsta sæti. 

Helga rifjar upp hvernig líðanin var þegar þetta atvik kom upp og hversu erfitt það er að vera 

eins og varnarlaus gagnvart þeirri hættu sem hraðinn og krafan um afköst á spítalanum 

veldur. Hún upplifir mótsögn milli þess að starfa við slíkar aðstæður og að þykja vænt um 

starfið sitt: 
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Ég veit það ekki mér finnst alveg ofsalega sorglegt að það skuli hafa þurft þetta mál til að 
það sé farið að spá í þetta, af hverju gerum við þetta? Af hverju látum við þetta 
viðgangast? Ég held að fólki sé mjög annt um störfin sín og annt um Landspítalann og 
annt um sjúklingana sína og annt um það að vinna við hjúkrun á svona bráðadeildum og 
geta hjálpað fólki. Þetta er ákveðið tækifæri, það eru ekki margir vinnustaðir á landinu 
sem veita manni tækifæri til að vinna við svona bráðahjúkrun, hjúkrun bráðveikra sem 
leggja líf sitt í hendur okkar. En fólk sem gefst upp og hættir og fer að gera eitthvað 
annað kannski vinna í lyfjafyrirtækjum eða við hjúkrun í einkageiranum það er ekkert 
endilega þeirra helst vilji að vinna við sölumennsku eða eitthvað. 

Rússnesk rúlletta telst ekki vera ýkjukenndur samanburður þegar horft er til þessa atburðar 

sem er mikill fórnarkostnaður manneklu og áherslu á afköst eins og Birna ítrekar: 

Hraði er sko hefur eiginlega fram á eiginlega bara það að Ásta lenti í slysi sko ekki einu 
sinni hún lenti í þessu með sjúklingum svona alveg fram að því að þá var mjög mikið 
ábyrgðarleysi í þessum rekstri varðandi sko þetta var fyrst og fremst sko gírað inn á 
framleiðni og hraða og mönnunarmódelið rosalega knappt og eiginlega bara ótrúlega 
knappt og það þýðir það stuðlar á endanum að því að sko fólk áttar sig á því að 
öryggismálin eru í hnút. Það er oft keyrt á rosalega litlum mannskap það var ekki 
endurskoðað mönnunarmódel, (eftir slysið?) það var ekki gert, það er ennþá verið að 
keyra á mjög knappri mönnun.  

Birna þarf óhjákvæmilega að tala mannamál þegar hún leitar að réttu orðunum til að lýsa því 

hvers vegna spítalinn er fjársveltur: 

Sko auðvitað er þetta fjársvelti sko en en sko kúltúrinn er kominn kúltúrinn líka þú veist 
þetta er svona þetta er svona hugsunarháttur að að að skilurðu hvað ég á við, þetta er 
svona hugsunarháttur sem að er sem að sko gírar inn á semsagt ja þetta er bara níska 
þetta er bara níska þetta er bara nirfilgangur að tíma ekki að reka sjoppuna.  

4.3 Að bindast sjálfum sér  

Að bindast sjálfum sér merkir að tekin er afstaða vegna faglegrar sannfæringar og 

vitundarbreytingar og ákveðið er að framfylgja þeirri afstöðu. Hjúkrunarfræðingur 

forgangsraðar þá framgöngu sinni eftir faglegu mikilvægi. Hann hefur fundið ákveðinn 

jafnvægispúnkt þar sem honum er leyfilegt að bremsa af kröfur um hraða og afköst sé það 

mögulega unnt. Þetta er andóf gegn þeim kröfum í nafni fagmennsku, hann sér þá hvernig 

hann getur hlúð að sjálfum sér, faglegri sýn sinni og þar með skjólstæðingum. Með þessu 

tekur hjúkrunarfræðingur sér vald til að setja ábyrgð og fagþekkingu sína í fyrsta sæti til að 

mótmæla aðstæðum og ákvörðunum sem ógna öryggi sjúklinga og sinni eigin velferð. Þessu 

fylgir ánægja og tilfinning um að hafa vald á aðstæðum og njóta kosta sinna. Ég sé þetta líka 

fyrir mér sem það að finna sinn innri hjúkrunarfræðing, samanber að finna sinn innri mann. 

Þessi afstaða hefur þróast með reynslu hjúkrunarfræðings af kröfum um hraða sem stefna 

spítalans, menning og hefðir hafa gert um árabil, og þeirri faglegu klemmu sem það hefur 
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valdið. Hjúkrunarfræðingarnir segja hér frá leiðum og hugmyndum sem þeir hafa til að 

framfylgja faglegri sýn. Undirþemu eru: Að taka sitt pláss og Drifkrafturinn og 

forgangsröðunin. 

4.3.1 Að taka sitt pláss.  

Þemað merkir að hjúkrunarfræðingur hefur tekið ákvörðun um að láta í sér heyra þegar hann 

sættir sig ekki við ákvarðanir yfirmanna og annarra fagstétta. Vigdís hefur ákveðið að það 

verður ekki gerð nein málamiðlun þegar velferð er í húfi og framfylgja skal þeirri sýn sem lagt 

var af stað með í upphafi náms og starfs: 

Ég læt ekki rassskella mig áfram, ég er bara búin að bindast böndum við mig, ég læt ekki 
reka á eftir mér, ég tek ekki þátt í þessu, ég er bara búin og sérstaklega eftir að Ásta 
okkar lenti í sínu, það hefur mér bara mikil hvatning í því að segja bara hingað og ekki 
lengur. ...ég ber ábyrgð á mínum verkum og ekki annarra. ...ég er meðvitaðri en nokkru 
sinni fyrr að ég ætla og vil ekki taka þátt í þessu. Það er svo gott að hérna vera komin á 
þennan stað að bara mér er alveg sama, hvað hinir segja. 

Þarna kemur fram grundvallarendurmat á þeirri menningu sem ríkir. Það mat fer fram í 

andrúmslofti sem býður upp á að hjúkrunarfræðingur þarf stöðugt að minna sig á að bremsa 

af og sogast ekki inn í hringiðuna og bregðast án hiks við kröfum. Þess vegna getur reynst 

snúið að standa með sér og sjúklingi vegna þeirra hefða og þrýstings sem er til staðar, svo 

sem eins og þegar eru teknar ákvarðanir sem hjúkrunarfræðingar eru ósáttir við. Það að 

útskrifa sjúkling vegna plássleysis er staða sem hjúkrunarfræðingar á bráðadeildum standa 

daglega frammi fyrir. Oft eru ákvarðanir um útskrift teknar af óyfirveguðu ráði og af gömlum 

vana líkt og er reynsla Málfríðar: „Eins og með þessar alltof snemmu útskriftir og við séum 

ekki að taka leigubíla fyrir gamla fólkið og senda það heim, skilurðu, ekki vera svo röskar að 

taka þær ákvarðanir.“ Ólöf telur mikilvægt að taka sér það vald að ræða við aðrar fagstéttir 

sem koma að málinu og að geta endurmetið afstöðu sína:  

Ef við vinnum svona (útskrifa of snemma?) já þá eigum við ekki skilið neina virðingu og 
miklu hærri laun og svona skilurðu. Ég er ekkert að segja að ég hafi ekki einhvern tímann 
tekið þátt í að útskrifa einhvern sem að ekki gat, en þá hefur maður kannski, maður veit 
kannski ekki alltaf af sko, maður verður að geta bakkað út úr því, og tekið faglegar 
ákvarðanir. 

Eins og komið var inn á í umræðu um Viðjar stofnunar hafa hefðir og skipulag haft áhrif á 

sjálfsmynd hjúkrunarfræðings á þann veg að hann bregst við kröfum með því að gera sitt 

besta í hverjum aðstæðum. Þar kemur einnig til að starfssvið hjúkrunarfræðinga hefur í 

gegnum tíðina verið teygjanlegt og oft óskýrt. Sá tími og orka sem ýmis verk önnur en 
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hjúkrunarstörf tekur stendur beinlínis í vegi fyrir því að fagleg hugmyndafræði hjúkrunar njóti 

sín. En þessi mynstur eru svo ósýnileg að í annríki dagsins gefst sjaldnast tóm til að velta þeim 

fyrir sér, það getur verið fljótlegra að bregðast við og gera sitt besta þegar truflanir og kröfur 

streyma að. Harpa lýsir því þannig:  

Ég held að við séum ekki nógu dugleg að segja bara: fyrirgefðu, ég er upptekin núna, 
mætti ég biðja þig að koma seinna. Ég held að, það er það sem hjúkrunarfræðingar eiga 
að gera: Fyrirgefðu ég er upptekin núna, komdu seinna. Og sýna, sko, þú þarft ekki að 
vera hrokafullur heldur bara vera kurteis og koma þessu, á, til skila.  

Að þora að setja mörk er í hugum sumra það sama og að geta virst vera hrokafullur en ekki 

fagmennska. En Sveinbjörg minnir á málsvarahlutverkið og mikilvægi þess að það sé í 

forgrunni:  

Það er náttúrlega talað um að hjúkrunarfræðingur sé málsvari sjúklingsins og það er 
enginn annar það, þannig að ef þú ert ekki sáttur við að það sé verið að útskrifa hann, 
það er enginn að segja að þú eigir að fara upp á háa C-ið, en hins vegar er hægt að ræða 
hlutina.  

Það getur tekið hjúkrunarfræðing obbann af starfsævinni að ná þangað að átta sig á að 

velferð bæði hans og skjólstæðinga er best borgið með því að standa á sannfæringu sinni. 

Þessi þróun eða lærdómur á sér oftast stað innra með hverjum og einum en er yfirleitt ekki 

þáttur í námi eða starfsþjálfun. Harpa segir frá: 

Ég alla vega finn það með mig að eftir að ég eltist og náði meiri þroska þá gat ég farið að 
stoppa svona af bara segja heyrðu fyrirgefðu ég er upptekin. Sko ég held að við höfum 
alltaf bara einhvern veginn látið einhvern veginn yfir okkur. Ég held að þetta sé okkar og 
ég held að við eigum bara að standa á okkar ef við teljum okkur hafa rétt fyrir okkur. Og 
það er ef þú ert bara sérfræðingur í hjúkrun það kom í hugann ég meina læknar bera 
alveg virðingu fyrir hennar skoðunum. Ég meina auðvitað verður maður að bera virðingu 
fyrir sjálfum okkur til þess að aðrir geti borið virðingu fyrir okkur. Við þurfum að gera það, 
byrja bara að ræða þetta, hvernig ætlar þú að takast á við þetta þú veist, þegar er verið 
að koma, þú ert upptekin og það kemur einhver, hvernig, æfa þig í því að segja fyrirgefðu, 
ertu til að koma seinna og styrkja fólk í því, styrkja nýja nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í 
því að vera bara svolítið ákveðnir því þetta er streituþáttur. Ég held einmitt að það þurfi að 
bjóða nýjum hjúkrunarfræðingum upp á handleiðslu á Landspítalanum, að þú getir komið 
og talað um svona málefni og hvernig þú getur tæklað þau, bæði varðandi samskipti við 
aðrar starfsstéttir.  

Góð heilsuvernd, bæði líkamleg og sálarleg, er forsenda þess að hjúkrunarfræðingur geti 

samtímis staðið við faglegar skuldbindingar sínar og blómstrað í starfi. Málfríður bendir á 

mikilvæga þætti þar að lútandi: „Fyrir utan það við þurfum að hugsa betur um heilsuna þá 

ætti að bjóða upp á handleiðslu sem hjúkrunarfræðingar geta leitað til, með hvað sem er, 

svo sem langtímaóánægju, þurft að kyngja og kyngja ef til vill óánægja með yfirmann. Þetta 
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væri bara algjör nauðsyn þegar fólk er orðið svona langþreytt.“ Fyrir Helgu er það augljóst að 

líðan og heilsa hjúkrunarfræðings hefur áhrif á allt umhverfi hans: „Og hérna með bættri 

mönnun og líðan starfsfólksins þá smitist það bara yfir í öll önnur svið. Það náttúrlega skilar 

sér yfir til sjúklinganna. Og til heilbrigðiskerfisins í heild.“ Hér er því mikið í húfi og kallað er 

eftir að spítalinn bregðist við og hugi að velferð starfsmanna.  

Að taka sitt pláss og setja mörk af faglega yfirveguðu ráði er heilsufarslegt, faglegt og 

siðferðilegt viðfangsefni. Það snýst um að skoða grunninn sem hjúkrunarfræðingur lagði í 

upphafi starfs, þau skilyrði sem hafa mótað hann og það að geta endurmetið hvernig brugðist 

er við kröfum annarra. Ólöf veltir fyrir sér kjarna fagsins: 

Ég meina afhverju fórum við í hjúkrunarfræði upphaflega ég meina afhverju fórum við að 
læra þetta (já) ég meina við þurfum að finna ráð til þess að láta sem sagt nýta þennan 
starfskraft sem best við rúm sjúklingsins, það sem hann kann best sé hérna nýtist og já 
og til þess þurfum við að taka út allskonar aukavinnu sem að hjúkrunarfræðingar þeir 
hafa þurft að sinna... Og mér finnst hjúkrunarfræðingar hafa verið ofsalega uppteknir af 
stöðu sinni skilurðu, átti að vera eitthvað svona fyrir kennara hjúkrunarfræðinga þú veist, 
mér finnst að við ættum að þurrka út þessa umræðu og láta bara verkin tala, klisja sem 
við þurfum að komast út úr þessu kannski er unga fólkið komið út úr þessu, skilurðu ég 
held ég held við þurfum að sýna okkur sem einhverja töffara bara en ekki sem einhverja 
vælukjóa sem eru alltaf alltaf að tala um stöðu hjúkrunar. 

Ólöf kemur þarna inn á hvernig hjúkrunarstéttin hefur verið upptekin af því að afla 

hjúkrunarfræðinni virðingar og stöðu sem fræðigrein, en jafnframt verið föst í þeirri klemmu 

að bregðast sífellt við kröfum sem tefja og þreyta frá raunverulegri hjúkrun: „Þetta hlýtur að 

stafa af minnimáttarkennd þegar fólk er eitthvað óöruggt svona með sig (já) þá er það vegna 

þess að það þetta kannski lít skilurðu við fórum náttúrlega gegnum þessa háskólahjúkrun“. 

Hún telur að hjúkrunarstéttin burðist með vanmáttartilfinningu, sem getur líka verið eins 

konar fórnarlambstilfinning sem birtist í því að velta mikið fyrir sér stöðu hjúkrunar innan 

fræða og þá upplifun, svo sem kennara í hjúkrun og ýmissa hjúkrunarfræðinga, að hjúkrun 

sem fræðigrein sé ekki metin að verðleikum. Þetta viðhorf er fjölmennri stétt til trafala að 

mati Ólafar og hindrar að hjúkrunarfræðingur nýti til fulls þekkingu og hugsjónir og standi við 

þær faglegu og siðferðilegur skuldbindingar sem hann gerir við fagið og vinnustað. Þess í stað 

eigi hjúkrunarfræðingar að taka sér það vald sem þeir eiga og láta verkin tala, það sé 

fagmennska:  

Það er náttúrlega við sem berum uppi þessar deildar og berum náttúrlega uppi þetta kerfi 
og við þurfum bara svona að taka valdið til okkar (hvernig?) og og og ja sko ég held við 
gerum það með vinnubrögðunum. Við þurfum, að þetta er partur af þessu valdi sem að 
mér finnst að við eigum að taka okkur. 
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Til að losna út úr því fari að vera sífellt í lýjandi togstreitu vegna faglegs ágreinings við 

samstarfsfólk þarf að gera sér grein fyrir eigin þætti í samskiptunum eins og Sigrún segir hér: 

„Maður verður náttúrlega sjálfur líka að geta sagt hingað og ekki lengra. Svo bara lét ég þá 

heyra það hvaða skoðanir ég hefði á hlutunum, ég veit ekki kannski líður þeim ekkert betur 

með það“. 

Sveinbjörg telur að gott samstarf og gagnkvæm virðing fyrir bakgrunni og áherslum 

annarra stétta skipti miklu fyrir fagmennskuna og fari með tímanum að leysa upp ógagnleg 

viðhorf:  

Og læknar eru ekkert háheilagir sko, læknar eru bara eins og við hjúkrunarfræðingar bara 
fólk sko, með pressuna á sig líka sko. Og þeir eru í raun að díla við alveg sömu vandamál 
og við bara á einhverjum allt öðruvísi skala sko. Að mínu er það þannig að það væri 
náttúrlega lang best ef það væri ekki neitt sem héti það að það væri einhver betri en 
einhver annar og það væri enginn sem væri búinn að vera þrjú ár í háskóla fjögur ár í 
háskóla eða sex ár í háskóla sko, heldur bara eru allir með svona sér sér menntun og 
bara saman geta allir unnið sig vel saman. Og hérna ef það er eitthvað sem hugsanlega 
gæti farið að breytast og fólk þyrfti ekki alltaf að vera í svona titlatogi sko í staðinn fyrir að 
vinna bara hlutina saman. Þannig að ég er ekki að þú veist ég er ekki að segja það að 
myndum allt í einu eiga einhver svona bara blóm í haga og allir eiga að geta talað við alla 
æ skilurðu ég er ekki að segja það. En þetta gerir að verkum að fólk getur farið að hlakka 
til að mæta í vinnuna. 

Auk þess að standa við faglegar skuldbindingar í starfi merkir Að taka sitt pláss einnig það að 

ákveða að hætta störfum, það sé fullreynt að taka þátt í að starfa við þær aðstæður sem eru 

í boði. Rósa fer að hætta störfum fljótlega vegna faglegs ágreinings við yfirmenn sína. Hún 

mótmælti því að starfa við aðstæður sem hún taldi og hafði orðið vitni að að voru skaðlegar 

og hættulegar: „Það er bara verið að yfirkeyra sko öryggi sjúklinganna það er ekki haft númer 

eitt skilurðu þessvegna get ég sko ekki hugsað mér að taka þátt í þess.“ Það fylgja því 

tvíbentar tilfinningar að hætta í starfi sem manni þykir í aðra röndina vænt um. En þegar 

fullreynt er að væntingum um að fá að blómstra verði mætt þarf að taka ákvörðun sér í hag. 

Óskir hennar til annarra hjúkrunarfræðinga eru þessar: „Að fólk sem væri með sérþekkingu í 

einhverju ákveðnu að það fengi svolítið að blómstra í sínu.“  

Hjúkrunarfræðingur getur ákveðið að standa á sannfæringu sinni, eða hann er kannski 

að undirbúa sig fyrir að skipta um vinnustað, hætta í hjúkrun eða haga starfi sínu og 

framkomu á annan hátt en áður. Það hefur orðið eðlisbreyting á afstöðu til þess að starfa við 

aðstæður sem geta reynst skaðlegar, bæði sjúklingi og hjúkrunarfræðingum sjálfum. Þrátt 

fyrir að hraðamenningin líti oft út eins og nokkurs konar náttúrulögmál standa nú æ fleiri 

hjúkrunarfræðingar frammi fyrir því að þurfa að endurskoða þá starfshætti sem þeir hafa 
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tekið þátt í og hvort og hvernig þeir samræmast faglegri vitund þeirra. Björg hefur náð sér að 

mestu leyti eftir þau kulnunareinkenni sem hún veiktist af eftir mikið vinnuálag sem 

stjórnandi. Hún tók nýlega þá ákvörðun að hætta sem deildarstjóri og starfar nú sem 

almennur hjúkrunarfræðingur. Þegar hún lítur til baka sér hún hversu illa hún fór með sig á 

því að taka ábyrgð á ákvörðunum eigin yfirmanna sem hjúkrunardeildarstjóri og hvernig 

sparnaðurinn tæmdi hana af af orku og gleði: „Og núna er ég fyrst að byrja að lifa lífinu, og 

núna er ég fyrst að ná mér á strik. Ég er farin að skrifa, bara losa mig við gamalt svona.“  

4.3.2 Drifkrafturinn og forgangsröðunin  

Þegar hjúkrunarfræðingur hefur náð á þann stað í lífi sínu og starfi að standa hiklaust á 

sannfæringu sinni finnur hann gleði yfir því samræmi sem ríkir milli starfs og þeirra hugsjóna 

sem upphaflega var lagt af stað með. Þannig orðar Birna þessa tilfinningu: „Sko þegar að ég 

byrjaði í þessum bransa þá var það þannig að þetta var sko algjörlega algjörlega sko eitthvað 

sem að ég fílaði í botn sko, ég get ekki hugsað mér að vinna við neitt annað sko hversu sko 

spúkí sem það er“. Hún gerir sér grein fyrir að starfinu fylgja kostir og gallar en þetta er sú 

tilfinning sem ræður: „Þú veist vera að stumra og þetta það er skemmtilegt og skemmtilegt 

sko, þetta er bæði sko þverfagleg vinna og svo er maður að vinna með fólki og fyrir fólk og 

svona láta gott af sér leiða og svona.“ Að halda eldmóðnum og ástríðunni er skilyrði fyrir því 

sem Kolbrúnu finnst vera tilgangurinn með starfinu:  

Að gefa af mér umhyggju og þekkingu, færni, ég hef ofboðslega gaman af því að hvetja 
fólk áfram til betra lífs og það, árangurinn af því og svona, það er í rauninni minn 
drifkraftur og sjá það líka verða heilbrigt og sterkt og eiga einhvern hlut í því. 

Vigdís lýsir sínum drifkrafti svona:  

Þegar maður er að hugsa um ábyrgð og laun ég meina þau fara ekki saman þarna og svo 
hugsar maður líka sko að hérna að það er ég reyndar ég elska vinnuna mína þetta er 
passion í alvöru þetta er ástríða, mér finnst svo gaman í vinnunni, þrátt fyrir allt sem að er 
að þarna. Ég get alveg ímyndað mér að þarna sé fólk sem að er kannski pínu 
spennufíkill, það gæti alveg verið. … En það sem mér líka vera mjög áhugavert með 
vinnuna mína bara þú veist það er einhver svona ég veit að ég er með spennufíkn, ég 
veit það… En ég held samt sem áður að það sé svona, það er eitthvað, mér gengur 
rosalega vel að vinna undir álagi, og hérna það þú veist það er bara eitthvað þannig. Mér 
finnst þetta svo mikil áskorun, og það er líka svo gaman að finna ef maður höndlar þetta. 
Ég held að það sé feedbackið mitt sem ég er að fá.  

Þegar hjúkrunarfræðingur fylgir faglegri sannfæringu sinni með góðum árangri finnur hann 

hvað rekur hann áfram í starfi og ákvörðun Vigdísar er skýr:  
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Veistu frá mínum bæjardyrum, ef að stofnunin er að setja einhverjar kröfur á mig sem að 
ég get ekki faglega samþykkt, þá geri ég það ekki. Þá verður bara að reka mig. Nei í 
alvöru, ég er búin að taka alveg meðvitaða ákvörðun. Mín faglega þekking og faglega 
geta hún skal ganga fyrir gagnvart mínum sjúklingi vegna þess að hann á skilið allt það 
besta sem við kunnum og getum í dag, við gefum okkur út fyrir það.  

Ungir hjúkrunarfræðingar ganga inn í þá menningu og þær hefðir sem eru til staðar á 

vinnustað í trausti þess að fyrirmyndirnar séu góðar og það mótar kannski stærsta hluta 

starfsævinnar. Sveinbjörg er önnur af langyngstu viðmælendunum: „Sú sem að þjálfaði mig 

hún sagði: það tók mig langan tíma að læra að fatta það að ég gat ekki gert allt. Og hún sagði 

við mig lærðu það bara núna að þú getur ekki gert allt.“ Sveinbjörg lýsir þeirri forgangsröðun 

sem hún fer eftir og hvað hún metur sem hjúkrun: 

Andlega hjúkrunin sem við eigum að sinna líka, hún er algjörlega komin í svona, baksæti 
og við bara náum ekki að sinna henni. Ég held bara að við séum að missa af svo miklu 
svona upplýsingaflæði. Þannig að þetta er pínu svona plús að fá sér sæti svona, meðan 
ég er að gefa lyfin ég kalla þetta ekki beint afsökun en þú hefur þennan tíma sem þú átt 
að geta nýtt þér til þess að tala við fólk. Þá kannski finnst líka sjúklingnum eins og hann 
sé að fá athygli þannig að ég á þetta til ég er kannski ekki vinsæl fyrir það eða ég veit það 
ekki þetta er bara mín leið skilurðu.  

Sveinbjörg hefur tamið sér að bremsa af tímann og hraðann sjúklingi í hag. Hún 

segir frá samskiptum sínum við sjúkling á þann hátt að það sést að hún hefur 

ræktað með sér þann hæfileika að geta sett sig í spor hans: 

Ég ég held að það sé líka eitthvað sko að þú komir inn og bara sért ekki alltaf eins og þú 
sért að reyna að flýta þér í burtu af því að þú veist ég bara sjúklingarnir taka gríðarlega 
mikið eftir þessu og þeir horfa á allt aðra hluti heldur en þú heldur að þeir séu að horfa á, 
hvernig þú stendur hvernig þú talar þannig að hérna þannig að ég held að, og eins og ég 
segi þú getur lært bara svo gríðarlega mikið og komist að svo miklu ef þú bara gefur þeim 
nokkrar mínútur.  

Tíminn er einnig afstæður í tengslum og samskiptum hjúkrunarfræðings og sjúklings og hægt 

að byggja upp traust og vellíðan þrátt fyrir annir. Helga lýsir því hvernig hún hefur það 

viðhorf að leiðarljósi í starfi:  

Að geta verið með í að taka ákvarðanir og geta hjálpað fólki á ögurstund í lífi þess, það 
þarf ekkert að hitta sjúklinginn oft til að hjálpa honum til að svona geta treyst manni og 
líða vel… bara það að taka á móti honum með brosi og handabandi og bjóða góðan 
daginn og hvernig hefurðu það þetta hefur svo rosalega margt að segja hann verður 
náttúrlega að treysta þeim sem hann leggur sig í hendurnar á.  

Helga þekkir sjálf hversu miklu góðar fyrirmyndir og stuðningur yfirmanna skipta fyrir 

leiðsögn og fyrir það að ná að blómstra í starfi: 
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Ég er með ofsalega góðan deildarstjóra, ég lít svo upp til hennar, bæði sem 
hjúkrunarfræðings og sem manneskju. Ég myndi alveg vilja vera eins og hún. 
Samstarfsfólkið mitt, hvað það er metnaðarfullt og ótrúlega bara klárt ég læri bara svo 
ótrúlega mikið af þeim á hverjum einasta degi, þetta er svo mikið fagfólk og þetta er svo 
ofboðslega metnaðarfullt starf sem þau eru að vinna úr því sem þau hafa. Ég held að fólk 
sé að gera það eins best það getur með það sem það hefur úr að moða.  

Kolbrún hefur ekki sömu sögu að segja af yfirmönnum sínum:  

Sko ég eiginlega skil ekki af hverju þeir vinna ekki frekar bara í einhverju þvottahúsi eða 
eitthvað annað. Það vantar kannski svona umhyggjuna og hlýjuna. Mér finnst þetta vera 
grundvöllur, það er umhyggja og virðingin, fyrir einstaklingnum og hérna mæta fólki þar 
sem það er statt. 

Ég lagði upp með rannsóknarspurninguna um hvernig hjúkrunarfræðingarnir tækjust á 

við að halda jafnvægi milli krafna í starfi og faglegrar sýnar. Ég hef hér leitast við að 

endurspegla daglegan raunveruleika í starfi viðmælenda minna og þann drifkraft sem heldur 

þeim í starfi. Það er ljóst að birtingarmyndir þess fórnarkostnaðs sem hraðamenningin veldur 

eru ýmsar og að það er ekki eingöngu mannekla eða niðurskurður sem er sú áskorun sem 

hjúkrunarfræðingarnir mæta þessa dagana á Landspítalanum. Samskipti við yfirmenn og 

aðrar fagstéttir eru ekki alltaf til fyrirmyndar eða sá stuðningur sem hjúkrunarfræðingunum 

finnst þeir eiga heimtingu á.  

Það er ljóst að svarið við rannsóknarspurningunni er á þá leið að þegar 

hjúkrunarfræðingarnir leita leiða til að finna jafnvægi milli krafna í starfi og faglegrar sýnar í 

því umhverfi og andrúmslofti niðurskurðar, hraða og krafna um afköst forgangsraða þeir 

þörfum og öryggi sjúklinga sinna fremst. Þannig ná þeir að uppfylla faglegar skyldur sínar að 

því marki sem knappur ramminn gefur svigrúm til. Á móti kemur að við það að þurfa að 

forgangsraða á þennan hátt, sem er í huga hjúkrunarfræðinganna mikilvægt, gefst oft ekki 

tóm til að sinna þeim þörfum skjólstæðinga fyrir tengsl og umhyggju sem 

hjúkrunarfræðingarnir telja þá eiga rétt á og sem sé þar að auki innbyggt í hugmyndafræði 

hjúkrunarfagsins. Hið þrönga svigrúm sem hjúkrunarfræðingarnir hafa til að uppfylla faglegar 

skyldur sínar skapar þar að auki brothætt og viðkvæmt ástand þar sem mannekla og skortur á 

öryggismenningu skapar streitu og vitund um að slíkt eykur hættu á mistökum. Við þessu 

starfsskilyrði er heilsu hjúkrunarfræðinganna einnig hætta búin og veikindafjarvistir þeirra og 

brotthvarf úr starfi er stór þáttur þeirrar manneklu sem er óleyst vandamál á 

Landspítalanum. Því má telja að núverandi skilyrði í starfi hjúkrunarfræðinganna sem tóku 

þátt í rannsókninni séu á þá lund að þeir telji sér ekki unnt að finna eðlilegt jafnvægi milli 
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þeirra krafna sem spítalinn gerir á þá og eigin faglegu sýnar og metnaðar. 

Í umræðukafla mun ég skoða niðurstöður í ljósi fræðilegs efnis og fara yfir þá þætti sem 

tengjast daglegum áskorunum og veruleika í starfi hjúkrunarfræðinganna. 
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5 Umræða 

5.1 Fagmennska og siðfræði 

Rannsóknarspurningin beindist að því að skoða hvernig hjúkrunarfræðingunum á 

bráðadeildum Landspítalans tækist að samræma og finna jafnvægi milli faglegrar sýnar 

sinnar og krafna spítalans um afköst. Í niðurstöðum kemur fram hvernig faglegur metnaður 

og sýn hjúkrunarfræðinganna og þau skilyrði sem þeir starfa við á Landspítalanum vega salt. 

Til að unnt sé að starfa af fagmennsku er ýmsu fórnað.  

Fagmennska og siðfræði eru óaðskiljanlegir þættir þegar rætt er um inntakið í starfi 

hjúkrunarfræðinga og þegar litið er til þess hvernig þau hugtak falla að daglegum veruleika 

viðmælenda minna. Við kringumstæður sem einkennast af hraða og skorti á öryggi fer 

ýmislegt að láta undan. Í niðurstöðum kemur fram að hjúkrunarfræðingunum er sniðinn 

þröngur stakkur til að viðhafa fagmennsku samkvæmt þeirra hugmyndum um hvað hún er. 

Ein skilgreining á fagstétt segir hana vera hóp einstaklinga sem hefur siðareglur sér til 

leiðsagnar um þætti svo sem að viðhalda hæfni og þekkingu, heiðarleika, siðgæði og fórnfýsi 

til góða fyrir almenning (Professional Standard Councils, e.d.). Það kemur fram í niðurstöðum 

að hjúkrunarfræðingarnir forgangsraða starfi sínu þannig að sem best og faglegast verði 

sinnt þörfum sjúklinga. Einnig lýsa þeir því hve öryggi sjúklinga og eigin velferð stendur oft 

tæpt vegna hraða og manneklu. Þeir eru gagnrýnir á þau knöppu skilyrði sem sem yfirmenn 

setja þeim við að sinna starfinu. Framganga hjúkrunarfræðinganna er þannig að mínu mati í 

anda þess sem er mikilvægt hlutverk siðareglna fagstétta samkvæmt Callahan (1988:7-8), 

sem sé að siðareglur séu gagnrýnið viðmið um hvað sé fagmennska og eftirsóknarverð 

breytni og hvort skyldur í starfi byggi á siðferðilegum grunni.  

En einkenni og afleiðingar hinna takmörkuðu möguleika til fagmennsku eru margvísleg 

og þar má spyrja ýmissa siðferðilegra spurninga um stöðuna á spítalanum sem dregur úr 

möguleikum á faglegri framgöngu. Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni standa daglega 

frammi fyrir því að taka þátt í ákvörðunum um hvort rýma eigi til fyrir nýjum sjúklingum og 

útskrifa sjúkling, vegna krafna um afköst og til að auka gegnumflæði sjúklinga, þó faglegt mat 

þeirra sé að hann sé ekki tilbúinn til útskriftar og hafi ekki umönnun heima. Það segja 

viðmælendur mínir algengt, sjúklingar komi oft aftur vegna þess og þá oft í verra ástandi en 

áður. Þetta samræmist því sem kemur fram hjá Ingibjörgu Sigurþórsdóttur (2014) um 

endurinnlagnir vegna ótímabærra útskrifta. Þegar einstaklingur er sendur heim án þess að 
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fagfólki sé faglega stætt á því má spyrja hvers virði séu fyrirmæli eins og kveðið er á um í 

siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga um ábyrgðarskyldu þeirra og málsvarahlutverk 

gagnvart skjólstæðingum og að þeim beri að tilkynna til yfirvalda þegar heilbrigði eða öryggi 

skjólstæðings er stefnt í hættu (Embætti landlæknis, e.d.).  

Þarna skortir á það sem Marquis og Huston (2015:71-73) benda á að þar sem 

skjólstæðingar hafi sjaldnast val um annað en að treysta fagaðila eigi siðareglur að þjóna því 

hlutverki að leiðbeina og vera viðmið við ýmsa ákvörðunartöku. Á þeim tímum niðurskurðar 

sem nú eru á Landspítalanum er ekki síst mikilvægt að hafa siðareglur sem leiðarvísi. Ég 

bendi hér á það sem segir í stefnu Landspítalans til 2016 (Landspítalinn, e.d.b) að umhyggja 

og fagmennska einkenni starf Landspítala og að öryggi sjúklinga, starfsmanna og samfélags sé 

til grundvallar öllu starfi. Þetta er hæpið að taka undir þegar mannekla og sparnaður kemur í 

veg fyrir fagleg vinnubrögð og öryggi sjúklinga er teflt í tvísýnu með ótímabærum útskriftum. 

Hugtakið ótímabærar útskriftir lýsir í hnotskurn þeim daglega raunveruleika að 

hjúkrunarfræðingur gengur gegn faglegri vitund og siðferðilegri ábyrgð og tekur þátt í 

framgöngu sem hann telur sér ekki til sóma. Það sem er ótímabært er metið sem slíkt af 

þekkingu fagmanns, af fagmennsku. Hjúkrunarfræðingar ganga gegn eigin gildum um 

fagmennsku og umhyggju með því að taka þátt í ótímabærum útskriftum.  

Sú staðreynd að ótímabærar útskriftir geta valdið skaða fyrir sjúklinga og aðstandendur 

vekur upp spurningu um hvernig eigi að skilgreina vanrækslu; hvort miða eigi eingöngu við 

það ástand sem getur skapast í innlögn sjúklings á sjúkrahúsi eða hvort þær aðstæður sem 

hjúkrunarfræðingur hefur upplýsingar um að skjólstæðingar búi við í heimahúsum eftir 

útskrift eigi einnig að skipta máli. Heimahjúkrun er ekki alltaf í stakk búin til að sinna 

sjúklingum í heimahúsum svo öruggt sé. 

Því spyr ég hvort inntak umhyggju- og ábyrgðarhugtakanna í stefnu Landspítalans og 

siðareglum hjúkrunarfræðinga sé orðið merkingarlaust eða í það minnsta gjaldfellt. 

Hugmyndafræði Landspítalans er innantóm þegar viðmiðið í stefnumörkun hans eru 

slagorðin: Umhyggja – fagmennska – öryggi – framþróun, og að öryggi sjúklinga, starfsmanna 

og samfélags sé til grundvallar öllu starfi (Landspítalinn, e.d.b.) en öryggisviðmið eru í ólagi, 

veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga eru þáttur í alvarlegri manneklu og umhyggjan endar í 

útidyrum spítalans við ótímabæra útskrift. 

Einnig má telja að siðareglur séu brotnar þegar mannekla og skortur á öryggismenningu 
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veldur því að oft má litlu muna að slys og alvarleg mistök verði. Búa hjúkrunarfræðingarnir 

við það í daglegum störfum sínum að slíkt geti gerst fyrirvaralaust þegar þeir hafa ekki tíma 

eða orku til að sinna nema brýnustu þörfum sjúklinga og vart það og það samræmist því sem 

kemur fram hjá Helgu Bragadóttur ofl. (2014) um þá staðreynd að álag og mannekla ýtir 

undir mistök og algengt er að farist fyrir að sinna ýmsum grunnþörfum sjúklinga. Það kom 

fram hjá viðmælendum að þeir glíma við það daglega að þurfa að forgangsraða störfum 

þannig að í fyrsta sæti er leitast við að tryggja brýnustu öryggisatriði, en ýmsu verður 

stundum að sleppa svo sem að veita þann andlega stuðning og samveru sem þeim finnst að 

skjólstæðingar eigi rétt á. 

Viðmælendur mínir hafa sumir slæma reynslu af því að leita til yfirmanna sinna um að 

fá að tryggja mönnun samkvæmt öryggi en algengt er að stjórnendur meti meira sparnað en 

að manna samkvæmt þörf fyrir öryggi. Hér bendi ég aftur á siðareglur hjúkrunarfræðinga og 

að samkvæmt reynslu viðmælenda minna er öryggismenning á spítalanum og samskipti milli 

yfirmanna og hjúkrunarfræðinga ekki eins og best verður á kosið. Þeir telja að viðmið um 

öryggi og faglegt mat hafi hnikast til í áralöngum niðurskurði og að horft sé framhjá ýmsu 

sem miður fer í skjóli áherslu á hraða og skilvirkni. Siðferðileg viðmið hafi beyglast eins og 

kemur fram í niðurstöðum þegar hjúkrunarfræðingur segir að þeir viti ekki lengur hvað sé 

eðlilegt ástand, það sé svo lengi búið að þrengja að þeim.  

Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni hafa orðið vitni að alvarlegum afleiðingum hraða 

og skorts á öryggi. Þeir hafa einnig reynslu af því að kvarta án árangurs um það sem miður 

fer. Það kemur einnig fram hjá Sigrúnu Gunnarsdóttur (2010) að hjúkrunarfræðingar séu 

seinir til að tilkynna um álagseinkenni og skakkaföll sem þeir verða fyrir. Viðmælendur mínir 

sögðu mér frá yfirmönnum á Landspítalanum sem hafa hunsað eða beinlínis refsað 

hjúkrunarfræðingum fyrir að leita til þeirra með kvartanir um slæmar og hættulegar 

starfsaðstæður. Samkvæmt Marquis og Huston (2015:126-127) er meiri hætta en ella á 

ósiðlegu og ófaglegu athæfi innan heilbrigðisstofnana á tímum niðurskurðar. 

Hjúkrunarfræðingar í rannsókn minni eru beinlínis hvattir til að slá af siðferðilegum kröfum 

sínum í nafni sparnaðar. Ætlast er til að þeir aðlagi sig að breytingum vegna niðurskurðar. 

Það er alvarlegt að yfirmenn hunsi kvartanir hjúkrunarfræðinga og ábendingar um 

manneklu og ofurálag eins og kemur fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar og samræmist 

rannsókn Þóreyjar Agnarsdóttur o.fl. (2014). Slíkt kallar á gagngera endurskoðun á 

starfsháttum og siðferðilegum viðmiðum stjórnenda í heilbrigðiskerfinu svo og hjá 



  

66 

stjórnvöldum. Raunveruleikinn er sá að sparnaður hefur haft í för með sér skaðlegar 

afleiðingar fyrir marga einstaklinga. Það er erfitt að skýra þetta og skilja með þeim 

röksemdum að tilgangurinn helgi meðalið og þar með geti ákvarðanir leitt til þess að horft sé 

framhjá þörfum einstaklinga, þar sem þá er óljóst hver er tilgangurinn með því að skerða á 

meðvitaðan hátt lífsgæði fjölda einstaklinga. Þó heyrist á skýringum þeirra sem deila út 

ríkisfé að ekki sé meira til skiptanna. Það er samt ljóst að horft er fram hjá 

einstaklingsbundnum þörfum bæði skjólstæðinga og fagfólks heilbrigðiskerfisins og því er 

ekki skýrt hver er tilgangur og hvert er meðalið. Þá er eftir sá möguleiki að ákvörðunartakan 

fari fram á stöðum þar sem vanþekking eða skortur á upplýsingum um afleiðingar sparnaðar 

ríki. Þetta getur þá kannski skrifast á kerfislægt tengslaleysi milli stjórnvalda og fagstétta og 

það að ekki sé hefð fyrir því að ákvarðanir séu teknar á grundvelli siðareglna fagstéttanna 

sjálfra sem taka afleiðingunum ásamt skjólstæðingum. Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni 

telja samt að þrátt fyrir ákvarðanir stjórnvalda um sparnað til heilbrigðiskerfisins ættu 

stjórnendur spítalans að styðja betur við bakið á fagfólkinu. Ég spyr hvort stjórnendur 

misnoti hugsjónir, velvilja og skuldbindingar hjúkrunarfræðinga vegna þess að þeim fylgir 

ákveðið varnarleysi sem staða þeirra innan kerfisins hefur komið þeim í.  

5.2 Heilsufar hjúkrunarfræðinga 

Önnur birtingarmynd niðurskurðar er sá tollur sem hann tekur af heilsu hjúkrunarfræðinga. 

Það snertir fagmennsku á þann hátt að hún nær svo langt sem kraftar leyfa. 

Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni telja að skortur á öryggi valdi hættu og hraði ali 

jafnframt á tilfinningu um að mistök og slys séu sífellt yfirvofandi. Þessi tilfinning og álagið 

vegna manneklu, ónógrar hvíldar og æ meiri krafna um afköst er hjúkrunarfræðingum erfitt 

og ýmis veikindi, kvillar og kulnun gera vart við sig og það hefur í för með sér miklar 

veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga. Þetta samræmist íslenskum rannsóknum, svo sem 

rannsókn Þóreyjar Agnarsdóttur o.fl. (2014) sem leiðir í ljós að streita yfir viðmiðunarmörkum 

sé algeng hjá hjúkrunarfræðingum og þeir skýri það með manneklu og skorti á skilningi hjá 

stjórnendum. Starfsaðstæðum sé ábótavant vegna andlegs og líkamlegs vinnuálags, hraða, 

einhæfni, óskýrra krafna og tengsla, þar sem oft er verið er að mæta þörfum margra 

skjólstæðinga í einu. Þetta veldur einnig viðmælendum mínum miklu álagi og streitu, hve litlu 

má muna við að eitthvað fari úr böndunum. Óánægja og vanlíðan mælist einnig meiri á 
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íslenskum sjúkrahúsum með mikla bráðaáherslu en á öðrum (Hallfríður Eysteinsdóttir ofl., 

2013).  

Viðmælendur mínir hafa sumir hugsað sér til hreyfings vegna álags og uppsafnaðrar 

þreytu og óánægju. Sú krafa yfirmanna að þeir séu skyldugir til að vera sífellt til staðar til að 

tryggja öryggi sjúklinga er dæmi um það tengsla- og virðingarleysi sem þeir segja að sé milli 

sín og yfirmanna. Þeir eiga sjaldnast kost á reglubundum hvíldarhléum yfir vakt og vinna 

margir töluverða yfirvinnu vegna manneklunnar, þó að á sumum deildum sé sparað á þann 

veg að banna útköll. Erfitt er að segja nei þegar kallað er út á aukavakt þar sem 

hjúkrunarfræðingur veit að álagið er þá meira á þá sem fyrir eru. Versnandi heilsa og ýmsir 

kvillar eru afleiðingin af langvarandi vinnuálagi eins og ég hef bent á að komi fram í ýmsum 

rannsóknum. Hjá sumum viðmælendunum hafa heilsufarslegar afleiðingar streitu reynst 

lúmskar og geta tekið mörg ár að koma í ljós þegar stöðugt álag og skortur á nauðsynlegri 

hvíld er raunin stóran hluta starfsferils hjúkrunarfræðings. Þeir segja að stór hluti þess vanda 

sem mannekla er á spítalanum sé vegna veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga, bæði 

skammtíma og langtíma og þetta er löngu orðinn vítahringur sem viðheldur sjálfum sér. Það 

hefur orðið til stigveldi áhættu þar sem efst eru settar kröfur stofnunar um að stytta biðlista 

og auka afköst þrátt fyrir manneklu, hagur skjólstæðinga þar á eftir og síðast heilsa og líðan 

hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingar eru settir í þá stöðu að kjósa upp á sitt einsdæmi að 

fylgja faglegri sýn gagnvart skjólstæðingi og lágmarka áhættu fyrir hann. Þeir setja eigin þarfir 

fyrir vinnuvernd og umhyggju yfirmanns gagnvart sér neðar í forganginn en kröfur um afköst 

efst.  

Eins og fyrr segir geta álagstengd einkenni og afleiðingar þeirra verið lúmsk, 

hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni aðlagast þeim í dagsins önn þegar þeir hafa þarfir 

skjólstæðinga í fyrirrúmi þó þeir séu meðvitaðir um heilsufarslega áhættu í starfi og hafi allir 

fundið fyrir afleiðingum þeirrar áhættu því þó mismikið sé. Þrátt fyrir að rannsóknir hafi lengi 

legið fyrir um ýmsa heilsufarslega áhættu sem tengist vinnufyrirkomulagi, manneklu og skorti 

á hvíld yfir vakt og milli vakta eru vinnuverndarmál í ólestri á Landspítalanum. Viðmælendur 

mínir hafa nokkrir glímt við alvarleg starfstengd einkenni, bæði andleg og líkamleg. Þeir rekja 

það til þess að fá ekki þann stuðning frá yfirmönnum sem þeir eigi rétt á og sé nauðsynlegur 

fyrir velferð þeirra. Hugtakið sálfræðilegi samningurinn felur í sér að starfsmaður telur sig 

hafa gert samkomulag við vinnuveitanda sinn um gagnkvæmt traust og virðingu (Gupta ofl., 
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2016), þennan samning má segja að hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni telji brotinn, ekki 

sé um að ræða gagnkvæma skuldbindingu. Eins og samræmist Gupta ofl. (2016) þá verja 

sumir þeirra þeir sig og draga úr vanlíðan með því að fjarlægjast stofnun tilfinningalega og 

sumir hætta störfum.  

5.3 Vald og rými 

Eins og fyrr segir forgangsraða hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni störfum sínum þannig að 

þeirra eigin þarfir sitja á hakanum, það gefst einungis tóm til að sinna brýnustu þörfum 

sjúklinga. Vegna áralangs sparnaðar og að því margir telja vegna sameiningar spítalanna 

þriggja í Reykjavík og lokunar ýmissa deilda og aðstöðu á Suðvesturhorninu hefur þessi 

forgangsröðun fest sig í sessi og yngri viðmælendur þekkja ekki annað. Eldri og reyndari 

hjúkrunarfræðingar hafa aðlagast breytingunum í önn dagsins. Sú menning sem yngri 

hjúkrunarfræðingar ganga inn í við upphaf starfs er mótandi fyrirmynd.  

Ein birtingarmynd þessarar forgangsröðunar er eins konar einangrun, sem 

viðmælendur mínir lýsa, frá öðrum hópum stofnunarinnar. Einangrunin er bæði í rými, 

áþreifanleg, sem kemur til af því að þeir eru flestir skyldaðir til að vera á deildum sínum alla 

vaktina til að gæta öryggis sjúklinga og fara því á mis við nauðsynleg hvíldarhlé, 

endurnæringu og það að matast án þess að vera í þeim áreitum sem fylgja starfinu. 

Einangrunin er því líka huglæg og tilfinningaleg vegna upplifunar af valdaleysi, óréttlæti og 

skeytingarleysi yfirmanna. Þetta er í samræmi við umfjöllun Halford og Leonard (2003) um 

stétt- og kynbundna notkun rýmis og þau skaðlegu áhrif sem það hefur á andlega, líkamlega 

og félagslega heilsu. Valentine (1996) fjallar einnig um kvennarými, og líkir við ghettó í 

kvennastéttum og þau einkenni þess að að dvöl einstaklinga þar verður oft miklu lengur en 

upprunaleg ástæða er til staðar og þannig viðhaldist veik staða hópsins í 

fórnarlambshlutverki. Ýmislegt fyrirkomulag og hefðir sem viðmælendur mínir lýsa og telja 

óviðunandi en sé erfitt að breyta viðhelst vegna þess eiginleika vana og hefða að viðhalda sér. 

Hefðum og valdatengslum á spítalanum fylgir orðræða um andstæður milli 

umhyggjuhlutverks hjúkrunar andspænis áherslu læknisfræðinnar á afköst. Það kemur fram 

hjá viðmælendum að þeir telja sig hafa sjálfir átt þátt í að viðhalda ýmsum hefðum og 

valdatengslum sem hafa reynst þeim ógagnleg og verið þeim til trafala bæði við að viðhalda 

fagmennsku sinni gagnvart skjólstæðingum og krefjast viðunandi aðstæðna fyrir sig sjálfa. Þar 

má nefna að bæta störfum annarra ofan á sín eigin, sem hefur ýmsar hættur í för með sér, og 
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setja öðrum fagaðilum ekki skýr mörk þegar þeir trufla hjúkrunarfræðingana við störf sín, 

sem getur einnig skapað hættu. Hjúkrunarfræðingarnir segjast oft kvarta við yfirmenn vegna 

skorts á næði og aðstöðu til hvíldar- og matarhléa, en vegna vana og manneklu segjast þeir 

sætta sig við aðstöðuleysið og vegna öryggis sjúklinga vilja þeir frekar vera í viðbragðsstöðu 

en að taka sér hvíldarhlé. Þeir segjast oftlega standa frammi fyrir því að þurfa að endurskoða 

þá starfshætti sem þeir hafa tekið þátt í og hvort og hvernig þeir samræmast faglegri vitund 

þeirra.  

Ef tekið er mið af framsetningu Foucault (1991 [1978]) um að valdatengsl eigi sér 

einungis stað milli aðila sem hafa frelsi til að andæfa hvorir öðrum tel ég að 

hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni lýsi því valdi sem þeir hafa til að andæfa þeim 

aðstæðum sem skapa hættur í starfi og bregðast við í siðferðilegum viðfangsefnum. Þeir 

vilja, sem siðferðilega þenkjandi einstaklingar, vera öðrum fyrirmynd innan stofnunar þar 

sem eru hefðbundin valdatengsl. Feministar taka í sama streng og Foucault þegar kemur að 

andófi; að gerlegt sé að koma á breytingum með því að hafna tvígreiningunni (e. dichotomy) 

um kúgarann mót hinum kúgaða (Peter ofl., 2004).  

Hjúkrunarfræðingarnir telja að þeir beri ábyrgð á að sporna gegn ófaglegum 

vinnubrögðum, svo sem ótímabærum útskriftum og vinnuálagi sem skerðir öryggi 

skjólstæðinga og hefur jafnframt heilsuspillandi áhrif á hjúkrunarfræðing. Þeir eru líka 

meðvitaðir um að það að dvelja í fórnarlambshlutverkinu er ógagnlegt og viðheldur 

togstreitu á vinnustað. Þeir vilja hafna því að áherslur læknisfræðinnar á greiningu, 

meðhöndlun sjúkleika og afköst ráði ríkjum einar sér og vilja starfa á jafnréttisgrundvelli með 

öðrum fagstéttum og koma þannig sínum faglegu sjónarmiðum að. Þetta samræmist því sem 

Foucault sagði um hlutverk andófs, að það kallaði á aðra orðræðu til mótvægis (Allen, 2004; 

Hamilton og Manias, 2006; Lindhardt o.fl., 2008).  

Ég tel því að það hvernig hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni tjá sig um stöðu sína og 

hvernig niðurskurðurinn hefur sett mark sitt óþægilega á daglegt líf þeirra sé til marks um að 

þeir ætli flestir ekki lengur að una við óbreytt ástand heldur leita allra leiða við að finna 

æskilegt jafnvægi milli faglegrar sýnar og þeirra krafna sem mæta þeim í starfi. Þegar þeir 

segja frá leiðum til að ná jafnvægi í starfi sjá þeir sinn eigin þátt í samskiptum og 

ákvörðunum, telja sig ekki eingöngu fórnarlömb gilda og hefða heldur sjá áhrif 

valdatengslanna. Þeir eru fúsir til að stíga út fyrir þær hefðir sem hafa haldið þeim á bás og 
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hindrað að þeir geti verið faglegir fram í fingurgóma. Sumir þurfa stuðning við að koma auga 

á þessi tengsl til að geta með góðri samvisku sagt: „Þetta er ekki mér að kenna“, ef svo vill til 

að eitthvað láti undan vegna álagsins. Eða: „Tek ekki þátt í þessu, það verður þá bara að reka 

mig“, þegar fagleg vissa er sett í fyrsta sæti.  

Þegar hjúkrunarfræðingur tekur ákvörðun í starfi um að vernda eigin hagsmuni og 

velferð skjólstæðings og getur ekki treyst á stuðning yfirmanns, eins og er reyndin hjá 

sumum viðmælendum, þá ætti hann sífellt að hafa sem viðmið siðareglur fagsins og reglur 

um vinnuvernd og fara í verki eftir þeim. Þá tekur hann sér vald til að tala um, andæfa og 

benda á það sem ógnar fagmennsku, hann greinir að það sem er á hans ábyrgð og hvað er 

stofnunar í því skyni að starfa samkvæmt eigin faglegri sýn. Þetta hefur spítalinn ekki lagt 

áherslu á að leiðbeina með og hjúkrunarfræðingarnir sakna þess að eiga sér ekki málsvara 

hjá yfirmönnum sem hjálpa þeim að aðgreina hvar mörkin liggja í ábyrgðinni. Slíkir málsvarar 

eða leiðbeinendur geta þannig komið í veg fyrir siðferðilega vanlíðan hjúkrunarfræðings sem 

lýsir sér í því að finnast að maður bregðist og svíki skjólstæðing þegar raunin er sú að álagið 

er of mikið. Í staðinn hafa yfirmenn brugðist hjúkrunarfræðingunum með því að gera lítið úr 

kvörtunum og faglegu mati og beitt þöggun. Þannig hefur verið ýtt undir vanlíðan 

hjúkrunarfræðinganna með því sem er kerfinu að kenna, hjúkrunarfræðingarnir hafa tekið á 

sig vangetu spítalans og yfirmanna sinna, játað sig seka fyrir hönd stofnunar þegar eitthvað 

fer úrskeiðis og orðið fangar eigin köllunar. Þetta er ein af lykilstaðreyndum fyrir valdeflingu 

hjúkrunarfræðinga til að losa þá undan landlægri sektarkennd og siðferðilegri vanlíðan sem 

algengt er að leiði til kulnunar og brottfalls úr starfi í stéttinni, eins og kemur fram hjá 

nokkrum viðmælendum mínum. 

5.4 Umhyggja og málsvarahlutverkið 

Eins og hefur komið fram telja hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni það vera bæði 

siðferðilega og faglega skyldu sína að veita skjólstæðingi bestu mögulegu umönnun. 

Umhyggjan verður stundum útundan vegna álags og umhyggjuhugtakið hefur verið umdeilt, 

meðal annars hefur gagnrýni frá feministum beinst að orðræðunni um hið verndandi 

móðureðli sem hafi haldið konum og kvennastéttum niðri. Hins vegar bendir Green (2012) á 

að umhyggja birtist í siðlegu viðhorfi til annarra. Ég tel að það þegar viðmælendur mínir 

greina á milli þess sem þeim finnst vera ógagnleg viðbrögð við kröfum annarra, svo sem að 

bregðast alltaf við með því að ætla sér að leysa hvers manns vanda, og þess að vera trúr eigin 
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faglegu sýn og taka sér vald til þess sé í anda hins feminíska skilnings á umhyggju sem Green 

(2012) ræðir. Það fer svo eftir aðstæðum hvort þeim tekst alltaf að framfylgja þeirri sýn. 

Valdatengsl og hefðir eru lífseig fyrirbæri og stuðningur lykilpersóna sem eiga að gæta 

hagsmuna hjúkrunarfræðinga er ekki alltaf til staðar. Harkaleg viðbrögð yfirmanna við 

umleitunum hjúkrunarfræðinga við að krefjast öryggis og annarra réttinda hafa í för með sér 

að sumir veigra sér við að stíga skrefið til fulls til að standa á rétti sínum og sjúklings. 

Málsvarahlutverkið sem eðlilegt er að yfirmenn hafi til að gæta hagsmuna hjúkrunarfræðinga 

ætti einnig að fela í sér að vera tilbúinn að hlusta á gagnrýni og bregðast við henni. 

5.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda með ótvíræðum hætti til þess hve brýnt er að móta 

gagnlega starfsmannastefnu á Landspítalanum sem byggir á að stjórnendur hans hafi að 

leiðarljósi faglega samvinnu við hjúkrunarfræðinga. Þar verði byggt á sýn og daglegri reynslu 

hjúkrunarfræðinga og rækilegri úttekt á starfsskilyrðum þeirra, þar með talið mönnun á 

tímum niðurskurðar. Við það endurmat er nauðsynlegt að nýta fræðilega þekkingu um 

áhættuþætti í hjúkrunarstarfinu, mikilvægi vinnuverndarstarfs og koma auga á þær 

hættulegu gildrur sem fylgja hraða, manneklu og tengslaleysi milli yfirmanna og 

hjúkrunarfræðinga.  

Segja má að flest áhættuatriði í starfi hjúkrunarfræðinganna megi rekja til 

niðurskurðar, breytinga innan stofnunarinnar sem hefur verið komið á án samráðs við 

starfsfólk og þar með til skorts á skilningi stjórnenda sjúkrahússins á því mikilvægi að meta 

vinnuframlag, daglega reynslu og sérþekkingu hjúkrunarfræðinga. Afleiðingarnar eru ýmiss 

heilsufarsvandi, bæði líkamlegur og sálfélagslegur, ásamt þeirri viðvarandi upplifun að 

heildarmarkmið Landspítalans um skilvirkni og sparnað séu mikilvægari en að skapa 

skjólstæðingi öryggi og hjúkrunarfræðingi viðunandi starfsskilyrði. Komið er í veg fyrir að 

hjúkrunarfræðingar sinni ábyrgðarskyldu sinni til að sporna gegn ófaglegum vinnubrögðum 

og vinnuálagi sem skerðir öryggi skjólstæðinga og hefur jafnframt heilsuspillandi áhrif á 

hjúkrunarfræðinga sjálfa. Að svo stöddu er ekki fyrirsjáanlegt að starfsskilyrði 

hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum breytist til batnaðar á næstunni. Landspítalinn mun 

áfram starfa samkvæmt áherslu á bráðalækningar, stuttan innlagnartíma og aukna ábyrgð 

fjölskyldunnar í meðferð sjúklings. Stefna spítalans og áhersla á styttingu innlagnartíma og á 

það að stytta biðlistana hangir saman, veruleikinn er réttlættur með nauðsyn á niðurskurði, 
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og fagfólk gengst undir reglurnar sem koma að ofan. Slík orðræða viðgengst í 

heilbrigðiskerfinu meðan horft er fram hjá því að það eru einstaklingar en ekki stofnun sem 

taka ákvarðanir.  

Sú gjá sem hjúkrunarfræðingarnir finna milli sín og yfirmanna veldur þeim sárindum, 

þeir upplifa tengslaleysi og skort á skilningi og umhyggju fyrir sér, bæði frá nánustu 

yfirmönnum og stjórnendum spítalans. Það hafi verið horft framhjá þörfum þeirra meðan 

höfðað sé til samstöðu í niðurskurðinum. En virðingin og traustið fyrir stjórn spítalans hafi 

farið þverrandi í kjölfar síendurtekinna aðhaldsaðgerða sem þykja bera vott um skort á 

virðingu sem hafi komið illa persónulega við ýmsa hjúkrunarfræðinga, hafi valdið auknu 

álagi, veikindum, kulnun og brotthvarfi, svo og minna öryggi skjólstæðinga. Launamál er 

stöðug og slítandi barátta og nám hjúkrunarfræðinga og ábyrgð er illa metin til launa sem 

krefst endurmats.  

Ég vona að niðurstöður rannsóknarinnar stuðli að aukinni umræðu um hamlandi og 

hvetjandi þætti í starfsaðstæðum hjúkrunarfræðinga, bæði á Landspítalanum og annars 

staðar, svo og hjá kennurum og leiðbeinendum í hjúkrun sem hafa það vandasama verk með 

höndum að undirbúa verðandi hjúkrunarfræðinga fyrir starfið. Áhugavert væri að gera 

megindlega rannsókn þar sem leitað væri svara við því hvernig hjúkrunarfræðingar teldu 

mögulegt að finna jafnvægi í starfi milli krafna spítalans, fagmennsku og eigin velferðar, svo 

og hvaða hugmyndir þeir hefðu að góðri samvinnu við yfirmenn.  

Takmarkanir rannsóknarinnar liggja ef til vill í því að það hafi eingöngu verið 

hjúkrunarfræðingar með sterkari skoðanir en aðrir á stöðu spítalans sem samþykktu að taka 

þátt í rannsókninni. En ekki er ætlunin að alhæfa út frá niðurstöðum heldur endurspegla 

reynslu og sýn þátttakenda.  
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