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 Ágrip 

Bakgrunnur: Hjúkrunarfræðingar eru stærsta starfstéttin innan heilbrigðiskerfisins og því mikilvægur 

og ómissandi hluti þess. Hjúkrun er hins vegar krefjandi starf og hefur verið talin ein mest 

streituvaldandi starfsgreinin í gegnum tíðina. Fyrsta árinu í starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga fylgir 

oft mikil streita og kvíði. Á þeim tíma móta ungu hjúkrunarfræðingarnir ákvarðanir varðandi starfsferil 

sinn og margir þeirra yfirgefa starfsgreinina vegna mikils álags og streitu í starfi. Það er því mikilvægt 

að veita þeim stuðning til að draga úr streitu og kvíða og stuðla þannig að aukinni ánægju og festu 

þeirra í starfi.  

Tilgangur/Markmið: Tilgangur rannsóknarinnar er að skyggnast inn í hugarheim nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga og fá betri innsýn í það hvernig þeim líður í starfi. Einnig að kanna hvernig þeir 

greina frá vinnutengdri streitu og kvíða tæpu ári eftir útskrift. 

Aðferð: Gagna var aflað með viðtölum við rýnihóp. Í rýnihópnum voru sex nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar sem starfa við hjúkrun. Notaður var viðtalsrammi við framkvæmd viðtalsins. Við 

úrvinnslu gagna var texti viðtalsins flokkaður niður eftir innihaldi. 

Niðurstöður: Við úrvinnslu gagna voru greindir flokkarnir líðan, álag, samskipti, bjargráð og 

framtíðarsýn. Niðurstöðurnar gefa til kynna að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar upplifa streitu og kvíða 

í starfi og að þær tilfinningar tengist að miklu leyti vinnuálagi. Einnig hafa samskipti, bæði góð og 

slæm, áhrif á líðan nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að 

nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar sæki sér helst stuðning frá öðrum hjúkrunarfræðingum en nýti sér ekki 

þann formlega stuðning sem heilbrigðisstofnanir bjóða upp á. Loks gefa niðurstöðurnar til kynna að 

nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar upplifi sig á réttri hillu en séu þó ekki vissir um að hjúkrun verði þeirra 

framtíðarstarf. 

Ályktun: Vinnutengd streita virðist vera algeng tilfinning meðal nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi. 

Með því að greina streituvalda í starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga, draga úr þeim og veita þeim 

stuðning á fyrstu árum eftir útskrift geta hjúkrunarstjórnendur stuðlað að vellíðan þeirra og festu í starfi.  

Lykilorð: nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar, kvíði, streita, stuðningur 
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Abstract 

Background: Nurses are the largest profession within the health care system and therefore an 

important and essential part of it. Nursing is however a demanding occupation and has been 

considered to be one of the most stressful professions over the years. The first year of practice among 

newly graduated nurses is often accompanied with high stress and anxiety. During this time the young 

nurses shape decisions regarding their career and many of them leave the profession due to heavy 

workload and stress. It is therefore important to support them in order to reduce stress and anxiety 

and thereby promote increased wellbeing and retention at work. 

Purpose: The purpose of this study is to look into the mindset of newly graduated nurses and get 

better insight into how they feel at work. Also to explore how they disclose work-related stress and 

anxiety just under a year from graduation. 

Method: Data was collected with a focus group interview. In the focus group were six newly graduated 

nurses that work as nurses. An interview frame was used during the interview. During the analysis of 

the data the text of the interview was sorted by content. 

Results: During the analysis of the data the categories wellbeing, workload, communication, coping 

strategies and future vision, were identified. The results indicate that newly graduated nurses 

experience stress and anxiety at work and that those emotions are to a large extent related to heavy 

workload. Communication, both good and bad, affect newly graduated nurses wellbeing also. The 

results also indicate that newly graduated nurses preferably look for support from other nurses but do 

not take advantage of the formal support that health care organizations have to offer. Lastly the results 

indicate that newly graduated nurses believe they are on the right path even though they are not sure 

nursing will be their future occupation. 

Discussion: Work-related stress seems to be a common emotion among newly graduated nurses. By 

identifying stressors in the work of newly graduated nurses, reducing them and supporting the nurses 

during their first years after graduation, nursing managers can promote their wellbeing and retention at 

work. 

Key words: newly graduated nurses, anxiety, stress, support  
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Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinendum okkar, Herdísi Sveinsdóttur og Birnu Guðrúnu 

Flygenring fyrir gott samstarf og ómetanlega aðstoð og leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar. Einnig 

viljum við þakka þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma í þetta verkefni með okkur. Bestu 

þakkir fær Birgir Þór Baldvinsson fyrir yfirlestur og ábendingar. Að lokum viljum við þakka fjölskyldum 

okkar og vinum fyrir hvatningu og stuðning í gegnum námsárin fjögur í hjúkrunarfræði við Háskóla 

Íslands.  
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1 Inngangur  

Hjúkrunarfræðingar eru stærsta starfstéttin innan heilbrigðiskerfisins og því mikilvægur og ómissandi 

hluti þess (Chana, Kennedy og Chessell, 2015). Hjúkrunarstarfið er hinsvegar bæði líkamlega og 

tilfinningalega krefjandi starf og hafa rannsóknir sýnt fram á að það feli í sér áhættu á að finna fyrir 

streitu, kvíða og jafnvel þunglyndi (Perry, Lamont, Brunero, Gallagher og Duffield, 2015). Í 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga eru margvíslegir streituvaldar og hefur þeim jafnframt farið fjölgandi 

með breyttu hjúkrunarstarfi á síðustu áratugum. Helstu streituvaldar í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

eru æ flóknari þarfir sjúklinga, krafa um aukna þekkingu á tæki og tól, stuttar innlagnir, skortur á 

starfsfólki og aukið vinnuálag. Að auki krefjast stjórnvöld sífellt aukinnar vinnu á skemmri tíma, á sama 

tíma og fjárveitingar minnka en slíkur niðurskurður hefur einnig neikvæð áhrif á líðan 

hjúkrunarfræðinga (Bégat, Ellefsen og Sverinsson, 2005; Smith, 2014; Hallfríður Eysteinsdóttir, 

Hermann Óskarsson og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að óánægja í starfi hjúkrunarfræðinga getur haft neikvæð áhrif á 

geðheilbrigði og líðan þeirra (Hallfríður Eysteinsdóttir ofl., 2013). Streita í starfi er sá þáttur sem hefur 

mest áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga (Pino og Rossini, 2012) og því er streita áhættuþáttur 

fyrir geðræn vandamál og vanlíðan. Minni starfsánægja meðal hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á gæði í 

þjónustu þeirra en óánægðir hjúkrunarfræðingar í starfi hafa tilhneigingu til að fjarlægast skjólstæðinga 

sína og verkefni (Bégat o.fl., 2005). Hjúkrunarfræðingar sem upplifa streitu og kvíða í starfi eru 

hlutfallslega oftar fjarverandi, þeir upplifa fleiri árekstra við samstarfsfélaga, hafa minna sjálfsálit og eru 

líklegri til að yfirgefa vinnustaðinn (Chang og Hancock, 2003; Gao, Pan, Sun, Wu, Wang og Wang, 

2012). Stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa því miklar áhyggjur af starfstengdri streitu 

hjúkrunarfræðinga en streitan hefur ekki aðeins neikvæð áhrif á velferð þeirra heldur jafnframt á 

frammistöðu í starfi sem leiðir til minni gæða í þjónustu við skjólstæðinga (Chana ofl., 2015). 

Skortur á hjúkrunarfræðingum er vel þekkt og alþjóðlegt vandamál. Ísland er þar engin 

undantekning en á íslenskum heilbrigðisstofnunum vantar 290 hjúkrunarfræðinga til starfa til að 

manna fjármögnuð stöðugildi. Ef tekið er mið af áætlaðri þörf á hjúkrunarfræðingum vantar allt að 523 

hjúkrunarfræðinga til starfa. Sjúkrahúsin laða ekki lengur að og þar með hefja færri nýir 

hjúkrunarfræðingar störf. Þá yfirgefa fleiri starfið snemma en samkvæmt skýrslu FÍH frá árinu 2017 er 

því spáð að 15% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hér á landi muni ekki skila sér til starfa innan 

stéttarinnar (Yeh og Yu, 2009; Guðbjörg Pálsdóttir, Gunnar Helgason og Helga Ólafs, 2017).   

Einn viðkvæmasti hópur stéttarinnar en jafnframt einn af þeim mikilvægustu eru nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar (Melnyk, Hrabe og Szalacha, 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrsta árið, 

jafnvel fyrstu tvö, í starfi hjúkrunarfræðings hafi veruleg áhrif á framtíðarstarfsferil. Þetta er tími streitu 

og honum fylgir mikið álag enda er það staðfest að 18-60% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hætta í 

fyrsta starfinu sínu innan árs frá útskrift (Melnyk o.fl, 2013; Parker, Giles, Lantry og McMillan, 2014). 

Áskoranirnar sem nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar takast á við þegar komið er út á vinnumarkaðinn 

eru fjölmargar og margþættar en að auki virðast rannsóknir benda til þess að þeir upplifi einnig mikla 

streitu, óvissu og kvíða. (Freeling og Parker, 2015; Blomberg, Isaksson, Allvin, Bisholt, Ewertsson, 

Engström, Ohlsson o.fl., 2016). Fyrsta árinu er því lýst sem streitufullu og krefjandi og það hefur í för 
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með sér bæði líkamlegt og tilfinningalegt álag fyrir nýútskrifuðu hjúkrunarfræðingana (Parker o.fl., 

2014). Of mikið vinnuálag, of miklar kröfur, óraunhæfar væntingar og skortur á stuðningi eru allt þættir 

sem auka á streitu og eru dæmi um það sem nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar glíma við samkvæmt 

rannsóknum. Því er brýn nauðsyn að þróa leiðir til þess að koma til móts við þá og styðja í þeim 

tilgangi að efla þá í starfi (Blomberg o.fl., 2014; Parker o.fl., 2014). 

Hjúkrunarfræðingar hafa skyldu gagnvart skjólstæðingum sínum en einnig samfélaginu öllu. Til 

þess að þeir geti fullnægt þörfum annarra þurfa þeir fyrst að sinna eigin þörfum. Því er nauðsynlegt að 

gefa þörfum þeirra gaum en með því getur velgengni og velferð þeirra aukist í starfi sem kemur öllu 

samfélaginu til góða (Kristinn Tómasson, 2006; Sigrún Gunnarsdóttir, 2010). 

Í ljósi þess mikla álags sem hjúkrunarfræðingar starfa við, þeim mikla skorti sem er á þeim á Íslandi 

og hversu algengt það er að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar hætti störfum er tilgangur þessa 

verkefnis að kanna líðan nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og upplifun þeirra í starfi í tengslum við 

streitu og kvíða. 

Rannsóknarspurningarnar sem höfundar leitast því eftir að svara eru tvær. 

1. Hver er líðan nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi á Íslandi? 

2. Upplifa nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar á Íslandi kvíða og streitu í starfi? 

Í ritgerðinni verður fyrst farið yfir fræðilega samantekt um það sem vitað er um efnið. Því næst 

verður aðferðafræði rannsóknarinnar útskýrð og farið yfir niðurstöður hennar. Í lokin verða umræður 

um niðurstöður rannsóknarinnar og rætt um takmarkanir, styrk og notagildi hennar. 
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2 Fræðileg samantekt  

Kvíði er geðröskun sem hrjáir einstaklinga um allan heim og getur haft hamlandi áhrif á daglegt líf 

þeirra (Kang, Park, Jang, Lim, Ann, Cho og Moon, 2016). Kvíði er bundinn mörgum áhrifaþáttum en 

meðal þeirra getur vinnustaður einstaklinga haft töluvert að segja enda fylgja nútíma vinnustöðum 

auknar kröfur og því aukið álag sem getur haft streituvaldandi áhrif á einstaklinga (Muschalla, 

Heldmann og Fay, 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar upplifa meiri kvíða og 

streitu en aðrar starfstéttir sem hefur meðal annars neikvæð áhrif á upplifun sem og frammistöðu 

þeirra í starfi. Kvíði og streita hjúkrunarfræðinga getur leitt til kulnunar í starfi sem kemur sér afar illa 

fyrir heilbrigðiskerfið í heild sökum þess hve mikilvæg störf þeirra eru (Chana o.fl., 2015; Gao o.fl., 

2012). Í þessu samhengi eru nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar vert umræðuefni enda mikilvægur hópur 

að laða að og halda í starfi (O‘kane, 2001; Parker o.fl., 2014). Í þessum fræðilega hluta ritgerðarinnar 

verður því komið víða við. Fjallað verður almennt um kvíða, starfstengdan kvíða, kvíða og streitu  hjá 

starfandi hjúkrunarfræðingum og loks kvíða og streitu hjá nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum í starfi.  

2.1 Kvíði 

Kvíði er tilfinning sem allir einstaklingar hafa upplifað (Tómas Zoega, 2001). Kvíði getur verið eðlilegt 

viðbragð við streitu eða ógn og einnig getur hann hjálpað einstaklingi að takast á við streituvaldandi 

eða ógnandi aðstæður. Hinsvegar, þegar hann verður yfirdrifinn eða viðvarandi, verður hann að 

hamlandi sjúkdómi sem kallast kvíðaröskun (Gao o.fl., 2012). Við yfirdrifinn kvíða er kvíðatilfinningin 

tíðari, sterkari og varir lengur (Oddi Erlingsson, 2000). Yfirdrifinn kvíði getur orðið hamlandi og 

framkallað einkenni streitu sem er ástand sem dregur úr vinnuafköstum og lífsgæðum einstaklinga og 

hefur áhrif á nánasta umhverfi þeirra (Tómas Zoega, 2001). 

Allur kvíði er viðbragð við ógnandi aðstæðum eins og til dæmis við slysi eða sjúkdómi og er hann 

talinn eðlilegur. Yfirdrifið kvíðaástand er þegar kvíðinn samræmist ekki aðstæðum og kemur fram í 

aðstæðum sem flestir telja öruggar. Kveikjan er ýmist innra eða ytra áreiti. Ytra áreiti getur verið álag 

eða aðstæður sem eru álitnar hættulegar. Innra áreiti getur verið líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð 

eða minningar um fyrri reynslu. Þó er talið að aðstæðurnar sjálfar valda ekki kvíðanum heldur viðhorf 

einstaklingsins til þeirra (Oddi Erlingsson, 2000). 

Um 450 milljónir manna um allan heim þjást af geðröskunum samkvæmt skýrslu Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá árinu 2004 og því óhætt að segja að geðraskanir séu meðal 

algengustu sjúkdóma í samfélaginu. Staðreyndin er einfaldlega sú að einn af hverjum fjórum mun 

upplifa geðröskun af einhverju tagi á einhverju tímaskeiði á lífsleiðinni (Lára Björnsdóttir, Halldór S. 

Guðmundsson, Krístin Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011). Talið er, að af geðröskunum séu 

12,5% af íbúum jarðar með kvíða en í því samhengi má benda á að 22,3% karla og 30,2% kvenna á 

Íslandi höfðu upplifað kvíða á síðastliðnum 12 mánuðum samkvæmt framkvæmdarskýrslu 

Lýðheilsustöðvar árið 2007. Eins og tölur Lýðheilsustöðvar benda á er kvíði mismunandi eftir kyni og 

algengari meðal kvenna en karla. Jafnframt er kvíði tíðari meðal fólks sem er komið yfir fertugt, hjá 

þeim sem búa í þéttbýlum og svo virðist kvíði vera algengari meðal offitusjúklinga (Gao o.fl., 2012; 
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Stefán Hrafn Jónsson, Jón Óskar Guðlaugsson, Haukur Freyr Gylfason og Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2007).  

Margir þættir hafa áhrif á geðheilbrigði en þar má nefna álag, félagslegar aðstæður og erfðaþætti. 

Vaxandi áhersla er á geðvernd til að bæta lífsgæði, auka félagslega hæfni og samskipti við aðra. 

Verulegar framfarir hafa orðið í samtalsmeðferð á síðustu 10-20 árum. Nýjar aðferðir hafa verið 

þróaðar og miklu fleiri rannsóknir verið gerðar á árangri meðferðar en áður var. Margs konar form 

atferlismeðferðar hafa notið mikilla vinsælda. Einnig hafa orðið verulegar framfarir í meðferð 

kvíðaraskana með lyfjum á síðustu árum (Tómas Zoega, 2001). 

2.2 Starfstengdur kvíði  

Vinnustaðurinn er mikilvægur þáttur í lífi fólks og hefur því mikil áhrif á almenna líðan og  heilsu þess. 

Vinnustaðurinn getur haft jákvæð áhrif á heilsuna með því að veita félagslegan stuðning, bæta 

sjálfsímynd og sjálfstraust. En á vinnustaðnum eru einnig kröfur, álag og jafnvel ógnir sem geta valdið 

kvíða (Muschalla o.fl., 2013). 

Kvíði og þunglyndi eru algengustu geðrænu vandamálin. Þau hafa ekki einungis neikvæð áhrif á 

almenning heldur einnig skaðleg áhrif á geðræna heilsu vinnandi fólks, en talið er að allt að 10-20% 

fólks á vinnumarkaðinum glími við kvíða (Kang o.fl., 2016). Talið er að uppsöfnuð alþjóðleg áhrif 

geðraskana á efnahagsframleiðslu muni valda 16.300 milljarða tapi milli 2011 og 2030 (World Health 

Organization, 2013). Á Íslandi eru hátt í 40% örorkubóta vegna geðraskana. Geðraskanir valda því 

sennilega meiri kostnaði fyrir samfélagið en flestir aðrir sjúkdómar (Lára o.fl., 2011). Þetta er 

áhyggjuefni þar sem 41% af vinnandi fólki upplifir aukna streitu á vinnustað sínum auk þess sem 

kvíðatengdar fjarvistir eru að meðaltali fjórum sinnum lengri en önnur veikindi sem leiða ekki til dauða. 

Starfstengdur kvíði er einnig áhyggjuefni fyrir vinnuveitendur þar sem hann hefur neikvæð áhrif á 

siðferðislega hegðun, skilvirkni og efnahagslega velgengni (McCarthy, Trougakos og Cheng, 2016). 

Ýmislegt bendir til þess að starfstengdur kvíði sé að aukast (McCarthy o.fl., 2016). Vinna í nútíma 

aðstæðum hefur orðið til þess að aukning hefur verið á ýmsum sjúkdómum. Margir þeirra tengjast 

streitu svo sem þunglyndi, kvíði, háþrýstingur og meltingarkvillar (An, Colarelli, O’Brien og Boyajian, 

2016). Rannsóknir benda til þess að fólk sem almennt glímir ekki við kvíða getur upplifað kvíða í 

ákveðnum aðstæðum á sínum vinnustað (Muschalla o.fl., 2013). 

Tíðni þunglyndis og kvíða er um það bil tvisvar sinnum algengari hjá konum en körlum á Íslandi 

(Oddi Erlingsson, 2000). Þessi kynjamismunur byrjar snemma á unglingsárum og varir alla ævina. Þeir 

þættir sem nefndir hafa verið til að skýra muninn eru meðal annars líffræðilegir, svo sem 

hormónabreytingar á kynþroskaskeiði, sálrænn munur á kynjunum  svo sem streituviðbrögðum og 

bjargráðum og umhverfisþættir svo sem hve berskjölduð kynin eru fyrir ofbeldi. Enginn þessara þátta 

skýrir þó fyllilega þennan kynjamismun (Platt, Prins, Bates og Keyes, 2016). 

Rannsóknir sýna að kynjamisrétti og mismunun skýra að einhverju marki kynjamun á þunglyndi. 

Ósanngjörn meðferð í vinnu vegna kyns hefur meiri áhrif á þunglyndi og líkamleg einkenni meðal 

kvenna en lífsviðburðir og dagleg vandamál enda er munur á þunglyndi og kvíða hjá konum og körlum 

meiri þegar konur afla minni tekna en karlkyns jafningjar þeirra á vinnumarkaðinum (Platt o.fl., 2016). Í 

þessu samhengi má vísa í rannsóknir sem benda á að í starfsstéttum þar sem konur eru í miklum 
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meirihluta séu meðallaunin almennt lægri. Ekki er þó hægt að sannreyna þetta á Íslandi vegna 

ófullnægjanlegra gagna en samkvæmt skýrslu velferðarráðuneytisins frá 2015 um launamun karla og 

kvenna á Íslandi kemur fram að launamunur kynjana sé 5% í heilbrigðis og félagsþjónustu árið 2014 

miðað við regluleg laun allra. 

Rannsóknir benda því til að kynjamismunun gæti verið mikilvæg skýring á því hvers vegna 

þunglyndi og kvíði sé algengari hjá konum en körlum (Platt o.fl., 2016). Þar sem hjúkrunarfræðingar 

eru kvennastétt gæti þetta  skýrt að einhverju marki hve algengur kvíði er hjá hjúkrunarfræðingum. 

2.3 Kvíði og streita hjúkrunarfræðinga í starfi 

Hjúkrunarfræðingar eru ómissandi hluti af vinnuaflinu í heilbrigðiskerfinu og frammistaða þeirra í starfi 

hefur án nokkurs vafa áhrif á gæði umönnunar á heilbrigðisstofnunum. Andleg heilsa 

hjúkrunarfræðinga á því sannarlega að kalla á athygli hjá deildarstjórum og stjórnendum 

heilbrigðisstofnana. Rannsóknir hafa sýnt að kvíði er algengari hjá hjúkrunarfræðingum en almennt 

gerist og jafnframt er talið að hjúkrun sé ekki aðeins ein af mest streituvaldandi starfsgreinum innan 

heilbrigðiskerfisins heldur og í samfélaginu. Streita hjá hjúkrunarfræðingum hefur verið tengd við minni 

velferð og verri frammistöðu þeirra í vinnu sem leiðir til minni gæða í umönnun. Hún getur valdið 

kulnun í starfi, kvíða og þunglyndi (Chana o.fl., 2015; Gao o.fl., 2012). 

Ýmsar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á því, hve algengur kvíði sé hjá hjúkrunarfræðingum 

en niðurstöður eru mismunandi. Í tveimur breskum rannsóknum kom fram að 26,3% og 33,7% 

hjúkrunarfræðinga glímdu við kvíða (Chana o.fl., 2015). Tíðnin var hins vegar mun hærri í kínverskum 

rannsóknum þar sem fram kom að 32,8% til 43,4% hjúkrunarfræðinga í Kína væru kvíðnir (Li, Li, Zhu, 

Wang, Zhang, Zhao o.fl., 2016; Gao o.fl., 2012). Enn hærri tíðni mældist í tékkneskri rannsókn en þar 

kom fram að 44% hjúkrunarfræðinga á almennum deildum glímdu við kvíða (Janda og Jandová, 

2015). Engar tölulegar upplýsingar eru hins vegar tiltækar um kvíða hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Þrátt 

fyrir að niðurstöður rannsókna sýni mismunandi tölur virðist þó nokkuð ljóst að kvíða er algengur 

meðal hjúkrunarfræðinga víða um heim. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið benda á ýmsa þætti sem hafa áhrif á kvíða hjá 

hjúkrunarfræðingum. Meðal þeirra eru langvinnir sjúkdómar, lélegt samband við sjúklinga og lítil 

starfsánægja (Gao o.fl., 2012). Aðrir þættir sem nefndir hafa verið eru vinnuálag, siðferðileg álitamál, 

ágreiningur við lækna og skortur á stuðningi (Li o.fl., 2016; Bégat o.fl., 2005; Chana o.fl., 2015). 

Niðurstöður rannsókna hafa hins vegar ekki verið samhljóma hvort starfsaldur tengist kvíða. 

Niðurstöður hafa sýnt að starfsaldur hefur ekki marktæk áhrif á kvíða, að lengri starfsaldur hafi áhrif og 

einnig að mesti kvíðinn sé eftir 3-6 mánuði í starfi (Gao o.fl., 2012; Li o.fl., 2016; Chang og Hancock, 

2003). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á það að streita sé algeng meðal hjúkrunarfræðinga  og því meiri 

sem hún er þeim mun verri sé heilsa þeirra og fjarvistum í starfi fjölgi (Bégat o.fl., 2005; Janda og 

Jandová, 2015; Mark og Smith, 2011; Hersch, Cook, Deitz, Kaplan, Hughes, Friesen og Vezina, 

2016). Á Íslandi var gerð könnun árið 2010 en niðurstöður hennar bentu til að um 55% 

hjúkrunarfræðinga upplifðu mikla eða mjög mikla streitu í starfi (Birna G. Flygenring og Herdís 

Sveinsdóttir, 2014). Í niðurstöðum breskrar rannsóknar kom fram að 27% heilbrigðisstarfsfólks þjáðist 
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af streitu miðað við 14-18% almennings. Þar kom einnig fram að 45% hjúkrunarfræðinga upplifðu 

streitu en það bendir til þess að streita sé algengari meðal hjúkrunarfræðinga en annarra 

heilbrigðisstétta (Mark og Smith, 2011). 

Nútíma hjúkrun stríðir við æ fleiri faglega streituvalda. Hjúkrunarfræðingar hafa alltaf þurft að sinna 

streituvaldandi hlutverkum svo sem deyjandi sjúklingum, verða vitni að þjáningum sjúklinga og mynda 

stuðningsnet fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Allt þetta getur verið mjög tilfinningalega erfitt fyrir 

hjúkrunarfræðingana. Umhverfi nútíma heilbrigðisþjónustu og minni fjárveitingar skapa fleiri 

streituvalda svo sem að geta ekki veitt ákjósanlega umönnun, sinna æ flóknari þörfum sjúklinga, 

stuttar bráðainnlagnir, aukna þörf á tæknilegri þekkingu, skort á hjúkrunarfræðingum, lélega mönnun, 

langa vinnudaga, takmarkaðan búnað og vanmátt (Smith, 2014). Annar þekktur streituvaldur meðal 

hjúkrunarfræðinga er vaktavinna (Mark og Smith, 2011; Hersch o.fl., 2016).  

Ýmislegt getur hjálpað hjúkrunarfræðingum til þess að minnka kvíða og streitu svo sem regluleg 

hreyfing og því ætti að leggja áherslu á að efla heilbrigðan lífsstíl á vinnustöðum hjúkrunarfræðinga 

(Gao o.fl., 2012). Einnig hefur komið í ljós að hjúkrunarfræðingar sem eru undir minna vinnuálagi 

upplifa minni kvíða og því ættu stjórnendur að gera sitt besta til að draga úr vinnuálagi hjá 

hjúkrunarfræðingum (Chana o.fl., 2015; Li o.fl., 2016). 

2.4 Líðan nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi  

Við leit að heimildum um líðan nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi var notast við gagnasöfnin 

PubMed, Scopus, Cinahl og Google Scholar. Við fyrstu leit voru notuð leitarorðin “nurses” og “anxiety”. 

Mikill fjöldi greina kom upp þannig að mörkin voru sett við greinar frá árinu 2010 eða yngri. Einnig voru 

notuð leitarorðin “newly graduate nurses” og “anxiety” og loks “newly graduate nurses” og 

“communication”. Þegar farið var í gegnum gagnasöfnin var talsverður fjöldi greina sem ekki var hægt 

að fá ókeypis og var ákveðið að útiloka þær greinar. Lesinn var útdráttur úr fjölmörgum greinum og 

valdar 11 greinar sem lesnar voru gaumgæfulega. Þegar innihald greinanna var skoðað í samhengi 

við efni rannsóknarinnar stóðu eftir 7 greinar sem notaðar voru við eftirfarandi samantekt. 

Víðsvegar um heiminn er skortur á hjúkrunarfræðingum og því hefur það verið áhyggjuefni bæði 

hér á landi sem og annarsstaðar að laða að hjúkrunarfræðinga og halda í þá nýútskrifuðu sem og hina 

eldri. Algengt er að hjúkrunarfræðingar hætti í starfi innan árs frá útskrift en óánægja er helsta 

ástæðan meðal annars með óhóflegt vinnuálag og skort á stuðningi (O‘kane, 2001; Parker o.fl., 2014). 

Rannsóknir benda til að fyrstu 12-24 mánuðir í starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga séu viðkvæmt 

tímabil þegar sýn þeirra á starfinu mótast og ákvarðanir um starfsferil sinn í framtíðinni. Á þessu 

tiltekna tímabili vilja margir nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar skipta um vinnuumhverfi eða jafnvel 

yfirgefa starfsgreinina en talið er að allt að 50% þeirra yfirgefi fyrsta vinnustað sinn innan 12 mánaða 

(Parker o.fl., 2014). Svo virðist sem skýringar á þessu sé að leita í því ferli frá því að vera 

hjúkrunarfræðinemi í að verða hjúkrunarfræðingur enda er því lýst sem streituvaldandi (Blomberg o.fl., 

2016). Þessu ferli hefur þó ekki einungis verið lýst sem streituvaldandi í rannsóknum heldur einnig 

flóknu, krefjandi og jafnvel kvíðavaldandi enda þurfa nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar að takast á við 

skyndilegar breytingar á stöðu og hlutverki (Yeh og Yu, 2009). Það getur verið mjög streituvaldandi að 

þurfa að takast á við áskoranir í nýju hlutverki og haft neikvæð áhrif á líðan þótt ljóst sé að margt 
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annað getur einnig haft áhrif. Auknar kröfur og ábyrgð, nýjar reglur og skyldur, nýtt starfsfólk og 

umhverfi, skortur á þekkingu og skortur á stuðningi og nauðsynlegum úrræðum eru einnig dæmi um 

það sem komið hefur fram í rannsóknum og getur haft neikvæð áhrif á líðan ungu 

hjúkrunarfræðinganna (Chang og Hancock, 2003; Ebrahimi, Hassankhani, Negarandeh, Azizi og 

Gillespie, 2016; Yeh og Yu, 2009). Streita hjá nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum er augljóslega 

töluverð og ýmsir þættir, sem hafa þar áhrif, hvort þeir haldast í starfi (Blomberg o.fl., 2016; Chang og 

Hancock, 2003). Vandinn er þó ekki eingöngu það sem veldur streitu heldur hve góðan og mikinn 

stuðning þeir fá (Parker o.fl., 2014). Mikilvægt er að stofnanir og samstarfsfólk veiti nýútskrifuðum 

hjúkrunarfræðingum alhliða stuðning til þess að þeir fái jákvæða reynslu af starfi sínu fyrstu mánuðina 

en stuðningur minnkar streitu og jafnvel kvíða og leiðir til árangursríkrar mótunar í starfi (Ebrahimi o.fl., 

2016). Í þessu samhengi eru reyndir hjúkrunarfræðingar mikilvægir, en jákvæður stuðningur þeirra við 

nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga hefur jákvæð áhrif á líðan þeirra þegar þeir taka sín fyrstu spor sem 

fullgildir hjúkrunarfræðingar í klínísku starfi (Freeling og Parker, 2015). Hægt er að takmarka álag 

þeirra fyrstu mánuði í starfi og auka öryggi með því að þeir sinni viðeigandi sjúklingum (Chang og 

Hancock, 2003). Það virðist  því nauðsynlegt samkvæmt rannsóknum að aðlaga vinnuumhverfi 

nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga þannig að þeir njóti viðeigandi stuðnings og annarra nauðsynlegra 

úrræða. Það leiðir til aukinnar ánægju og trausts og er enn fremur hvatning til þess að haldast í starfi 

sem hjúkrunarfræðingar sem á þann hátt vinnur á móti þeim skorti sem stofnanir glíma og hafa glímt 

við (Yeh og Yu, 2009). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Farið verður yfir rannsóknarsnið, 

þýði og úrtak, gagnasöfnun, gagnagreiningu og loks trúverðugleika og réttmæti rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknarsniðið sem notað var í rannsókninni var eigindlegt þar sem notast var við viðtal við 

rýnihóp. Með eigindlegu rannsóknarsniði er leitast við að fá dýpri skilning á tilteknu efni með viðeigandi 

gagnasöfnun. Rannsóknargagna er aflað með viðtölum, beinum orðaskiptum rannsakenda og 

viðmælenda en þannig endurspeglast hugsanir, hegðun, skynjanir og tilfinningar og á því vel við þegar 

skoða skal t.d. reynslu og upplifun fólks á tilteknu fyrirbæri sem var hluti af tilgangi þessarar 

rannsóknar og því tilvalið rannsóknarsnið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Áður en samræður fóru fram í rýnihópnum var útbúinn viðtalsrammi sem saman stóð af ellefu 

grundvallar spurningum. Þær tengdust mismunandi viðfangsefnum svo sem líðan 

hjúkrunarfræðinganna við að mæta á vakt og vera á vakt, samskiptum við aðrar starfstéttir og 

aðstandendur, skorti á þekkingu og síðast en ekki síst snérust spurningarnar um stuðning og úrræði 

vegna líðan á vinnustað. Umræðuefni viðtalsins var því ákveðið fyrirfram og við gerð viðtalsrammans 

var gætt að því að umræðuefnið snérist um viðfangsefni rannsóknarinnar enda var megin tilgangur 

viðtalsins að kalla fram lýsingar á mismunandi reynslu, upplifun og viðhorfum þátttakenda. Með 

rýnihópum er notast við þá leið að hlusta á fólk tala saman sem þannig endurspeglar viðfangsefnið og 

gefur dýpri skilning (Sóley S. Bender, 2003).  

3.2 Þýði og úrtak 

Þýði þessarar rannsóknar voru nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar frá vorinu 2016 sem starfa við hjúkrun. 

Úrtak er ákveðinn fjöldi einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem 

kallast þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Úrtakið í þessari rannsókn var 

þægindaúrtak sem varð að snjóboltaúrtaki. Í þægindaúrtaki eru þeir valdir sem auðveldast er að ná í. Í 

snjóboltaúrtaki eru þátttakendur fengnir til að benda á aðra mögulega þátttakendur. Í rannsókninni 

höfðu rannsakendur samband við einstaklinga sem þeir könnuðust við og töldu að væru góðir 

viðmælendur og voru þeir síðan beðnir um að benda á einstaklinga sem mögulega gætu tekið þátt. Í 

megindlegum rannsóknum er leitast við að mæla eiginleika og bera kennsl á tengsl í þýði og því þarf 

úrtakið að gefa góða mynd af þýðinu svo hægt sé að alhæfa um það út frá úrtakinu. Markmið 

eigindlegra rannsókna er hins vegar að uppgötva merkingu og afhjúpa margvíslega raunveruleika, en 

ekki að alhæfa um þýðið og því er úrtaksval öðruvísi. Eitt það mikilvægasta í úrtaksvali eigindlegra 

rannsókna er að velja þátttakendur sem hafa mikla þekkingu á efni rannsóknarinnar (Polit og Beck, 

2014). Í þessari rannsókn var markmiðið að finna hjúkrunarfræðinga sem útskrifuðust fyrir minna en ári 

síðan og væru á svipuðum aldri. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum eru úrtökin lítil, yfirleitt 10 

þátttakendur eða færri. Í rýnihópum eru þátttakendur yfirleitt milli 5 og 10 (Polit og Beck, 2014). 

Ákveðið var í samráði við leiðbeinendur að viðeigandi fjöldi þátttakenda í rýnihópnum væri 6 og því 

voru í úrtakinu 6 nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar sem starfa við hjúkrun. 
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3.3 Gagnasöfnun 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst töluvert áður en framkvæmdin átti sér stað. Undirbúningurinn 

fólst meðal annars í því að afla upplýsinga um rýnihópa í bókinni Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum, undirbúa spurningar fyrir viðtalsramma og safna þátttakendum fyrir viðtalið. Áður en 

gagnasöfnun fór fram þurfti að ákveða stað og stund sem hentaði rannsakendum, leiðbeinanda og 

þátttakendum. Þegar um rýnihóp er að ræða er mikilvægt að velja stað sem þátttakendur 

rannsóknarinnar eru kunnugir en það ásamt því að vel fari um þátttakendur getur auðveldað tjáskipti 

(Sóley S. Bender, 2003). Viðtalið fór því fram í Eirbergi, húsnæði hjúkrunarfræðideildar við Háskóla 

Íslands í mars. Borðum var raðað upp í hring og aðstaða gerð notaleg ásamt því að boðið var upp á 

veitingar. Viðtalið var tekið upp á tvo snjallsíma og stóðu umræður yfir í um klukkustund eða þar til 

spurningunum í áðurnefndum viðtalsramma hafði verið svarað. Rannsakendur og leiðbeinandi kynntu 

sig og fóru vandlega yfir tilgang og markmið rannsóknar með þátttakendum og var þeim gert ljóst að 

nafnleyndar yrði gætt og að upptöku yrði eytt að úrvinnslu lokinni. Að viðtali loknu var þátttakendum 

þakkað fyrir þátttökuna og hljóðupptökurnar vistaðar á vísan stað til úrvinnslu. 

3.4 Gagnagreining  

Greiningu gagna í rýnihópum er gjarnan skipt í þrjú stig. Fyrsta stig fer fram á meðan á viðtalinu 

stendur. Á þessu stigi þarf stjórnandi viðtalsins að vera vakandi fyrir óskýrum skilaboðum og spyrja 

nánar út í það sem er ill skiljanlegt eða yfirborðskennt. Annað stig gagnagreiningar fer fram strax að 

loknu viðtalinu. Rannsakendur þurfa að skrá niður hugmyndir sínar um viðtalið og atriði sem þeir telja 

mikilvæg og bera síðan saman bækur sínar. Ef hugmyndir kvikna um viðtalið á næstu dögum getur 

einnig verið gagnlegt að skrá þær hjá sér. Þriðja stig felst í því að skoða viðtalið eftir að það hefur 

verið skrifað upp orðrétt. Á þessu stigi eru gögnin dregin saman og flokkuð í þemu (Sóley S. Bender, 

2003). Við gagnagreiningu voru fyrst skrifuð niður atriði sem talin voru mikilvæg á meðan á viðtalinu 

stóð. Eftir viðtalið var hlustað vel á upptökuna og skrifað var orðrétt upp eftir henni. Textinn var síðan 

lesinn margsinnis yfir til að fá innsýn í innihald hans. Hann var síðan kóðaður út frá innihaldi og 

merkingu, og textabrot sem höfðu svipaða merkingu voru sett saman í flokka. Að lokum voru flokkarnir 

skoðaðir og þeim skipt í yfir- og undirflokka. Ákveðið var í samráði við leiðbeinendur að skipta 

textanum niður í flokka í staðinn fyrir þemu þar sem innihald viðtalsins, og þar með flokkarnir, réðust 

að talsverðu leyti af viðtalsrammanum. 

3.5 Trúverðugleiki og réttmæti rannsóknar  

Algengt er að talað sé um fjórar forsendur trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum. Þær eru 

trúanleiki, traustleiki, staðfestanleiki og yfirfæranleiki. Þessir þættir samsvara innra réttmæti, 

áreiðanleika, hlutlægni og ytra réttmæti í megindlegum rannsóknum. Trúanleiki vísar til þess hversu 

vel rannsóknargögnin endurspegla þann veruleika sem rannsóknin beinist að. Mælt er með ýmsum 

leiðum til að auka trúanleika rannsóknar svo sem að fullnægjandi tími sé notaður í gagnaöflun til að fá 

dýpri skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar og tryggja mettun gagnanna (Polit og Beck, 2014). 

Rannsóknin er lokaverkefni sem unnið var á ákveðnu tímabili, sem gaf ekki færi á miklum tíma, og því 

var ákveðið að láta duga að hitta einn rýnihóp í eitt skipti. Traustleiki vísar til stöðugleika í gagnaöflun 
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og meðferð rannsóknargagnanna. Mælt er með því að rannsakendur séu tveir eða fleiri til að auka 

bæði trúanleika og traustleika rannsóknarinnar. Talið er að ef fleiri en einn rannsakandi safnar gögnum 

og túlkar þau séu minni líkur á hlutdrægum ákvörðunum og túlkunum (Polit og Beck, 2014). 

Rannsakendur í þessari rannsókn voru tveir sem eykur trúanleika og traustleika rannsóknarinnar. 

Staðfestanleiki vísar til hlutleysis rannsóknargagnanna og túlkun þeirra. Til að auka staðfestanleika 

rannsóknar er mælt með að skráning sé nákvæm varðandi ákvarðanatöku við rannsóknina. 

Yfirfæranleiki vísar til þess að hve miklu leyti mögulegt er að yfirfæra rannsóknarniðurstöður á þýðið 

sem þátttakendur voru valdir úr. Yfirfæranleiki er meðal annars tryggður með mettun rannsóknargagna 

(Polit og Beck, 2014). 

Það getur reynst erfitt að skilgreina réttmæti þegar notast er við viðtöl í eigindlegum rannsóknum. 

Til þess að tryggja réttmæti er meðal annars mikilvægt að rannsakandinn skilji og túlki frásögnina með 

sem líkustum hætti og þátttakandinn sjálfur. Túlkun rannsakenda á viðtalinu getur þó einnig verið 

vandasamt og því er mikilvægt að staðfesta réttmæti með endursögn á aðalatriðum viðtalsins og með 

spurningum sem vísa til þess hvort um réttan skilning hafi verið að ræða. Í þessari rannsókn var 

réttmæti staðfest með því að spyrja viðmælendur hvort þeir hafi verið sammála túlkun rannsakenda 

sem svo reyndist vera og hvort einhverju væri við að bæta en svo var ekki. Þegar kemur að réttmæti 

viðtalsins þarf einnig að huga að því hversu vel þátttakendur náðu að tjá sig og endurspegla 

viðfangsefnið og síðast en ekki síst að rannsakendur séu trúir þátttakendum sínum, heiðarlegir og 

nákvæmir og fari eftir þeim aðferðafræðilegu forsendum sem lagt var upp með frá byrjun sem tryggt 

var með bestu getu við framkvæmd og úrvinnslu viðtalsins (Helga Jónsdóttir, 2003). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rýnihópaviðtalsins. Rýnihópurinn var samsettur af sex 

viðmælendum, einum karli og fimm konum á svipuðum aldri. Viðmælendurnir, sem allir útskrifuðust 

fyrir tæpu ári, starfa á ýmsum sviðum hjúkrunar sem veitti enn fremur góðan skilning á viðhorfum og 

reynslu hópsins í heild.  

Niðurstöðurnar leiddu til fimm meginflokka hvað varðar upplifun nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í 

starfi en þeir eru líðan, álag, samskipti, bjargráð og framtíðarsýn og verður hér á eftir hver flokkur fyrir 

sig skoðaður og stuðst við tilvitnanir viðmælenda. 

4.1 Líðan  

Í ljósi rannsóknarspurningarinnar og viðfangsefnis rannsóknarinnar snýr einn flokkurinn í 

niðurstöðunum að líðan viðmælenda. Ýmsum tilfinningum var lýst í viðtalinu en þeim var á endanum 

skipt niður í þrjá flokka. Flokkarnir fjalla um óöryggi, kvíða og streitu og vellíðan. 

4.1.1 Óöryggi 

Sú tilfinning sem oftast kom fram í lýsingum viðmælenda á starfi sínu sem nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar var óöryggi. Viðmælendur voru sammála um að óöryggi væri ríkjandi tilfinning hjá 

þeim þegar þeir hófu störf eftir útskrift. Þetta óöryggi virtist tengjast þeirra eigin þekkingar- og 

reynsluleysi. ,,Mér fannst ég bara svona kunna frekar lítið einhvern veginn” sagði einn viðmælandinn 

og hinir tóku undir það. Það óöryggi sem viðmælendur voru að upplifa á þeim tímapunkti sem viðtalið 

var tekið, um 10 mánuðum eftir útskrift, var einnig tengt þekkingar- og reynsluleysi en það var þó 

aðallega bundið við mikið veika sjúklinga.  

Ég hef alveg stundum komið á vakt og það eru alveg rosa þungir sjúklingar eða skilurðu 

og allir þurfa að hafa erfiða… og þá var maður kannski ekki alveg nógu reyndur… eða 

manni fannst maður ekki vera það, þá kom svona ‘úff get ég þetta’ í byrjun vaktar. 

Allir viðmælendur voru sammála um það að vera enn óöruggir í starfi þegar þeir væru að sinna 

mikið veikum sjúklingum. Það sem einnig var nefnt í sambandi við óöryggi var þegar viðmælendur 

voru að sinna sjúklingum sem voru með sjúkdóma eða tengdir við tæki sem þeir þekktu lítið eða alls 

ekki.  

Mér hefur alveg fundist erfitt þú veist þegar þú færð sjúkling sem að er með eitthvað sem 

að þú hefur aldrei verið með áður þú veist. Kannski eins og í fyrsta skipti sem ég var með 

einhvern í BiPAP ég var bara svona hvað á ég að vera að gera, með hverju á ég að vera 

að fylgjast. Og þetta var einhvern veginn svo erfitt við vaktina að maður var alltaf eitthvað 

svona bara að bíða eftir að næsti kæmi af því að maður var svona þú veist ‘ekki krassa á 

meðan ég er hérna’... bara svona óöryggi því maður vissi ekki hvernig, hvað maður ætti 

að vera að gera því þetta var eitthvað svona sem maður þekkti ekki þannig maður þorði 

ekki einhvern veginn að þú veist fara inn og... svona pínu forðaðist aðstæður einhvern 

veginn. 
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Aðrir viðmælendur höfðu svipaðar sögur að segja.  

Viðmælendur voru sammála um það að sjálfsöryggi þeirra væri alltaf að aukast með tímanum og 

að þeir væru ,,alltaf að læra meira og meira”. Þrátt fyrir það tjáðu þeir sig um að ,,maður er ennþá 

óöruggur sko, þú veist er ég að gera rétt”. 

4.1.2 Kvíði og streita  

Viðmælendur voru allir sammála því að hafa einhvern tímann fundið fyrir kvíða eða streitu fyrir því að 

mæta í vinnuna og tengdist það þá helst því þegar viðmælendur vissu að deildin væri þung og erfið.  

Ég hef reyndar alveg upplifað kannski svona pínu kvíða þegar þú veist þegar ég veit 

hvernig deildin er, veit að hún er ógeðslega þung og ég veit að ég er að fara á vakt… þá 

er ég alveg svona ‘úff ókei’, kannski pínu stressuð hvaða sjúklinga ég fæ. 

Helmingur viðmælenda var sammála því að hafa fundið fyrir kvíða fyrir því að mæta í vinnuna en 

hinum helmingnum fannst tilfinningin sem þeir upplifðu frekar vera streita. ,,Ég myndi kannski ekki lýsa 

þessu sem vanlíðan eða kvíða, kannski frekar bara svona pínu streita þegar það er mikill reitingur og 

svona oft á vöktum. Sérstaklega á morgunvöktum finnst mér sko.” Einn viðmælandi tók það fram að 

honum fyndist oftast gaman að mæta í vinnuna og fannst því kvíði ekki alveg lýsa upplifun sinni.  

Mér finnst svolítið skrítið að kalla þetta kvíða því mér finnst ennþá gaman að mæta í 

vinnuna. Það er ekki eins og við séum að tala um kulnun í starfi eða eitthvað svoleiðis. En 

þarna mér finnst bara gaman að vera í vinnunni og mæta í vinnuna en það er svona 

streita. 

Aðspurðir voru viðmælendur sammála því að kvíði sem þeir upplifðu í starfi væri lítill. ,,Ég myndi 

segja að hann væri lítill hjá mér sko. En ég viðurkenni alveg að ef ég væri á einhverri annarri deild þá 

væri það kannski mikill sko.” Einn viðmælandi tjáði sig um að kvíðinn væri mismikill eftir aðstæðum.  

Það fer svolítið eftir því hvernig deildin er sko þú veist ef að það er bara allt stabílt að þá 

er enginn kvíði og þá hlakkar maður bara rosalega til að koma í vinnuna. En þegar maður 

veit að það eru þú veist veikindi hjá hjúkrunarfræðingum eða sjúkraliðum og það eru rosa 

mikið veikir hérna sjúklingar og mikið álag að þá get ég alveg viðurkennt það að maður er 

stundum svolítið kvíðinn að koma í vinnuna. 

4.1.3 Vellíðan 

Það voru ekki bara slæmar tilfinningar sem viðmælendur tjáðu sig um að fylgdu starfinu. Þeir upplifðu 

einnig góðar tilfinningar og tjáðu sig um að ,,manni finnst þetta þá alveg vera þess virði sko þegar það 

gengur vel, algjörlega”. Viðmælendur töluðu sérstaklega um vellíðan í sambandi við það þegar þeim 

gengi vel í vinnunni. ,,Mér finnst allavega rosa gaman þegar allt gengur vel og maður fær svona aukið 

sjálfstraust.” Vellíðan sem viðmælendur upplifðu þegar þeir fundu fyrir þakklæti í sinn garð var lýst sem 

nokkurs konar vímu. ,,Maður verður kannski svolítið háður því, þetta er svona pínu víma.” Aðrir 

viðmælendur voru sammála þessari lýsingu. ,,Já, ég er sammála einmitt þegar það gengur vel þú veist 

þá fær maður svona kikk þú veist út úr því.” 

Þó að hjúkrunarstarfið geti verið erfitt þá voru viðmælendur á heildina litið ánægðir með starfið.  
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Ég er ótrúlega ánægð þú veist, mér finnst hjúkrunin á deildinni sem ég er núna æðisleg… 

Þó að það sé stundum erfitt að vera í samskiptum við alla fjölskylduna og svona þessi 

fjölskylduhjúkrun og hjúkrun deyjandi og allt þetta og þú veist, ég finn mig alveg. Ég er á 

réttri hillu. 

4.2 Álag 

Álag í starfi virðist vera hluti af upplifun viðmælenda en það tengist einna helst vinnuumhverfi þeirra og 

undirmönnun sem hefur ekki síst verið vandamál innan heilbrigðiskerfisins undanfarið og verið til 

umfjöllunar. Þessi kafli verður því tvískiptur þar sem fjallað verður um álag tengt vinnuumhverfi 

annarsvegar og álag tengt undirmönnun hins vegar. 

4.2.1 Álag tengt umhverfi 

,,Maður er þreyttur, maður er oft þreyttur. Vaktirnar líða eins og tveir tímar af því að maður stoppar 

bara ekki“ og ,,Mér finnst ekki eðlilegt að vera nýútskrifuð og 26 ára gömul og koma heim eftir vakt og 

maður getur ekki hreyft sig af því maður er svo þreyttur“ er dæmi um það sem viðmælendurnir höfðu 

að segja þegar umræður viðtalsins beindust að álagi í starfi. Álag í tengslum við starfsumhverfi virðist 

vera stór þáttur í upplifun viðmælenda í starfi sem getur jafnframt leitt til streitu og þá sérstaklega 

þegar það er mikill reitingur á vaktinni, þegar mörg ókláruð verkefni sem sitja á hakanum hlaðast upp 

og „vaða þarf úr einu í annað“. Þetta umtalaða álag getur einnig haft áhrif á kvíða en eins og einn 

viðmælandinn nefndi upplifir hann kvíða þegar hann veit að deildin er þung og hann er á leiðinni á vakt 

sem líklega verður álagsmikil og strembin. Það virðist jafnframt hafa afleiðingar í kjölfarið en því til 

stuðnings sagði einn viðmælandinn: ,,maður kemur alveg heim oft og bara nennir engu einhvernvegin 

eftir vaktina“.  

Umræðurnar beindust því næst að þeirri upplifun að taka við af morgunvakt sem hefur verið undir 

miklu álagi. 

Hjúkrunarfræðingarnir yfirfæra þá verkefnin yfir á þig og skyndilega er maður bara með 

10 hluti á ,,todo‘‘ listanum og þá er maður alla vaktina einhvernvegin að reyna að ná í 

skottið á sjálfum sér. Mér finnst það oft ógeðslega erfiðar vaktir.  

Álag eins og hér er lýst getur einnig haft áhrif á líðan sem tengist afkastagetu enda töldu viðmælendur 

sig upplifa það að geta ekki sinnt öllum verkefnum nægilega vel þegar þau tækju við vakt undir 

þessum kringumstæðum og þá væri jafnframt ,,bara allt á fullu í hausnum“. 

,,Ég er bara mjög fegin að vinna ekki kvöldvaktir. Því ef ég vinn kvöldvaktir þá sofna ég ekki fyrr en 

svona eitt kannski. Maður er alltaf svo lengi að kúpla sig niður“. Þetta tjáir viðmælandi sig í kjölfar 

umræðanna um álag á kvöldvöktum. Svo virðist sem álag á kvöldvöktum hafi töluverðar afleiðingar á 

líðan viðmælendanna enda segir einn þeirra að „þetta kvöld/morgunvakt, ef það er mikið að gera og 

maður bara getur ekki sofnað þú veist að þá er maður kvíðinn fyrir því að vera þreyttur í vinnunni 

daginn eftir“. Þreyta og álag hefur síðan jafnframt áhrif á öryggi í starfi en ,,þá er líklegra að það verði 

mistök og það er bara ekki gaman“. 
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4.2.2 Álag tengt undirmönnun 

Undirmönnun innan heilbrigðiskerfisins hefur verið mikið í umræðunni að undanförnu og ekki síst 

innan stéttar hjúkrunar. Það er nokkuð ljóst að undirmönnun ýtir undir álag þeirra sem eru í vinnu og 

endurspeglast það vel í viðtalinu við viðmælendur þar sem þeir lýsa meðal annars kvíða við að mæta 

á vakt sem er undirmönnuð enda sterkur samhljómur meðal þeirra allra í því samhengi. 

Þegar maður veit að það eru veikindi hjá hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og það eru 

mjög veikir sjúklingar og mikið álag að þá get ég viðurkennt að maður sé stundum svolítið 

kvíðinn að fara í vinnuna og vita ekki alveg hvernig vaktin á eftir að vera og kanski sjá 

fyrir sér að geta ekki borðað og pissað. 

Annar viðmælandi tekur undir þessa umræðu og útskýrir ,,ég kvíði því að fara á vakt þar sem maður 

sér kannski sms í símanum eða facebook: vantar, vantar, vantar og maður veit að þetta er að fara 

vera illa mönnuð vakt og mikið að gera“. Undirmönnun virðist ekki bara auka álag og jafnframt kvíða í 

starfi heldur tengdi einn viðmælandinn að auki slæma reynslu við undirmönnun en að eigin sögn hafði 

hann lennt í öllu því versta á næturvöktunum sem yfirleitt eru undirmannaðar. Undirmönnun virðist því 

einnig eiga stóran hluta í neikvæðri upplifun viðmælenda og því til stuðnings lýsir einn þeirra því á 

þennan hátt:  

Maður er bara samt svona hversu lengi nenni ég þessu af því að maður þarf gjörsamlega 

að hlaupa hraðar, það er verið að leggja á ganga, það er undirmannað og ekkert verið að 

bæta við og það eru alltaf einhverjir veikir og þetta er bara vítahringur sem maður sér 

enga lausn útúr. Svo kemur maður heim og maður er dauðuppgefinn að maður getur ekki 

einu sinni gert neitt annað, sinnt vinum sínum eða fjölskyldu og mér finnst það ekki vera 

eðlilegt álag. 

4.3 Samskipti 

Samskipti, bæði góð og slæm, voru einn hluti þess sem hafði áhrif á líðan viðmælenda í starfi. Stór 

þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga eru samskipti við hina ýmsu aðila. Meðal þeirra eru aðrir 

hjúkrunarfræðingar, aðrar samstarfsstéttir, sjúklingar og aðstandendur þeirra. Þar sem samskipti eru 

stór hluti af starfinu og geta haft mikla áhrif á líðan fjallar einn flokkurinn um þau. Þessum flokki var 

skipt niður í tvo hluta, góð samskipti og slæm samskipti. 

4.3.1 Góð samskipti 

Samskipti í starfinu ganga yfirleitt vel fyrir sig að sögn viðmælenda. ,,Það er rosa misjafnt náttúrulega. 

Oftast, langoftast eru þau mjög fín sko.” Viðmælendur lýstu góðum samskiptum við lækna þegar þeir 

fundu fyrir gagnkvæmri virðingu. ,,Mér finnst líka bara eins og þegar það er gagnkvæm virðing, ef 

maður er að vinna með læknum, að þetta sé þú veist jafnréttisgrundvöllur og það sé hlustað á 

hugmyndirnar sem maður kemur með.” Aðrir viðmælendur tóku undir það að mikilvægt væri að 

læknarnir hlustuðu á það sem þeir höfðu að segja. 

Viðmælendur tjáðu sig um það að samskipti við aðra hjúkrunarfræðinga væru yfirleitt góð og 

aðspurð hvort þeim væri sýnt traust sögðu þau svo vera.  
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Mér finnst í rauninni sérstaklega oft eldri hjúkrunarfræðingar sýna manni svolítið mikið 

traust ef maður er nýútskrifaður og þá sérstaklega með svona tæknilega hluti sko. Það 

eru allavega nokkrar sem eru byrjaðar að hóa í mig eða aðra sem eru nýútskrifaðir á 

deildinni ef það þarf að setja upp æðalegg eða eitthvað svona, við eigum að vera 

langbest í því.  

Viðmælendum fannst traustið sem þeim var sýnt þó vera í samræmi við þeirra kunnáttu og reynslu. 

,,Mér finnst það bara upp að því marki sem hægt er… Þær treysta mér algjörlega en þær treysta mér 

líka til að spyrja þegar ég veit ekki.” 

Samkvæmt viðmælendum voru samskipti við aðstandendur mjög mismunandi. ,,Maður er alveg að 

fara heim af vakt bara alveg vá ég er frábær svo hef ég líka farið heim af vakt grátandi eftir samskipti 

mín við aðstandendur þannig já það er rosalega mikil breidd í því.” Viðmælendum fannst samskipti við 

aðstandendur oftast vera best þegar sjúklingur var deyjandi því að þá væru yfirleitt allir á sömu 

blaðsíðu. ,,Lang bestu samskiptin þegar einhver er deyjandi... náttúrulega erfitt fyrst en svo verða þau 

oft mjög góð því þá eru allir á sömu blaðsíðu oftast.” Einnig nefndu viðmælendur að samskipti við 

aðstandendur væru oft góð þegar sjúklingur væri deyjandi því þá væri oft svo mikið þakklæti og það 

væri svo gott að geta hjálpað.  

Mér finnst eiginlega mest svona gefandi sem ég upplifi er þú veist… fólk sem er þú veist 

deyjandi, og mér finnst þau samskipti, þegar þau heppnast vel og viðkomandi er að fara 

eða aðstandendur eru að fara af deildinni eftir andlátið og svona þegar maður finnur 

virkilega að maður hjálpaði fólki í gegnum þetta og gerði þennan erfiðasta tíma í lífi þeirra 

eins góðan og hægt var og maður finnur það svo virkilega í faðmlögunum frá viðkomandi 

að þá einhvern veginn mér finnst það stroka allan hinn skítinn út sko. 

Samskipti við sjúklinga fannst viðmælendum best þegar þeir náðu að kynnast þeim og mynda 

meðferðarsamband við þá.  

Mér finnst helst bara þegar maður nær að mynda einhvern veginn svona 

meðferðarsamband og finnur það að einstaklingurinn þekkir þig og treystir þér og hérna já 

að þú nærð að þú veist fylgja þeim eftir í einhvern tíma. Mér finnst það svona mest 

gefandi. 

4.3.2 Slæm samskipti 

Ýmislegt var nefnt í sambandi við slæm samskipti svo sem þegar samstarfsfólk efaðist um 

viðmælendur eða treysti þeim ekki. ,,Þegar maður finnur kannski að manni sé ekki alveg treystandi, 

mér finnst það mjög óþægilegt. Já, eða taka mann einhvern veginn ekki nógu alvarlega, það er svolítið 

svona óþægilegt.” Einnig nefndu viðmælendur að samskipti væru slæm þegar samstarfsfólkið væri 

með neikvæðni vegna undirmönnunar eða álags. ,,Líka svona niðurrifssamtöl. Þú veist, það er kannski 

undirmannað eða eitthvað sem er að og við vitum það öll en svo er alltaf einhver sem þarf að koma 

orðum að því eða tönglast á því.” 



23 

Samskipti við sjúkraliðana geta verið erfið en viðmælendur tóku ýmis dæmi um það. Helst nefndu 

þeir að þeir teldu að sjúkraliðarnir skildu ekki að hjúkrunarfræðingar hefðu ýmsar skyldur sem kæmu 

stundum í veg fyrir að þeir gætu tekið þátt í aðhlynningu og öðrum verkum.  

Það er ótrúlega vont þegar þeim finnst maður ekki vera að hjálpa þeim eins mikið og 

maður ætti að gera… Stundum finnst mér ekki nógu mikill skilningur fyrir því að þú veist 

við þurfum að skrifa, flokka, þú veist æ allt auka dótið sem við þurfum að gera. Þá líður 

manni illa eða þú veist ef maður finnur að hinum finnst maður vera latur eða eitthvað. 

Aðrir viðmælendur tóku undir þetta. ,,Já algjörlega, eins og maður sé bara eitthvað að drolla í 

tölvunni.” Viðmælendur komu orðum að því að þeim fyndist sjúkraliðarnir stundum ekki sýna þeim 

virðingu og þá væru samskiptin erfið. ,,Það sem manni lætur líða illa eins og þú veist með sjúkraliðana 

að þeir einhvern veginn svona, æ þeir hreyta í mann skilurðu og maður finnur að það sé ekki virðing 

fyrir manni.” 

Viðmælendur töluðu um að stundum væri erfitt að útdeila verkefnum til sjúkraliðanna og þá 

sérstaklega þeirra eldri.  

Ég veit ekki hvort það sé því maður er nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur en svona frá eldri 

sjúkraliðum finnst mér ég oft upplifa svona af hverju gerirðu þetta ekki bara sjálf. Svona 

þegar maður er að reyna að útdeila verkefnum þá er maður að reyna að vera kurteis… og 

maður fær svona svip. Þessi óyrtu samskipti, eða þú veist, það lætur mann hugsa ‘æ átti 

ég kannski bara að gera þetta sjálf? Mér finnst ég alltaf þurfa að segja ‘því ég er að fara 

að gera þetta ert þú þá til í að gera þetta. 

Viðmælendum fannst samskipti við aðra hjúkrunarfræðinga yfirleitt góð. Þeim fannst helst 

samskiptin vera erfið þegar ósamræmi var á milli þess sem þeir höfðu lært í skólanum og þess sem 

eldri hjúkrunarfræðingarnir voru vanir að gera. ,,Mér finnst aðallega þegar það kemur eitthvað svona 

ósamræmi milli þess sem við lærum og höldum að sé rétt og því sem þær hafa alltaf gert.” Einn 

viðmælandinn nefndi einnig að sumir eldri hjúkrunarfræðingar væru svolítið fordómafullir gagnvart 

hjúkrunarnáminu í dag. ,,Maður upplifir það stundum svona fordóma yfir bara náminu ‘æ þið eruð svo 

akademískar’ eða mér finnst stundum eldri hjúkrunarfræðingar… æ ég held að námið hefur breyst 

töluvert síðan þær voru að læra.” 

Eins og áður kom fram fannst viðmælendum samskipti við aðstandendur misgóð. Það sem 

viðmælendum fannst oft vera erfiðast í samskiptum við aðstandendur voru útskriftarmál.  

Mér finnst það aðallega hafa verið svona útskriftarvesen… ef að þú veist það á að senda 

sjúkling heim en aðstandendur eru ósáttir við það jafnvel þó það sé búið að setja alla 

þjónustu sem hægt er og einstaklingurinn á að geta farið heim að okkar mati en þú veist 

þetta er einhver pirringur og jafnvel verið að hella sér yfir starfsfólk. 

Aðrir viðmælendur voru sammála þessu. ,,Já, ég er alveg sammála með þessi útskriftarmál. Til dæmis 

þegar ósk sjúklingsins er að fara heim en aðstandendur eru alveg búnir á því þá er þetta alltaf 

rosalega erfitt.” 
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4.4 Bjargráð 

Það getur reynst stórt skref að fara úr því hlutverki að vera hjúkrunarfræðinemi í að verða 

hjúkrunarfræðingur og því mikilvægt að einstaklingar í þeim sporum tileinki sér bjargráð og hafi 

aðgang að stuðningi. Með viðtalinu varð nokkuð ljóst að viðmælendur höfðu sín bjargráð og stuðning 

þótt mismunandi væri hvers eðlis þau væru. Sameiginleg voru þó bjargráðin einhver og má þar nefna 

að biðja um hjálp og aðstoð eftir þörfum, taka hlutina ekki of nærri sér og vera meðvitaður um að þurfa 

ekki að vera með allt á hreinu. Stuðningnum mátti svo skipta í tvo megin flokka eða þann stuðning 

sem þau sjálf leitast eftir annars vegar og þann formlega stuðning sem boðið er uppá hins vegar. Hér 

að neðan verða því kaflar sem sérstaklega fjalla um áðurnefnda stuðningsflokka og að auki verður 

kafli um hvernig viðmælendur fara að því að leita sér þekkingar í starfi. 

4.4.1 Stuðningur sem leitað er eftir 

Viðmælendur voru sammála því að þeir upplifðu stuðning í starfi og hefðu alltaf einhvern til að leita til 

þegar eitthvað kæmi uppá. ,,Maður leitar til annarra hjúkrunarfræðinga sem maður svona treystir og 

hefur kannski tengst eða þú veist eru svona orðnir félagar manns í vinnunni“ var svar viðmælanda 

þegar spurt var að því hvers leitað væri til og voru flestir ef ekki allir sammála því að það væru aðrir 

hjúkrunarfræðingar. Annar viðmælandi lýsti því jafnframt að það skipti einnig máli hversu reyndir 

hjúkrunarfræðingarnir væru sem leitað væri til og ,,hversu móttækilegir þeir væru fyrir að hjálpa“ en 

það skipti miklu máli uppá gæði stuðningsins. Ástæðan fyrir því að viðmælendur leita til annarra 

hjúkrunarfræðinga virðist einfaldlega vera sú að aðrir hjúkrunarfræðingar skilja aðstæður þeirra og 

líðan og fá þar af leiðandi staðfestingu á að „það sé alveg eðlilegt að líða svona eða gera svona“ 

og það sé mikilvægur stuðningur. Það væri líka visst öryggi að vita til þess að alltaf væri einhver sem 

hægt væri að leita til á vinnustaðnum. Auk stuðnings frá öðrum hjúkrunarfræðingum leituðu 

viðmælendur eftir stuðningi frá bekkjarfélögum sínum á starfsþróunarárinu enda „væri mjög gott að 

vera í vinahóp nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og geta rætt þá eitthvað svona sem manni liði illa 

með“. 

 Það er því óhætt að segja að stuðningurinn sé góður sem viðmælendurnir leitast eftir að fá og þá 

aðallega frá öðrum hjúkrunarfræðingum og bekkjarfélögum. Viðmælendur finna jafnframt fyrir betri 

stuðningi núna eftir útskrift en þeir gerðu á meðan á náminu stóð.    

4.4.2 Formlegur stuðningur 

Sá formlegi stuðningur sem er í boði í starfi nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga virðist vera fjölbreyttur og 

virðast margar deildir vera til fyrirmyndar hvað það varðar. Á meðal stuðnings sem boðið er uppá má 

nefna viðrunarfundi með presti, viðtal við djákna og jafnframt má leita til tengiliða á deildunum. 

Viðmælendur virðast þó ekki nýta sér þann stuðning sem er í boði en eru sammála um að það sé „gott 

að vita til dæmis af presti eða djákna til að leita til“. 

Ég hef einmitt ekki nýtt mér þennan stuðning ennþá sko. Mér hefur ekkert einhvern 

veginn fundist ég hafa þörfina fyrir það. Ég hef ekki lent ennþá í einhverju svona sem að 

ég hef tekið rosalega mikið með mér heim eða eitthvað svoleiðis, þannig að mér finnst ég 

ekki hafa þurft þess en ég veit af því ef ég þarf. 
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Þessu svarar viðmælandi í kjölfar umræðanna um stuðninginn sem er í boði. Annar viðmælandi tekur 

undir og segir „nei ég mundi ekki segja að maður sé búinn að nýta þann stuðning sem er í boði“. 

Viðmælendur virðast harka frekar af sér ef eitthvað kemur uppá og „díla frekar við hlutina sjálf“ en að 

leita eftir þessum formlega stuðningi og sumir ganga svo langt að segja „ég er einmitt bara ekki viss 

um að ég myndi kannski nýta mér þetta“.  

Umræðan beinist að tengiliðunum á deildinni og virðast þeir veita þeim mikinn stuðning.  

Já, eg er með svona manneskju sem er bara einhvern veginn með allt á hreinu svona 

100% eitthvað svo hún tékkar alveg reglulega á mér líka. Hún vill vita hvernig mér gengur 

sko, það er alveg gott að vita af því líka, það er stuðningur í því.  

Það er nokkuð ljóst að deildir spítalans og aðrir vinnustaðir hjúkrunarfræðinga bjóða upp á 

fjölbreyttan stuðning sem hægt er að sækjast eftir. Viðmælendur viðtalsins virðast þó endurspegla það 

að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar séu ekki sérstaklega að sækjast eftir þessum formlega stuðningi 

og leita hans frekar hjá þeim sem þau treysta og þekkja eins og rætt var um í kaflanum hér að ofan. 

4.4.3 Að leita sér þekkingar 

Á hverjum degi lærist eitthvað nýtt og í starfi hjúkrunarfræðings er mikilvægt að halda þekkingu sinni 

við og afla sér nýrrar þegar við á. Viðmælendur viðtalsins höfðu ýmsar leiðir til þess að leita sér 

þekkingar í starfi en þar kom meðal annars við sögu „app“ á borð við medscape og netsíður eins og 

youtube og up to date. Viðmælendur höfðu einnig sínar eigin leiðir þar sem þeir leituðu sér svara 

meðal annars frá öðru samstarfsfólki.  

Ég er mjög dugleg að fara bara inná læknaherbergið og segja bara heyrðu nennirðu að 

útskýra þetta fyrir mér, fá bara kennslu frá læknum eða öðrum hjúkrunarfræðingum og 

svo þegar tími gefst að googla aðeins og skoða heimasíður sem tengjast því.  

Einnig virðast viðmælendur vera duglegir að sækja námskeið sem deildirnar bjóða uppá og lesa í 

gæðahandbókinni og er því óhætt að segja að þeir séu færir um að afla sér nýrrar þekkingar í starfi á 

mismunandi en árangursríkan hátt. 

4.5 Framtíðarsýn 

Í lok viðtalsins voru viðmælendur spurðir um framtíðarsýn sína. Allir viðmælendur höfðu á einhverju 

tímaskeiði hugsað sér að hætta þegar álag var búið að vera mikið. Helmingur viðmælenda sá ekki 

endilega fyrir sér að vera að vinna við hjúkrun í framtíðinni.  

Ég kannski hugsa það helst bara svona að maður myndi kannski ekki sjá sig fyrir sér í 

þessu eftir 10 ár. Eða þú veist svona það kemur að því að ég fer að gera eitthvað annað 

eftir nokkur ár eða þú veist kannski er ég ekki eitthvað í þessu til lengdar. 

Annar viðmælandi tók undir þetta. ,,Ég er samt alveg mjög sátt þar sem ég er núna sko en ég sé þetta 

ekki endilega fyrir mér eftir 10 ár. Ég veit ekki alveg af hverju samt.” Tveir viðmælenda sáu hjúkrun 

fyrir sér sem framtíðarstarf.  
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Ég er mjög ánægð þar sem ég er og mér finnst ég samt þurfa að skipta einhvern tímann í 

framtíðinni til að fá meiri reynslu en… ég er samt svo sátt þar sem ég er sko, allavega þar 

sem ég er núna. Ég allavega mun alveg sjá mig fyrir mér sem hjúkrunarfræðing sko. 

Annar viðmælandi tók undir það að vilja starfa við hjúkrun í framtíðinni en var ekki viss hvort það yrði 

endilega á Landspítala.  

Já ég held ég verði alveg hjúkrunarfræðingur eftir 10 ár sko en það er svona spurning 

hvort maður verðir á Landspítalanum. Ég gæti alveg séð fyrir mér heilsugæsluna líka ef 

maðurinn minn fær nógu góð laun til að vinna fyrir mér á heilsugæslulaunum. Þá gæti ég 

alveg séð það fyrir mér. 

Loks var einn viðmælandi sem var ekki viss hvert hann stefndi í framtíðinni. ,,Ég er bara svona 

alltaf að hugsa um alla möguleikana þú veist. Eða svona, maður er alveg að horfa í kringum sig 

svolítið.” Þó sumir viðmælendur sæu ekki fyrir sér að starfa við hjúkrun í framtíðinni sá enginn þeirra 

eftir því að hafa lært hjúkrunarfræði og voru þeir allir nokkuð ánægðir í starfi á þeim tíma sem viðtalið 

fór fram. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og bornar saman við fræðilegar heimildir um 

líðan, álag, samskipti, bjargráð og framtíðarsýn nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga. Í lok kaflans verður 

farið yfir takmarkanir, styrki og notagildi rannsóknarinnar. 

5.1 Líðan 

Í rýnihópnum lýstu viðmælendur ýmsum tilfinningum í tengslum við starf sitt en þær sem oftast voru 

nefndar voru óöryggi, kvíði, streita og vellíðan. Aðrar rannsóknir sýna einnig fram á það að 

nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar upplifa mikla streitu í starfi og jafnvel kvíða (Blomberg o.fl., 2016; 

Parker o.fl., 2014; Chang og Hancock, 2003; Yeh og Yu, 2009). Þær fræðilegu heimildir sem skoðaðar 

voru einblíndu mikið á neikvæðar tilfinningar nýútskrifuðu hjúkrunarfræðinganna en engar þeirra 

fjölluðu um jákvæðar tilfinningar. Aðeins ein af þeim fjallaði um óöryggi meðal nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga en í þeirri rannsókn kom fram að þeir væru óöryggir í samskiptum (Duchscher, 

2009). 

Neikvæðu tilfinningarnar sem viðmælendur upplifðu tengdu þeir við eigin þekkingar- og 

reynsluleysi, mjög veika sjúklinga, óþekktar sjúkdómsgreiningar og álag. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru. Þeir þættir sem þar voru nefndir í 

tengslum við neikvæðar tilfinningar nýútskrifuðu hjúkrunarfræðinganna voru álag, erfiðleikar við 

tímastjórnun, starfsumhverfi, að takast á við neyðartilfelli, óþekktar sjúkdómsgreiningar, deyjandi 

sjúklingar, lyfjagjafir og að meta ástand sjúklinga og tækni (Parker o.fl., 2014; O’kane, 2011; Yeh og 

Yu, 2009).  

Viðmælendur tjáðu sig um vellíðan í starfi þegar þeim gengi vel og þegar þeir fyndu fyrir þakklæti í 

sinn garð. Einnig er vert að nefna það að viðmælendur voru almennt ánægðir í starfi.  

5.2 Álag 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifðu viðmælendurnir álag bæði í tengslum við 

vinnuumhverfið og undirmönnun og er það í samræmi við erlendar rannsóknir sem benda jafnframt á 

að óhóflegt álag geti haft í för með sér líkamlegar sem og tilfinningalegar afleiðingar (Parker o.fl., 

2014). Viðmælendurnir töldu sig upplifa töluverða streitu í kjölfar vinnuálagsins og að það hefði meðal 

annars áhrif á vinnuafköst og jafnframt að þeir gætu ekki sinnt öllum verkefnum nægilega vel. 

Samkvæmt rannsókninni hafði álagið þó ekki einungis áhrif á streitu þeirra heldur einnig á kvíða og þá 

sérstaklega þegar viðmælendurnir vissu að vaktirnar yrðu undirmannaðar og þeir þá líklega undir 

meira vinnuálagi. Það er áskorun að mæta á undirmannaða vakt í hugum nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga og samkvæmt erlendum rannsóknum getur kvíði jafnvel verið afleiðing af því að 

takast á við áskoranir í nýju hlutverki (Chang og Hancock, 2003). Samkvæmt erlendum rannsóknum 

(Parker o.fl., 2014)  geta nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar upplifað óhóflegt vinnuálag vegna aukinna 

krafna og ábyrgðar og þá í kjölfarið streitu og kvíða sem getur haft mikil áhrif á að þeir hætti í starfinu 

innan árs frá útskrift. Með því að takmarka álag fyrstu mánuðina í starfi nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga benda rannsóknir á að hægt sé að auka vellíðan þeirra í starfi og þar með 
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starfsánægju sem getur haft mikilvæg og jákvæð áhirf á þeirra framtíðar starfsferil (Parker o.fl., 2014; 

Chang og Hancock, 2003). 

5.3 Samskipti 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sem tengjast samskiptum eru ekki í samræmi við niðurstöður 

erlendra rannsókna. Viðmælendum fannst samskipti í starfinu oftast ganga vel fyrir sig. Þeim fannst 

samskiptin við læknana ganga vel þegar um gagnkvæma virðingu var að ræða. Viðmælendur tjáðu sig 

um að samskipti við aðra hjúkrunarfræðinga væru yfirleitt góð og að þeir fyndu fyrir trausti. Hins vegar 

fannst viðmælendum samskipti við hjúkrunarfræðinga erfið þegar ósamræmi var í því sem þeir lærðu í 

skólanum og það sem hjúkrunarfræðingarnir á deildinni voru vanir að gera en þeir tóku þó fram að það 

gerðist örsjaldan. Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru segja ekki sömu sögu. Í þeim 

kemur fram að fleiri nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar upplifi neikvæð samskipti við aðra 

hjúkrunarfræðinga en jákvæð (Freeling og Parker, 2015; Parker o.fl., 2014; Ebrahimi o.fl., 2016). 

Þættir sem nefndir eru í því samhengi eru lítill stuðningur, óraunhæfar kröfur og leiðinleg framkoma frá 

öðrum hjúkrunarfræðingum (Parker o.fl., 2014). Rannsóknir sýna að ástæður þess að samskipti 

nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga við aðra hjúkrunarfræðinga gangi ekki vel séu meðal annars þær að 

nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar hafa aðra forgangsröðun í lífinu, vilji hafa meira jafnvægi milli vinnu 

og frítíma og vera ekki eins skuldbundnir starfinu. Einnig kom fram að sumir reyndari 

hjúkrunarfræðingar telji að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar geti ekki tekið gagnrýni og sýni oft ekki 

þakklæti þegar þeim er veitt hjálp (Freeling og Parker, 2015; Ebrahimi o.fl., 2016).  

Viðmælendurnir tjáðu sig um að samskipti við aðstandendur væru misgóð en þeim fannst þau vera 

best þegar þeir voru að sinna deyjandi sjúklingum og verst þegar verið var að útskrifa sjúklinga. Það 

sem helst var nefnt í sambandi við neikvæð samskipti voru samskipti við sjúkraliða. Þau samskipti 

voru erfið þegar sjúkraliðunum fannst viðmælendurnir ekki vera að hjálpa sér nógu mikið. 

Viðmælendum fannst þeir stundum finna fyrir vanvirðingu í sinn garð frá sjúkraliðum og fannst oft erfitt 

að útdeila verkefnum til þeirra. Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru kom ekki fram hvernig 

samskipti við lækna, aðstandendur sjúklinga og sjúkraliða voru. 

Vonandi endurspegla niðurstöður þessarar rannsóknar frekar hvernig samskipti nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga eru við aðra hjúkrunarfræðinga á Íslandi en erlendu rannsóknirnar. Það er að 

minnsta kosti jákvætt að vita af því að þeir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni upplifi góð 

samskipti við aðra hjúkrunarfræðinga. 

5.4 Bjargráð 

Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar sem eru að taka sín fyrstu skref í klínísku starfi takast á við 

skyndilegar umbreytingar sem fylgja því að fara frá því að vera nemandi yfir í að vera útskrifaður 

hjúkrunarfræðingum samkvæmt erlendum rannsóknum (Yeh og Yu,2009). Þess vegna er mikilvægt að 

styðja við bakið á þeim á fyrstu árunum í starfi og finna nauðsynleg úrræði til að styrkja þá en skortur á 

því getur haft neikvæð áhrif á líðan þeirra í starfi (Chang og Hancock, 2003). Samkvæmt rannsókninni 

höfðu allir viðmælendurnir tileinkað sér bjargráð og jafnframt höfðu þeir allir aðgang að stuðningi. 

Sameiginleg voru bjargráðin þau að biðja um hjálp og aðstoð og leita eftir stuðningi þegar þörf var á. 
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Viðmælendurnir voru sammála um að besti stuðningurinn fengist hjá reyndum hjúkrunarfræðingum 

sem þeir treystu og höfðu skilning á aðstæðum þeirra. Samkvæmt rannsókn Freeling og Parker árið 

(2015) er jákvæður stuðningur reyndra hjúkrunarfræðinga mikilvægur til þess að styðja við 

nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga og því í samræmi við það sem viðmælendurnir tjáðu (Freeling og 

Parker, 2015). Að auki leituðu viðmælendurnir eftir stuðningi bekkjarfélaga sinna á starfsþróunarárinu 

og fengu góðan stuðning sem er í samræmi rannsókn Parker o.fl. (2014) þar sem 21% þátttakenda í 

þeirra rannsókn leituðu eftir stuðningi frá öðrum bekkjarfélögum. 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar er boðið uppá fjölbreyttan stuðning innan 

heilbrigðisstofnana en þar má helst nefna fundi með presti, djákna og öðrum tengiliðum. Þótt 

viðmælendurnir væru sammála um að hafa ekki þurft á þeim stuðningi að halda töldu þeir gott að vita 

af honum. Fjölbreytt úrræði og stuðningur sem stofnanir og starfsfólk veita nýútskrifuðum 

hjúkrunarfræðingum hefur góð áhrif á reynslu þeirra í starfi samkvæmt erlendum rannsóknum og því 

jákvætt að íslenskar stofnanir standi sig þar vel enda leiðir það til árangursríkrar mótunar í starfi 

(Ebrahimi o.fl., 2016). 

5.5 Framtíðarsýn 

Tvær rannsóknir sem lesnar voru fjölluðu um framtíðarsýn nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og áform 

þeirra um að hætta í starfi. Í annarri þeirra kom fram að 10% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga ætluðu 

sér ekki að starfa við hjúkrun, 55% ætluðu að vinna við hjúkrun í að minnsta kosti 5 ár, 32% vissu ekki 

hversu lengi þeir ætluðu að starfa sem hjúkrunarfræðingar og 3% ætluðu að vinna við hjúkrun í 2 ár 

eða minna (Parker o.fl., 2014). Þetta samræmist að einhverju leyti niðurstöðum þessarar rannsóknar 

en viðmælendurnir voru frekar óvissir um framtíð sína. Þeir höfðu allir hugsað um að hætta í starfi á 

einhverju tímabili þegar mikið álag var búið að vera í vinnunni. Helmingur þeirra sá ekki fyrir sér að 

þeir myndu starfa við hjúkrun eftir 10 ár en útilokuðu það ekki. Tveir viðmælenda ætluðu sér að halda 

áfram að starfa við hjúkrun og einn viðmælandi var óviss um framtíð sína. Í hinni erlendu rannsókninni 

sem fjallaði um framtíðarsýn nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga voru mun fleiri sem ætluðu sér að hætta 

að starfa við hjúkrun eða 31,5% (Yeh og Yu, 2009). Þær niðurstöður samræmast ekki niðurstöðum 

þessarar rannsóknar þar sem enginn viðmælanda var ákveðinn í því að hætta. Þó voru aðeins tveir 

viðmælendanna ákveðnir í að hjúkrun yrði þeirra framtíðarstarf en hinir voru allir óvissir. Stuðningur 

gæti skipt miklu máli hvort nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar sem eru óvissir um framtíð sína haldast í 

starfi eða ekki. Þar sem stór hluti hefur ekki ákveðið hvort hann yfirgefi starfsstéttina eða ekki gæti 

verið möguleiki á að vera með einhvers konar stuðning til að fjölga þeim sem ætla sér að starfa við 

hjúkrun í framtíðinni og fækka þeim sem eru í óvissu. 

5.6 Takmarkanir, styrkur og notagildi rannsóknar  

Sem takmörkun rannsóknar má geta þess að þetta verkefni er fyrsta reynsla höfunda að eigindlegum 

rannsóknum sem getur haft áhrif á úrvinnslu niðurstaðna. Í þessari rannsókn var einnig notast við 

rýnihópaviðtal og því einungis hægt að fara yfir fáar spurningar sem leiðir til þess að aðeins takmörkuð 

yfirsýn fæst á efninu (Sóley S. Bender, 2003). Þá var stiklað á því allra helsta með samsettum 

spurningarlista sem innihélt ellefu grundvallar spurningar sem er viss takmörkun. Sama má segja um 
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fjölda rýnihópa í rannsókn en eru þeir yfirleitt um 3-6 sem teknir eru til tals oftar en einu sinni til þess 

að fá vissa mettun í umræðuna (Sóley S. Bender, 2003). Í þessari rannsókn var hinsvegar einungis 

um einn rýnihóp að ræða sem talað var við í eitt skipti sem leiddi einnig til vissrar takmörkunar. Má þó 

geta þess að hópurinn var vel samsettur af fólki af báðum kynjum sem var á svipuðum aldri, með 

sama starfsaldur og í fjölbreyttum hjúkrunarstörfum sem veitti breiðan skilning á viðhorfum og reynslu 

hópsins á stuttum tíma sem er styrkur rannsóknarinnar. 

Nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar eru mikilvægur hópur innan stéttarinnar sem nauðsynlegt er að 

laða að og halda í starfi í ljósi þeirrar staðreyndar að skortur er á hjúkrunarfræðingum og nauðsynlegt 

sé að fylla upp það gap sem myndast þegar stór kynslóð hjúkrunarfræðinga fer á eftirlaun á næstu 5 

árum (O‘kane, 2001; Parker o.fl., 2014; Guðbjörg Pálsdóttir o.fl., 2017). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar geta aukið skilning deildarstjóra, stjórnenda heilbrigðisstofnana og annarra einstaklinga á 

upplifun nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi og hvað það er sem hefur jákvæð sem og neikvæð 

áhrif á líðan þeirra. Með auknum skilningi á þeim niðurstöðum sem rannsóknin leiddi til er mögulega 

hægt að aðlaga og bæta vinnuumhverfið þannig að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar njóti frekari 

ánægju og trausts í starfi sem er farsælt og hliðhollt heilbrigðiskerfinu sem og samfélaginu öllu og því 

ennfremur mikilvægt að kann efnið betur með fleiri rannsóknum.  
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6 Ályktanir  

Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að vinnutengd streita sé algeng tilfinning meðal 

nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga í starfi. Með því að greina streituvalda í starfi þeirra, eins og í þessari 

rannsókn, er möguleiki á að draga úr þeim og fá betri skilning á því hvers konar stuðningi þeir þurfa á 

að halda á fyrstu árum sínum í starfi en sá tími er talinn vera mjög viðkvæmur. Með því að draga úr 

þekktum streituvöldum og auka stuðning við nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga á fyrstu árum eftir útskrift 

geta hjúkrunarstjórnendur einnig stuðlað að vellíðan þeirra og festu í starfi. Þetta er mjög mikilvægt 

fyrir heilbrigðiskerfið í ljósi skorts á hjúkrunarfræðingum og þeirra fjölmörgu fjármögnuðu stöðugilda 

sem erfiðlega gengur að manna.  

Í ljósi þess hve mikilvægir nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar eru fyrir heilbrigðiskerfið og þeirrar 

sorglegu staðreyndar að margir þeirra yfirgefa starfsgreinina, má færa rök fyrir því að skoða ætti með 

stærri rannsóknum hér á landi líðan þeirra og streituvalda til að reyna að bæta starfsumhverfi þeirra og 

þannig auka starfsánægju og festu í starfi.  
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Fylgiskjöl 

Viðtalsrammi  sem notaður var við rýnihópaviðtal við gerð þessarar rannsóknar.  

1. Ef þið hugsið til baka um nokkra mánuði, jafnvel frá því að þið útskrifuðust, getið þið rifjað upp 

hvernig ykkur hefur liðið við að mæta í vinnuna á vakt?  

- Getið þið lýst þessari líðan betur?  

- Hafið þið fundið fyrir kvíða eða streitu? Og hvernig lýsti það sér?  

2. Ef þið hugsið um sama tímabilið og áðan hafið þið á þeim tíma upplifað vanlíðan/kvíða á 

vaktinni sjálfri, þ.e. þegar á vaktina er komið? 

- Hvernig lýsti vanlíðanin sér?  

3. Hvaða aðstæður teljið þið mögulega valda ykkur vanlíðan/kvíða á vakt? 

4. Hvað er það við aðstæðurnar sem þið teljið valda ykkur vanlíðan/kvíða? 

5. Getið þið nefnt aðstæður sem þið teljið valda ykkur vellíðan á vakt?  

6. Getið þið lýst því fyrir okkur hvernig samskipti við aðrar samstarfsstéttir hafa áhrif á líðan ykkar 

í starfi?  

- Getið þið nefnt dæmi þegar samskipti við samstarfsstéttir hafa góð/slæm áhrif á líðan 

ykkar í starfi?  

- Hvaða samstarfsstéttir eru það helst sem þið teljið hafa mest áhrif á líðan ykkar í 

samskiptum í starfi?  

- Getið þið lýst því fyrir mér hvernig samskipti við eldri hjúkrunarfræðinga hafa áhirf á 

líðan ykkar í starfi? 

- Getið þið nefnt dæmi þegar samskipti við eldri hjúkruanrfræðinga hafa góð/slæm áhrif 

á líðan ykkar í starfi?  

7. Getið þið lýst því fyrir okkur hvernig samskipti við aðstandendur hafa áhrif á líðan ykkar í 

starfi?  

- Getið þið nefnt dæmi þegar samskipti við aðstandendur hafa góð/slæm áhrif á líðan 

ykkar í starfi? 

8. Ef þið hugsið enn og aftur um sama tímabilið, getið þið rifjað upp hvort að skortur á þekkingu í 

aðstæðum hafi valdið ykkur vanlíðan/kvíða á vakt? 

- Getið þið lýst þessum aðstæðum betur? 

- Hefur skortur á þekkingu í sambandi við tæki, tól og tækni valdið ykkur vanlíðan/kvíða 

á vakt?   

- Hefur skortur á þekkingu í sambandi við framandi sjúkdómsgreiningar skjólstæðinga 

valdið ykkur vanlíðan/kvíða á vakt?  

- Notist þið við einhverjar leiðir til þess að sækja og auka ykkar þekkingu í starfi?  

- Getið þið lýst þessum leiðum nánar? 

- Notist þið við öpp (t.d MedScape) til þess að sækja ykkur þekkingu í starfi? 
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9. Hefur umræðan um afleiðingar mistaka í starfi (málaferli ofl.) haft einhver möguleg áhrif á líðan 

ykkar í starfi? 

10. Hvaða úrræði hafið þið til að láta ykkur líða betur (ef um vanlíðan/kvíða er að ræða) í starfi?  

- Getið þið lýst þessum úrræðum betur?  

11. Vitið þið til þess að ykkar vinnustaður bjóði uppá stuðning/lausnir til þess að bæta líðan ykkar í 

starfi?  

- Hvaða stuðning/lausnir býður ykkar vinnustaður uppá?  

- Sækist þið eftir þessum stuðningi/lausnum sem boðið er uppá? 

- Bætir stuðningurinn/lausnirnar sem vinnustaðurinn ykkar bíður uppá líðan ykkar í 

starfi? Í þennan kafla má setja efni sem ekki á heima í meginmáli ritgerðarinnar, t.d. 

nánari lýsingar á aðferð og töflur sem línurit í texta eru byggð á.  

 

 


