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ÁGRIP 

Iðjuþjálfar eiga í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir á heilbrigðissviði og að öllu jöfnu eru þeir 

hluti af teymi fagmanna. Teymismeðlimir þurfa að þekkja sitt eigið hlutverk sem og þekkja 

hlutverk annarra teymismeðlima svo að árangursrík teymisvinna geti átt sér stað. Aukinn 

áhugi hefur verið undanfarin ár á því að þróa þverfaglegt nám til að bæta gæði samvinnu 

meðal heilbrigðisstarfsstétta í skjólstæðingsmiðaðri þjónustu. Markmið þverfaglegs náms er 

að nemendur frá tveimur eða fleiri fagstéttum læri með hvor öðrum og um hvor aðra svo þeir 

verði færir um að eiga í árangursríkri samvinnu og bæta með því heilbrigðisþjónustuna. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf og þekkingu hjúkrunarfræðinema á þriðja 

og fjórða ári við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri á iðjuþjálfun annars vegar og að 

bera saman þekkingu og viðhorf milli skólanna tveggja hins vegar. Einungis ein svipuð 

rannsókn hefur verið gerð á viðfangsefninu á Íslandi og var það fyrir 19. árum. Rannsóknin er 

lýsandi þversniðsrannsókn. Úrtakið var 243 nemendur á þriðja og fjórða ári í hjúkrunarfræði 

á Íslandi, þar af voru 103 í Háskólanum á Akureyri og 140 í Háskóla Íslands. Notaður var 

spurningalisti sem sendur var rafrænt til þátttakenda til að afla upplýsinga um viðhorf og 

þekkingu þeirra á iðjuþjálfun. Svarhlutfallið var 46,9% þar sem 114 nemendur svöruðu 

könnuninni. Niðurstöður voru settar fram með lýsandi tölfræði í texta, töflum og súluritum. 

Helstu niðurstöður sýna að þekking þátttakenda á iðjuþjálfun er takmörkuð en viðhorf þeirra 

til iðjuþjálfunar er almennt jákvætt. Ekki er munur á þekkingu og viðhorfi milli nemenda í 

skólunum tveimur. Meirihluti þátttakenda telur sig þekkja hlutverk og starfsvettvang 

iðjuþjálfa en þrátt fyrir það hefur stærstur hluti þeirra ekki fengið fullnægjandi fræðslu um 

iðjuþjálfun í námi sínu og flestir sögðu að heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa væri ekki 

liður í námi þeirra. Af þessu má sjá að bæði Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands þarf að 

auka fræðslu milli fagstétta á heilbrigðissviði, til dæmis í formi þverfaglegs náms, þar sem 
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það hefur sýnt sig að þekking á hlutverkum annarra fagstétta skilar sér í árangursríkari 

teymisvinnu og þar af leiðandi betri heilbrigðisþjónustu. 

 

Lykilhugtök: Iðjuþjálfun, hjúkrunarfræðinemar, viðhorf, þekking, teymisvinna, þverfaglegt 

nám. 
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ABSTRACT 

Nursing students attitudes and knowledge about occupational therapy 

Occupational therapists work closely with other health professionals and often are a part of a 

team of professionals. Members of a team need to know their own role as well as the roles of 

other members so that an affective team work can take place. In the past few years there has 

been increasing interest in developing interprofessional education to improve the quality of 

teamwork among health professionals in client centered care. The goal of interprofessional 

education is that students from one or more professions learn about each others work and 

learn together so that they become capable of having an affective teamwork and thereby 

improve healthcare. The purpose of this study is to explore the attitude and knowledge of 

third and fourth year nursing students at the University of Iceland and the University of 

Akureyri towards occupational therapy. The purpose of the study is also to compare the 

knowledge of occupational therapy and attitude towards it between these two universities. 

Only one similar study has been done on this subject before in Iceland and that was 19 years 

ago. This study is a descriptive cross-sectional study. The sample was 243 students on their 

third and fourth year of nursing in Iceland, where of there were 103 students from the 

University of Akureyri and 140 students from the University of Iceland. A questionnare was 

sent via e-mail to all the participants to gather information about their attitude and knowledge 

of occupational therapy. The answer rate was 46,9% since 114 students responded to the 

survey. Results were demonstrated with descriptive statistics with text, tables and bar charts. 

The major results show that the participants´ knowledge of occupational therapy is limited 

but that their views towards it are usually positive. There is no difference between the 

knowledge and attitude between students in the two schools. The majority of participants 

consider they know the role of occupational therapists and their field of work but the majority 

of them have not been given a satisfactory education about occupational therapy in their 
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study. Most participants said that a visit to an occupational therapist´s workplace was not a 

part of their study. From this it is evident that both the University of Akureyri and the 

University of Iceland have to increase the level of education between health care professions, 

for an example in the form of interprofessional education, where as it has been shown that 

knowledge of the roles of other professions leads to more effecient teamwork and therefore 

better healthcare.  

 

Keywords: Occupational therapy, nursing students, attitude, knowledge, teamwork, 

interprofessional education. 
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Kafli I  

Inngangur 

Iðjuþjálfun sem fagstétt er ekki nógu vel þekkt meðal almennings og hafa íslenskir 

iðjuþjálfar bent á að skortur sé á viðurkenningu annarra heilbrigðisstétta á gildi iðjuþjálfunar 

og telja þeir að því þurfi að breyta (Elín Ebba Ásmundsdóttir og Kaplan, 2001; Cooper, 

2012). Samkvæmt Cooper (2012) hafa iðjuþjálfar átt í erfiðleikum með að koma 

starfsstéttinni á framfæri. Hún bendir á að starfsstéttin telji sig vera virka í að vekja athygli á 

faginu en segir þó að orð Cardwell´s frá árinu 1966 standist enn þann dag í dag, þ.e. að 

iðjuþjálfar væru ekki nægilega virkir við að auka sýnileika stéttarinnar, bæði sem 

einstaklingar og sem heild. 

        Iðjuþjálfun er tiltölulega ung fagstétt miðað við aðrar heilbrigðisstarfsstéttir á Íslandi, 

til að nefna dæmi þá var Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga stofnað árið 1919 en 

Iðjuþjálfafélag Íslands stofnað árið 1976 (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.; Guðrún 

Pálmadóttir og Lilja Ingvarsson, 2011). Iðjuþjálfar störfuðu lengi vel einungis á sjúkrahúsum 

og á heilbrigðisstofnunum hér á landi og hafa því ávallt unnið með öðrum 

heilbrigðisfagstéttum. Í dag starfa um helmingur iðjuþjálfa á sjúkrahúsum og 

endurhæfingarstofnunum en vegna breyttra áherslna og breytts viðhorfs í samfélaginu hefur 

iðjuþjálfum sem starfa utan heilbrigðisstofanana fjölgað umtalsvert, t.d. á dvalar- og 

öldrunarheimilum, grunnskólum og einkareknum stofnunum. Starfsvettvangur iðjuþjálfa er 

því orðinn ansi breiður í samanburði við hvernig hann var fyrir nokkrum áratugum en þrátt 

fyrir að það er sýnileiki stéttarinnar ekki nægilegur (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra 

Leósdóttir, 2011; Cooper, 2012). 

Iðjuþjálfar eiga í nánu samstarfi við aðrar fagstéttir á ýmsum sviðum samfélagsins og 

að öllu jöfnu eru þeir hluti af teymi fagmanna (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 

2011). Í fjölfaglegum teymum vinnur heilbrigðisstarfsfólk sjálfstætt og deilir síðan 
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upplýsingum um þjónustuna með öðrum teymismeðlimum en í þverfaglegu teymi vinnur 

hópur fagmanna í sameiningu að því að skipuleggja þjónustu við skjólstæðinga sína. 

Undanfarin ár hefur aukinn áhugi verið á því að þróa þverfaglegt nám (e. Interprofessional 

education) til að bæta gæði samvinnu meðal heilbrigðisstarfsstétta í skjólstæðingsmiðaðri 

þjónustu (D’Amour og Oandasan, 2005). Þverfaglegt nám er ekki nýtt hugtak en um það 

hefur verið fjallað og notast við á heilbrigðisvísindasviði frá áttunda áratugi tuttugustu aldar. 

Markmið þverfaglegs náms er að nemendur frá tveimur eða fleiri fagstéttum læri með hver 

öðrum og um hvor aðra svo þeir verði færir um að eiga í árangursríkri samvinnu og bæta með 

því heilbrigðisþjónustuna (Gray o.fl., 2015; World Health Organization, 2010). Mikilvægt er 

að námsskrár á heilbrigðisvísindasviði innihaldi þverfaglegt nám og hefur Ameríska 

iðjuþjálfafélagið (e. American Occupational Therapy Association) bent á mikilvægi þess að 

námsskrá í iðjuþjálfunarfræði innihaldi fræðslu þar sem nemendur fá tækifæri til að læra að 

nýta sér þekkingu sína og hæfileika sem undirbúning fyrir samstarf við aðrar fagstéttir í 

framtíðinni (Gray o.fl., 2015). Nýlegar rannsóknir (Arndt o.fl., 2009; Gee o.fl., 2016; Howell, 

Wittman og Bundy, 2012) sem gerðar hafa verið á heilbrigðisvísindasviði hafa sýnt fram á 

gagnsemi þverfaglegs náms og því er tímabært að innleiða slíkt nám á heilbrigðisvísindasviði 

við háskóla á Íslandi (Sólfríður Guðmundsdóttir, 2013).    

Af persónulegri reynslu rannsakenda er þekking fólks á iðjuþjálfun takmörkuð og 

telja þeir að hjúkrunarfræðinemar hafi ekki þá þekkingu sem æskileg er á störfum og 

hlutverkum iðjuþjálfa til að geta átt í sem árangursríkustu samstarfi með þeim. Einnig gefa 

erlendar rannsóknir til kynna að þekking nemenda og starfsfólks á heilbrigðisvísindasviði á 

störfum og hlutverkum iðjuþjálfa sé takmörkuð (Seruya, 2015; Jamnadas, Burns og Paul, 

2002; Aguilar, Stupans, Scutter og King, 2013; Alheresh og Nikopoulos, 2011). 

Framkvæmd var rannsókn meðal hjúkrunarfræðinema á þriðja og fjórða ári við 

Háskólann á Akureyri hins vegar og Háskóla Íslands annars vegar til að kanna hvert viðhorf 
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og hver þekking þeirra er á iðjuþjálfun. Einungis ein rannsókn hefur verið framkvæmd á 

Íslandi á viðfangsefninu (Gunnhildur Gísladóttir, 1998) og verða niðurstöður þessarar 

rannsóknar bornar saman við niðurstöður þeirrar rannsóknar auk erlendra rannsókna á 

viðfangsefninu. Markmið rannsóknarinnar er því að kanna viðhorf og þekkingu núverandi 

hjúkrunarfræðinema á Íslandi ásamt því að fjalla um þverfaglegt nám sem mögulega leið til 

að auka þekkingu nemenda á heilbrigðisvísindasviði á iðjuþjálfun. Vert er að taka fram að 

iðjuþjálfunarfræði er einungis kennd við Háskólann á Akureyri og eru ýmsir áfangar í 

iðjuþjálfunarfræði samkenndir með hjúkrunarfræði. Leitað verður svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1.   Hvert er viðhorf og hver er þekking hjúkrunarfræðinema á 3. og 4. ári í Háskóla Íslands 

og Háskólanum á Akureyri á iðjuþjálfun? 

2.   Er munur á viðhorfi og þekkingu hjúkrunarfræðinema í Háskólanum á Akureyri annars 

vegar og Háskóla Íslands hins vegar á iðjuþjálfun? 

Svör við fyrrnefndum rannsóknarspurningum veitir innsýn í viðhorf og þekkingu 

hjúkrunarfræðinema á iðjuþjálfun. Ályktun rannsakenda er sú að þekking þeirra á iðjuþjálfun 

sé takmörkuð auk þess sem rannsakendur telja hjúkrunarfræðinema við Háskólann á Akureyri 

búa yfir meiri þekkingu á iðjuþjálfun heldur en hjúkrunarfræðinema við Háskóla Íslands. Ef 

sú ályktun stenst þá er hægt að sjá svart á hvítu að þegar iðjuþjálfastéttin er sýnilegri þekkja 

aðrar heilbrigðisstarfstéttir betur hlutverk og störf iðjuþjálfa. Auk þess gætu niðurstöðurnar 

gefið til kynna að iðjuþjálfar þurfi að styrkja fagsjálf sitt svo að fagímynd stéttarinnar verði 

betur þekkt. Rannsóknin nýtist háskólunum að því leyti að þörf er á frekari fræðslu um 

tengdar starfstéttir í náminu. 

Við gerð þessa verkefnis er stuðst við hugmyndafræði PEO (Person-Environment-

Occupation). Líkanið byggir á þremur þáttum þ.e. einstaklingi, umhverfi og iðju og gerir 
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grein fyrir því hvernig samspil þessara þátta hefur áhrif á færni við iðju (Strong o.fl., 1999; 

Law o.fl., 1996). 

Helstu takmarkanir verkefnisins eru að spurningalistinn var ekki forprófaður og því er 

ekki hægt að segja til um réttmæti og áreiðanleika hans. Svarhlutfall var lágt bæði í heildina 

og í hvorum skólanum fyrir sig. 

Skilgreind eru eftirfarandi meginhugtök verkefnisins: 

Hjúkrunarfræðinemar: Nemendur sem stunda nám við hjúkrunarfræði. 

Hlutverk: Réttindi og skyldur einstaklings vegna stöðu hans í samfélaginu (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000). 

Iðjuþjálfun: Iðjuþjálfun er heilbrigðisstarfsstétt sem aðstoðar einstaklinga við að leysa 

vandamál sem hafa áhrif á færni þeirra við að sinna þeirri daglegu iðju sem er þeim mikilvæg 

(Canadian Association of Occupational Therapists, 2016). 

Starfsvettvangur: Sá vettvangur sem einhver starfar á og er hann á mismunandi sviðum og 

eru hlutverk innan hans fjölbreytileg.  

Teymisvinna: Teymi eru tveir eða fleiri einstaklingar sem hafa ákveðin hlutverk hver fyrir 

sig, einbeita sér að afmörkuðu viðfangsefni og vinna að sameiginlegu markmiði. 

Teymisvinna veitir því samfellda og heildstæða þjónustu sem enginn einn einstaklingur eða 

fagstétt getur veitt ein og sér (Salas, Sims og Burke, 2005; Haukur Ingi Jónasson og Helgi 

Þór Ingason, 2012). 

Viðhorf: Tilfinningaleg afstaða, jákvætt eða neikvætt mat fólks á fyrirbæri eða atburði (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000). 

Þekking: Það að vita eitthvað, kunna skil á einhverju (Mörður Árnason, 2007). 

Þverfaglegt nám: Ferli þar sem nemendur frá tveimur eða fleiri fagstéttum læra hver af 

öðrum og hver með öðrum með það að markmiði að verða færir um að eiga í árangursríkri 
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samvinnu og bæta með því heilbrigðisþjónustu sem skjólstæðingum er veitt (World Health 

Organization, 2010). 

Verkefnið hefst á þessum inngangskafla þar sem bakgrunnsupplýsingar eru settar 

fram og rannsókn kynnt. Í næsta kafla er gert grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

viðfangsefnisins og í þriðja kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. Í fjórða kafla 

verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í fimmta og síðasta kaflanum verða umræður 

um þær. 

 

  



 6 

Kafli II  

Fræðileg umfjöllun 

Meginefni þessa kafla er umfjöllun um teymisvinnu og gagnsemi hennar, þverfaglegt 

nám auk hugmyndafræði verkefnisins.                                        

Heimilda var leitað í gagnasöfnunum ProQuest, EBSCOhost, Google Scholar og 

leitir.is, auk þess sem heimilda var aflað úr bókum. Íslensk leitarorð voru t.d. teymisvinna, 

þverfaglegt nám og þverfagleg teymisvinna. Erlend leitarorð voru t.d. teamwork and 

effectiveness, teamwork and usefulness, interprofessional education, transdisciplinary 

teamwork, interdisciplinary teamwork, multidisciplinary teamwork, allied health students, 

knowledge about occupational therapy, health care, attitudes, perspective. 

 

Hugmyndafræði 

Líkanið um einstakling, umhverfi og iðju (Person-Environment-Occupational Model) 

var hannað út frá hugmyndum umhverfis- og atferliskenninga, kenninga um iðju og 

hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar. Höfundar þess eru Susan Strong, Patty 

Rigby, Debra Stewart, Mary Law, Lori Letts og Barbara Cooper (Strong o.fl., 1999). Líkanið 

var haft að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis og byggir það á þremur þáttum, þ.e. 

einstaklingi, umhverfi og iðju, og hvernig samspil þeirra hefur áhrif á færni við iðju (Strong 

o.fl., 1999; Law o.fl., 1996). Einstaklingurinn er skilgreindur sem einstök vera sem tekst á við 

fjölmörg hlutverk samtímis. Horft er á einstaklinginn með heildrænni sýn og er hann 

samsettur af huga, líkama og lífsanda. Einstaklingurinn hefur sérstaka eiginleika og 

lífsreynslu sem hefur áhrif á framkvæmd við iðju, þar má til dæmis nefna sjálfsmynd, 

persónulegan stíl, menningarlegan bakgrunn og hæfni. Hver og einn einstaklingur býr yfir 

hæfileikum, bæði meðfæddum og lærðum, sem gerir honum kleift að framkvæma iðju. Víð 

skilgreining er á umhverfinu samkvæmt líkaninu þar sem litið er á menningarlega-, 
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félagshagfræðilega-, stofnana-, efnislega- og félagslega þætti umhverfisins. Auk þess þá tekur 

líkanið mið af öllum þessum þáttum út frá sjónarhorni einstaklingsins, heimili hans, nágrenni 

eða samfélagi. Líkanið skilgreinir iðju sem verk og athafnir sem einstaklingur sinnir á 

lífsleiðinni. Einstaklingur sinnir þessum verkum og athöfnum til að mæta þeim eðlislægu 

þörfum að sjá um sjálfan sig, að tjá sig og að öðlast lífsfyllingu. Þessu er innt af hendi innan 

hlutverka einstaklings og margþættra umhverfisþátta (Law o.fl., 1996). Þegar samspil er á 

milli allra þessara þátta eykst færni við iðju. Mynd af líkaninu (sjá Mynd 1.) sýnir þrjá hringi 

sem tákna fyrrnefnda þætti. Hringirnir eru allir tengdir og miðjan þar sem þeir allir skarast 

táknar færni við iðju sem í þessu verkefni er færni hjúkrunarfræðinema og verðandi 

hjúkrunarfræðinga til að starfa með iðjuþjálfum. Því nær sem hringirnir eru hvor öðrum og 

meiri skörun verður, þá eykst færni við iðju. Færni hjúkrunarfræðinema og verðandi 

hjúkrunarfræðinga er háð þekkingu þeirra og viðhorfi til iðjuþjálfunar sem táknar 

einstaklingsþáttinn, samstarfi þeirra við og samveru 

með iðjuþjálfum og iðjuþjálfanemum sem táknar 

iðjuþáttinn, og tækifærum sem gefast til slíks sem 

táknar umhverfið. Umhverfið getur bæði verið 

hindrandi og styðjandi og ef fræðsla um iðjuþjálfun, 

þ.e. þverfaglegt nám og/eða heimsókn á starfsvettvang 

iðjuþjálfa stendur hjúkrunarfræðinemum ekki til boða 

torveldur það færni þeirra við iðju (Strong o.fl., 1999; 

Law o.fl., 1996; Snæfríður Þóra Egilson, 2011).    

 

Teymisvinna 

Teymi eru tveir eða fleiri einstaklingar sem hafa ákveðin hlutverk hver fyrir sig, þeir 

einbeita sér að afmörkuðu viðfangsefni og vinna að sameiginlegu markmiði. Teymisvinna 

Mynd 1. PEO líkanið 
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getur veitt samfellda og heildstæða þjónustu sem enginn einn einstaklingur eða fagstétt getur 

veitt ein og sér. Teymismeðlimir búa því yfir margvíslegum hæfileikum og getu sem þeir 

leggja til teymisvinnunnar og fer árangur teymisins meðal annars eftir því hvernig tekst að 

nýta og samhæfa framlag og vinnu allra í hópnum (Salas o.fl., 2005; Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason, 2012). Teymisvinna er flókin og getur ekki virkað sem skildi ef vantar 

upp á skipulag, skilning og samskipti. Fagfólk sem vinnur í teymi þarf þess vegna að hafa 

þann eiginleika að geta átt í góðum samskiptum og unnið í samstarfi við aðra til að vinna að 

sameiginlegum markmiðum í gegnum skilning á þekkingu, kunnáttu og reynslu hvers 

teymismeðlims (Salas o.fl., 2005). Þegar unnið er í teymi er mikilvægt að skapað sé umhverfi 

þar sem teymismeðlimum líður vel og að þeir geti verið óhræddir við að prófa eitthvað nýtt, 

spyrja spurninga, véfengja hefðir og koma með tillögur að breytingum, án þess að eiga hættu 

á að þeim verði illa tekið af öðrum teymismeðlimum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2012). 

Helstu lykilþættir í árangursríkri teymisvinnu eru meðal annars að þekkja sitt eigið 

hlutverk sem og að þekkja og virða hlutverk annarra teymismeðlima. Skortur á þekkingu 

hlutverka annarra teymismeðlima getur valdið hlutverkaskörun, samskiptaörðugleikum og 

spennu auk þess sem sérfræðiþekking teymismeðlims verður vannýtt. Allt þetta hefur áhrif á 

árangur teymisvinnunar og hefur þar af leiðandi áhrif á þjónustuna sem er veitt (MacDonald 

o.fl., 2010; Petri, 2010; Caldwell og Atwal, 2003; Suter o.fl., 2009). Teymismeðlimir verða 

að taka ábyrgð á því að vinna í samræmi við það sem ætlast er til af þeim og í samræmi við 

hlutverk sín og þá sýn sem einkennist af fagmenntun þeirra. Auk þess þá þurfa þeir að miðla 

þessari sýn til annarra teymismeðlima (Harrison, 2005; Suter o.fl., 2009). Vegna þessa þarf 

að leggja áherslu á fyrrnefnda þætti í grunnnámi svo að nemendur séu undirbúnir fyrir 

hlutverk sín og ábyrgðinni sem fylgir því að vera fagmaður (MacDonald o.fl., 2010). 
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 Þrjár gerðir teyma í heilbrigðisþjónustu. Uppbygging og starfshættir í teymisvinnu 

eru ólíkir allt eftir því hver markmiðin eru og hvernig þjónusta er skipulögð. Til eru þrjár 

gerðir teyma sem unnið er eftir á heilbrigðissviði og skiptast þær í fjölfagleg teymi, 

samstarfsteymi og þverfagleg teymi. Engin ein teymisgerð hentar við alla þjónustu og þessar 

þrjár gerðir af teymum hafa sína kosti og galla (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 

2011). 

Í fjölfaglegum teymum eru vanalega læknar eða hjúkrunarfræðingar sem leiða 

teymivinnuna og heilsufarsvandi skjólstæðings stýrir því hvernig teymið er samsett. 

Fagfólkið vinnur að sameiginlegu markmiði, að bæta færni og heilsu skjólstæðingsins, en 

vinnur hvert fyrir sig eftir aðferðum eigin faggreinar til að ná markmiðinu. Ákvarðanir eru 

ekki teknar í sameiningu og lítið upplýsingaflæði er á milli fagaðila (Dyer, 2003; Sigríður K. 

Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). 

Í samstarfsteymum vinna fagmenn að sameiginlegum markmiðum og miðla 

upplýsingum um framvindu íhlutunar sín á milli og til aðstandenda skjólstæðinga. 

Skjólstæðingurinn er virkur þátttakandi í teyminu og allir teymismeðlimir taka ákvarðanir í 

sameiningu þegar við á. Alla jafna vinnur hver fagmaður að markmiðum íhlutunar sem 

tengjast hans eigin faggrein en þar sem upplýsingaflæði er mikið á milli teymismeðlima þá 

hafa þeir tækifæri til þess að læra hver af öðrum og veita ráðleggingar sem nýtast þvert á 

faggreinar (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). 

Í þverfaglegum teymum lítur teymið á sig sem eina heild sem vinnur að 

sameiginlegum markmiðum en hlutverkum er deilt og skörun milli faggreina er meðvituð. 

Teymið hefur sameiginlega stefnu og nálgun auk þess sem teymismeðlimir öðlast þekkingu á 

faggreinum annarra teymismeðlima. Þverfagleg teymisvinna veitir skjólstæðingum tækifæri 

til þess að taka virkan þátt í teymisvinnunni. Í þverfaglegu starfi losa teymismeðlimir um 

faghlutverk sitt og deila með öðrum teymismeðlimum sérþekkingu sinni og kenna þeim að 
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nýta sér hana í starfi (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Þverfagleg 

teymisvinna í heilbrigðisgeiranum er oft erfið viðureignar m.a. vegna ágreinings um hlutverk, 

skorts á skilning meðal fagfólks, erfiðleika með sjálfsstjórn, ágreinings um 

markmiðssetningu, ágreinings um lausn vandamála, vantrausts og skorts á stuðningi 

(Coopman, 2001). 

 

Gagnsemi teymisvinnu. Þegar horft er til heilbrigðisþjónustu þá hefur það sýnt sig að 

bæði skjólstæðingar og heilbrigðiskerfið sjálft hagnast af teymisvinnu. Til að mynda þá eykur 

teymisvinna ánægju skjólstæðinga, þjónustan skilar betri árangri fyrir skjólstæðinga og styttir 

innlagnartíma þeirra. Teymisvinna eykur gjarnan hvata starfsfólks og nýsköpun sem tryggir 

framför í starfi og þjónustu og hefur þar af leiðandi jákvæð áhrif á stofnanirnar sjálfar. Með 

teymisvinnu bætast skilyrði þjónustu, úrræði eru betur nýtt og þannig er dregið úr óþarfa 

kostnaði. Fagfólk vinnur og lærir saman, það öðlast skilning og hæfni og þannig þróast 

fagfólkið og stofnanirnar. Auk þess þá eru samskipti á milli fagfólks betri, starfsárangur eykst 

sem og gæði þjónustunnar (Borill ofl., e.d.; Choi og Pak, 2006).  

Yfirlitsgrein Lin, Chaboyer og Wallis (2009) fjallar um hlutverk árangursríkrar 

teymisvinnu í að leysa krefjandi verkefni en þetta viðfangsefni hefur verið rannsakað 

töluvert. Samkvæmt þeim gera teymi innan stórra stofnanna færri mistök þegar 

teymismeðlimir þekkja eigin hlutverk sem og hlutverk hvers annars auk þess sem þeir gera 

sér grein fyrir ábyrgð sinni. Einnig hefur það sýnt sig að þegar starfsfólk skilur markmiðin 

sem sett hafa verið þá styttist innlagnartími skjólstæðinga að jafnaði um heilan dag. Auk þess 

hafa rannsóknir sýnt fram á að þegar þverfagleg teymi taka þátt í daglegri markmiðssetningu 

með skjólstæðingum og bæta starfsemi sína verða færri vandamál á vinnustöðum auk þess 

sem kostnaður minnkar sem og innlagnartími skjólstæðinga styttist. Í greininni er einnig 

fjallað um rannsókn sem beindist að því að bera kennsl á orsakir mannlegra mistaka á 
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gjörgæslum og hafa niðurstöður sýnt að skortur á samskiptum milli lækna og 

hjúkrunarfræðinga gæti leitt til alvarlegra mannlegra mistaka í þjónustu við skjólstæðinga. Á 

gjörgæslum þar sem samskipti voru góð milli teymismeðlima og milli teyma var 

innlagnartími skjólstæðinga töluvert styttri en ella. Af þessu má sjá að í öllum tilvikum 

styttist innlagnartími skjólstæðinga þegar teymisvinna var til staðar. 

 Samkvæmt yfirlitsgrein Petri (2010), sem byggðist á 89 rannsóknum um þverfaglega 

teymisvinnu, er algengast að talað sé um jákvæð áhrif teymisvinnu fyrir skjólstæðinginn. Því 

er lýst að gæði umönnunar skjólstæðingsins aukist, komið er í veg fyrir misræmi varðandi 

þjónustuna og stuðlað er að heildrænni nálgun. Samkvæmt þessu er ánægja skjólstæðinga 

skilgreind sem afleiðing þverfaglegrar teymisvinnu. Einnig fjallar greinin um það hvernig 

þverfagleg teymisvinna hefur jákvæð áhrif á stofnanir og fagfólkið sjálft. Vegna aukinnar 

samvinnu eykst afkastageta starfsfólks sem veldur því að útgjöld stofnanna lækka. 

Starfsánægja fagfólks eykst, starfsandi eflist, áhugi og metnaður starfsfólks eykst, starfsfólk 

helst lengur í starfi og starfskulnun minnkar. Að lokum þá virðist aukin þátttaka í 

ákvörðunartöku efla sjálfstraust fagfólksins og stuðlar að sjálfsöryggi fagstéttarinnar. 

 

Þverfaglegt nám 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnun (e. World Health Organization) er 

þverfaglegt nám ferli þar sem nemendur frá tveimur eða fleiri fagstéttum læra hver af öðrum 

og hver með öðrum með það að markmiði að verða færir um að eiga í árangursríkri samvinnu 

í framtíðinni og bæta með því heilbrigðisþjónustu sem skjólstæðingum er veitt. Nemendur 

öðlast þá þekkingu á störfum hvers annars á sama tíma og þeir skilja betur stöðu sinnar eigin 

fagstéttar í heilbrigðiskerfinu og þannig þróa með sér gagnkvæma virðingu, traust og 

samskiptafærni (World Health Organization, 2010; Gee o.fl., 2016). Á grundvelli þessarar 

skilgreiningar þurfa nemendur að vinna saman við að leysa raunveruleg verkefni sem 
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þarfnast margþættrar lausnarmiðaðrar nálgunar sem krefst þekkingar og hæfni fjölbreyttra 

fagstétta (Gray o.fl., 2015). Nemendur kynnast þannig þekkingu mismunandi fræðigreina, 

hvernig bakgrunnur og fagleg sjónarmið teymismeðlima styrkja klíníska ákvarðanatöku 

hópsins til hagsbóta fyrir skjólstæðinga, fræðimenn og viðkomandi stofnun (Sólfríður 

Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 

Skortur er á þverfaglegu námi meðal fagstétta innan heilbrigðisvísindasviðs og vegna 

þessa eru nemendur oftast nær illa undirbúnir fyrir vinnu á vettvangi þar sem mismunandi 

fagstéttir starfa í nánu samstarfi (Arndt o.fl., 2009). 

 

 Kennsluaðferðir þverfaglegs náms. Við þverfræðilega kennslu er notuð 

aðferðafræði sem miðar að því að ná fram heildrænni nálgun með árangursríkri samfelldri 

þjónustu teymis í stað þjónustu stakra fagmanna (Sólfríður Guðmundsdóttir o.fl., 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að þverfaglegt nám er hvetjandi fyrir nemendur, sérstaklega þegar þeir 

fá að leysa verkefni, bæði fræðileg og klínísk, sem þeir hafa áhuga á og skiptir þá máli 

(Sólfríður Guðmundsdóttir o.fl., 2013). Kennsluaðferðir sem notaðar eru við þverfræðilega 

kennslu geta verið fjölbreytilegar eftir aðstæðum hverju sinni og kennslumarkmiðum 

námskeiða en námið skilar bestum árangri þegar kennslan fer fram bæði í skóla sem og á 

vettvangi (Sólfríður Guðmundsdóttir o.fl., 2013; Morison, Boohan, Jenkins og Moutray, 

2003). 

Nemendur í hjúkrunarfræði, lyfjafræði, sálfræði og félagsráðgjöf við Háskólann í 

Kansas tóku þátt í átta vikna námskeiði um þverfaglegt nám. Þar voru ýmist notaðar 

dæmisögur af skjólstæðingum, raunverulegar skjólstæðingssögur og hlutverkaleik þar sem 

einstaklingar léku skjólstæðinga. Nemendur lærðu þannig að spreyta sig í hópi við að leysa 

verkefnin í skipulagðri teymisvinnu og nota lausnamiðaða nálgun til að bæta heilsu 

skjólstæðinga (Peterson og Brommelsiek, 2017). 
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Í Idaho State University fara nemendur á heilbrigðisvísindasviði í einn áfanga í 

þverfaglegu námi á barnasviði. Nemendurnir eru ýmist að læra heyrnarfræði, næringarfræði, 

hjúkrunarfræði, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, félagsráðgjöf, talmeinafræði, sérkennslu og 

sálfræði. Áfanginn er settur upp fyrir fjarnám en vegna fjölda nemenda fá ekki allir tækifæri 

til að vera viðstaddir öllum þrepum áfangans, allt er því tekið upp á myndband. Í byrjun 

áfangans eru haldnir fyrirlestrar um fræðigreinarnar og í kjölfarið taka nemendur próf um 

viðfangsefnið. Auk fyrirlestra um fræðigreinarnar er fjallað um samvinnu á teymisfundum, 

útfærslu ráðlegginga, líkön af mati á teymisvinnu (e. model of team assessment) og hvernig 

hver fræðigrein passar í þverfaglegt teymislíkan. Nemendur fylgjast síðan með eða taka þátt í 

matsferli skjólstæðings. Nemendur úr öllum níu fræðigreinunum meta skjólstæðinginn og 

allir nemendurnir skrá niður þær upplýsingar sem koma fram. Þannig læra þeir að samþætta 

og tengja það sem þeir lærðu af fyrirlestrunum við mat hverrar fræðigreinar. Síðasta þrep 

áfangans eru teymisfundir þar sem nemendur ýmist fylgjast með eða taka þátt. Á fundunum 

er matsferlið klárað, matsniðurstöður eru teknar saman, ráðleggingum forgangsraðað í 

samræmi við þarfir skjólstæðings og fjölskyldu hans og að lokum gert grein fyrir því hvaða 

fagfólk veitir hvaða þjónustu (Gee o.fl., 2016).         

                                 

 Gagnsemi þverfaglegs náms. Forsenda árangursríkrar þverfaglegrar samvinnu í 

heilbrigðisþjónustu er þverfagleg menntun heilbrigðisstarfsfólks. Í gegnum tíðina hafa 

meginhugmyndir þverfaglegrar samvinnu verið kenndar nemendum hverrar fræðigreinar fyrir 

sig en í dag hefur það sýnt sig að þverfagleg nálgun í námi er hagkvæmust til að afreka 

árangursríka útkomu í heilbrigðisþjónustu (Petri, 2010). 

Í yfirlýsingargrein Gray og félaga (2015) kom fram að í rannsóknum mætti sjá 

jákvæðar niðurstöður varðandi þverfaglegt nám bæði hvað varðar nemendur og 

skjólstæðinga. Matstæki sem hafa verið notuð í þessum rannsóknum hafa beinst að því að 
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meta breytingar á framkomu, viðhorfi, hegðun, þekkingu, færni og getu, en breytingar á 

framkomu og viðhorfi nemenda er áberandi mest metni þátturinn. Samkvæmt Gray o.fl. hafa 

rannsóknir gefið til kynna að nemendur sem taka þátt í þverfaglegu námi auki þekkingu á 

sínum eigin hlutverkum sem fagmenn, bæti samskiptafærni við annað fagfólk og þrói með sér 

færni sem nauðsynleg er til að vinna í teymi. Samkvæmt greininni hafa sumar rannsóknir sýnt 

fram á að þátttaka í þverfaglegu námi geti leitt til þess að heilbrigðisstarfsfólk verði öruggara 

og skilvirkara í starfi. 

Gee og félagar (2016) fjölluðu um gagnsemi þverfaglegs nám við Idaho State 

University í fræðigrein sinni. Þegar áfanga í þverfaglegu námi lauk árið 2014 var notaður 

rýnihópur til að kanna viðhorf nemenda til þverfaglegs náms og hvernig þeir upplifðu að 

áfanginn ýtti undir skilning og getu þeirra til að taka þátt í þverfaglegu teymi. Yfir heildina 

litið var upplifun nemenda af þverfaglegu námi jákvæð þó svo að þeir hafi einnig bent á að 

sumt mætti bæta, t.d. að fá að meta fleiri skjólstæðinga og fá fleiri tækifæri til að aðstoða með 

að útfæra ráðleggingar um þjónustu. Burt séð frá því sögðu nemendur að þeir hafi öðlast betri 

skilning á fræðigreinunum, líkindum þeirra og mismuninum á þeim. Þeir lærðu betur um 

hvernig þeir sjálfir vinna, hvernig aðrar fræðigreinar vinna og hvernig eigi að vinna í 

samvinnu með teymi. 

Svipaða sögu má segja um niðurstöður úr rannsókn Peterson og Brommelsiek (2017). 

Þær framkvæmdu megindlega rannsókn meðal hjúkrunarfræði-, lyfjafræði-, sálfræði- og 

félagsráðgjafanema þar sem rannsökuð var gagnsemi þverfaglegrar kennslu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að aukin þekking, aukið sjálfsöryggi og bætt viðhorf gagnvart því að 

vinna í þverfaglegum teymum var meðal þátttakenda. Þátttakendur juku þekkingu og 

sjálfsöryggi við að veita skjólstæðingum með fjölbreytilegan iðjuvanda viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu. Þeir greindu frá því að þverfagleg samskipti hjálpuðu þeim að skilja og 

gera sér grein fyrir hlutverkum og sérþekkingu hverrar heilbrigðisstéttar auk þess sem 
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námskeiðið hafi aukið sjálfsöryggi þeirra við að eiga í þverfaglegum samskiptum. 

Þátttakendurnir lærðu að leitast eftir stuðningi frá og að vinna með teymismeðlimum á 

vettvangi sem og kennurum í skólanum. Að lokum þá greindu þátttakendur frá því að þátttaka 

í námskeiðinu hafi bætt sjálfsöryggi þeirra og getuna til að vinna á gagnvirkan hátt með öðru 

heilbrigðisfagfólki. 

 

 Þverfaglegt nám á Íslandi. Rúmlega 40 ár eru liðin frá því að þverfagleg námskeið 

voru fyrst haldin fyrir nemendur á heilbrigðissviði í Norður-Ameríku og er því orðið 

tímabært að slíkt nám bjóðist íslenskum nemendum á heilbrigðissviði. Menntun hérlendis á 

heilbrigðisvíssindasviði hefur verið miðuð við fræðigreinar og sérfræðigreinar og vinnur 

starfsfólk á heilbrigðissviði út frá sinni sérgrein en ekki í samvinnu með öðrum fræðigreinum 

líkt og þverfræðileg teymisvinna segir til um (Sólfríður Guðmundsdóttir, 2013). 

Árið 2014 hófst þverfræðilegt námskeið fyrir nemendur á heilbrigðisvísindasviði við 

Háskóla Íslands þar sem nemendum var kennt að vinna saman. Námskeiðin sem standa til 

boða eru tvö, 1) Þverfræðileg samvinna í heilbrigðisvísindum og 2) Þverfræðileg klínísk 

samvinna: Heilsutorg. Í fyrra námskeiðinu vinna nemendur saman í þverfræðilegum hópum 

þar sem megináhersla er lögð á þverfræðilega hugmyndafræði, þróun og eflingu 

þverfræðilegra samskipta, fagmennsku, teymisvinnu og siðfræði í heilbrigðisvísindum. 

Nemendur kynna sína fræðigrein og læra um fræðigreinar annarra nemenda, þannig er 

stuðlað að bættu samstarfi auk þess að nemendur temja sér skilning og gagnkvæma virðingu í 

garð annarra fræðigreina. Með þessu fá nemendur mynd af því hvers má vænta, þeir læra að 

treysta hvor öðrum og öðlast skilning á því hvernig margbreytileikinn eflir árangur teymisins 

sem skilar betri þjónustu fyrir skjólstæðinga. Seinna námskeiðið er ætlað nemendum sem 

lokið hafa fyrra námskeiðinu eða eru skráðir í það. Nemendur starfa þá á Heilstutorgi undir 

leiðsögn leiðbeinanda og eru námsmarkmiðin meðal annars að nemandi sýni fagmennsku í 
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samskiptum, bæði við annað fagfólk í þverfræðilegri teymisvinnu og þjónustuþega, og sýni 

hæfni til málamiðlana á teymisfundum (Sólfríður Guðmundsdóttir, 2013; Háskóli Íslands: 

Heilbrigðisvísindasvið, e.d.) 

Haustið 2017 verður þverfagleg nálgun innleidd við kennslu í nokkrum samkenndum 

námskeiðum í nýrri námsskrá á heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri (Bergljót 

Borg, munnleg heimild, 27. mars 2017). 

 

Viðhorf og þekking                         

Eins og fram hefur komið hér áður er mikilvægt að starfsstéttir innan heilbrigðissviðs 

þekki hlutverk hvers annars svo teymisvinna verði sem árangursríkust og skilar sér í bættri 

þjónustu við skjólstæðinginn (MacDonald o.fl., 2010; Caldwell og Atwal, 2003; Suter o.fl., 

2009). Niðurstöður rannsókna á heilbrigðisvísindasviði, bæði meðal nemenda og starfandi 

heilbrigðisstarfsfólks, leiða hins vegar í ljós að þekking annarra fagstétta á iðjuþjálfun sé 

takmörkuð (Jamnadas o.fl., 2002; Alheresh og Nikopoulos, 2011; Seruya, 2015; Gunnhildur 

Gísladóttir, 1998). 

Í rannsókn Jamnadas o.fl. (2002) var könnuð þekking hjúkrunarfræðinema og 

læknanema (e. Physician assistant) í Bandaríkjunum á iðjuþjálfun. Notast var við 

megindlegar rannsóknaraðferðir og voru þátttakendur alls 84, þar af 56 hjúkrunarfræðinemar 

og 28 læknanemar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að ekki var samsvörun milli 

sjálfsmats hjúkrunarfræðinema á þekkingu þeirra á iðjuþjálfun og þekkingu þeirra á faginu í 

raun. Einnig sýndu niðurstöður að langstærstur hluti þátttakenda taldi verksvið iðjuþjálfa 

tengjast mest ADL (athafnir daglegs lífs) mati og um tæplega 70% töldu upp ADL í 

skilgreiningu sinni á iðjuþjálfun. Bæði hjúkrunarfræði- og læknanemar lærðu flestir fyrst um 

iðjuþjálfun þegar þeir hófu háskólanám en sumir lærðu um iðjuþjálfun í framhaldsskóla. Nær 

allir þátttakendur töldu iðjuþjálfun tengjast sinni faggrein og að þeir myndu vísa til iðjuþjálfa 
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þegar þörf væri á. Af niðurstöðum mátti einnig sjá að stærstur hluti þátttakenda gerði ekki 

greinarmun á iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun sem gefur til kynna að þekking þeirra á 

hugmyndafræði, hlutverkum og þjónustu iðjuþjálfa hafi verið takmörkuð. 

Alheresh og Nikopoulos (2011) könnuðu þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á iðjuþjálfun 

í Jordan á þremur spítölum með endurhæfingardeildum þar sem unnið var í þverfaglegum 

teymum. Notast var við megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem sendir voru út 

spurningarlistar sem rannsakendur útbjuggu sjálfir. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 250 

talsins og skiptust í lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfa, talmeinafræðinga, iðjuþjálfa og 

stoðtækjafræðinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sambærilegar niðurstöður og 

rannsókn Jamnadas o.fl. meðal nemenda á heilbrigðisvísindasviði frá árinu 2002, þ.e. að 

þátttakendur töldu þekkingu sína vera töluvert meiri en raunveruleg þekking þeirra á 

iðjuþjálfun reyndist vera og að þeir töldu helstu hlutverk iðjuþjálfa vera ADL mat. Auk þessa 

sýndu niðurstöður að þekking þátttakenda á iðjuþjálfun væri í meðallagi og að ásamt ADL 

mati væri handaþjálfun og að auka lífsgæði fatlaðra einstaklinga mikilvægustu hlutverk 

iðjuþjálfa. Hlutverk og skilgreiningar þátttakenda á iðjuþjálfun voru hins vegar í flestum 

tilfellum óskýrar eða ófullnægjandi. Viðhorf þátttakenda til iðjuþjálfunar var almennt jákvætt 

og meirihluti þátttakenda var sammála um að iðjuþjálfun væri nauðsynleg starfsstétt sem 

spilaði mikilvægt hlutverk í endurhæfingarteymum.           

Í rannsókn Seruya (2015) var rannsökuð þekking nemenda í einkareknum háskóla í 

Bandaríkjunum á iðjuþjálfun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 335 nemendur í 

iðjuþjálfunarfræði, sjúkraþjálfun, hjúkrunarfræði og læknisfræði og voru þeir komnir 

mislangt í náminu. Rannsóknin var megindleg og notaðir voru spurningalistar til að fá svör 

þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þekking nemendanna á 

iðjuþjálfun var takmörkuð. Flestir þátttakendur tilgreindu að stórt hlutverk iðjuþjálfa sé að 

vinna með ADL sem er sambærilegt niðurstöðum ofangreindra rannsókna, en skilningur á 
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umfangi og fjölbreytileika starfsins var ekki sýnilegur. Þátttakendur voru þó að mestu leyti 

sammála um að iðjuþjálfar vinna með fjölbreytilegum skjólstæðingshópum, á fjölbreytilegum 

starfsvettvangi, veita margskonar íhlutun og takast á við flestar athafnir daglegs lífs. Þrátt 

fyrir það þá voru þeir að vissu leyti ósammála um t.d. hvaða skjólstæðingshópum iðjuþjálfar 

vinna með, hvers konar íhlutun þeir veita og afhverju. 

Lidskog, Löfmark og Ahlström (2007) framkvæmdu eigindlega rannsókn í Svíþjóð 

sem rannsakaði hvernig hjúkrunarfræði-, iðjuþjálfa- og félagsráðgjafanemar skilja sín eigin 

hlutverk sem og hvers annars. Þátttakendur voru í heildina 16 nemendur, sex iðjuþjálfanemar, 

sex hjúkrunarfræðinemar og fjórir félagsráðgjafanemar, sem voru í klínísku vettvangsnámi á 

öldrunardeild þar sem unnið var í þverfaglegum teymum. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð og tóku rannsakendur tvö viðtöl við þátttakendur á þriggja vikna tímabili. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki sambærilegar niðurstöðum rannsóknanna hér fyrir 

ofan en þær sýndu mikinn breytileika í því hvernig nemendurnir skildu fagstéttirnar, allt frá 

einföldum verkum til margþættra hugmynda varðandi þekkingu, ábyrgð og gildi þeirra. 

Nemendur tengdu hlutverk iðjuþjálfa einungis við hjálpartæki, aðlögun á heimilum 

skjólstæðinga og önnur hagnýt verk sem beinast að því að auðvelda skjólstæðingum að ráða 

við daglegt líf. Niðurstöðurnar tengdust að miklu leyti þeim hlutverkum sem iðjuþjálfar sinna 

í tengslum við athafnir daglegs lífs, þ.e. að þjálfa og efla getu skjólstæðinga í að sinna því 

sem þeir vilja eða þurfa og styðja þær langanir og þarfir. Þrátt fyrir það þá kom fram að 

einhverjir nemendur töldu að iðjuþjálfar ákveði og forgangsraði íhlutun á þann hátt sem 

stangast á við óskir skjólstæðinganna.   

Einungis ein rannsókn hefur verið gerð á viðhorfi og þekkingu nemenda á 

heilbrigðisvísinasviði á iðjuþjálfun á Íslandi og það er rannsókn Gunnhildar Gísladóttur frá 

1998. Rannsóknin var megindleg og voru þátttakendur hennar 101 nemandi á lokaári í 

læknisfræði, sjúkraþjálfun, félagsráðgjöf og hjúkrunafræði við Háskóla Íslands. Könnunin 
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var í tveimur hlutum þar sem þátttakendur svöruðu spurningalista, þeir fengu síðan 

staðreyndarblað með upplýsingum um iðjuþjálfun til að lesa og svöruðu svo 

spurningalistanum á ný. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir þátttakendur höfðu 

heyrt um iðjuþjálfun og nánast allir þátttakendur töldu að þeir þekktu hlutverk og gagnsemi 

iðjuþjálfunar. Meirihluti þeirra höfðu fengið upplýsingar um iðjuþjálfun í sínu námi en fáum 

fannst þessar upplýsingar vera fullnægjandi. Rúmlega helmingur hjúkrunarfræðinema svaraði 

því játandi að heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa væri liður í þeirra námi og að heimsóknin 

uppfyllti væntingar þeirra að mestu leyti. Hvað varðar teymisvinnu voru 

hjúkrunarfræðinemar ekki mjög sammála því að hafa nægar upplýsingar um iðjuþjálfun til að 

starfa með iðjuþjálfa í framtíðinni. Skoðuð voru áhrif staðreyndablaðsins og kom í ljós að 

munur var á svörum fyrir og eftir lestur blaðsins. Meirihluti þátttakenda sögðu að 

staðreyndablaðið hafi lítið breytt hugmyndum þeirra um iðjuþjálfun en samt sögðu þeir að á 

staðreyndarblaðinu voru atriði um iðjuþjálfun sem þeir vissu ekki áður. Flestir þátttakendur 

voru ekki ánægðir með þær upplýsingar sem þeir fengu um iðjuþjálfun í náminu en þrátt fyrir 

það töldu nánast allir sig þekkja verksvið og hlutverk iðjuþjálfa. Læknanemar sýndu mestu 

breytingar frá fyrri spurningalista til seinni sem sýnir þörfina fyrir því að fræða þá um 

iðjuþjálfun þar sem í lang flestum tilvikum eru það læknar sem vísa á iðjuþjálfa (Gunnhildur 

Gísladóttir, 1998). 
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Kafli III  

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsóknarsnið 

hennar. Mælitækið sem notast var við verður kynnt, uppbygging þess og gerð. Greint verður 

frá því hvernig þátttakendur voru valdir og komið verður að því hvernig gagnaöflun og 

úrvinnsla gagna fór fram. Að lokum verður farið yfir siðfræðilega þætti rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var a) að kanna viðhorf og þekkingu hjúkrunarfræðinema 

við Háskólann á Akureyri annars vegar og Háskóla Íslands hins vegar á iðjuþjálfun og b) að 

kanna hvort munur sé á viðhorfi og þekkingu meðal nemenda í hvorum skólanum fyrir sig. 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1.  Hvert er viðhorf og hver er þekking hjúkrunarfræðinema á 3. og 4. ári í Háskóla 

Íslands og Háskólanum á Akureyri á iðjuþjálfun? 

2.  Er munur á viðhorfi og þekkingu hjúkrunarfræðinema í Háskólanum á Akureyri 

annars vegar og Háskóla Íslands hins vegar á iðjuþjálfun? 

 

Rannsóknarsnið 

Við gerð rannsóknarinnar var unnið eftir megindlegri rannsóknaraðferð, nánar tiltekið 

var rannsóknin lýsandi þversniðsrannsókn. Það sem einkennir megindlegar rannsóknir er að 

upplýsingum er aflað á tölulegu formi með kerfisbundnum, hlutlægum hætti. Notast er við 

tölfræðilegar aðferðir við túlkun og framsetningu gagna. Megindlegar rannsóknir gefa 

upplýsingar um t.d. hlutfall, algengi, fjölda, samband og mun milli mismunandi breyta og 

þátta. Megindlegar aðferðir kanna víðara svið og hafa breiðari sýn heldur en eigindlegar 

aðferðir en takmarkanir þeirra eru að þær fara ekki eins djúpt í efnið og eigindlegar aðferðir 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Tilgangur lýsandi rannsókna er að lýsa ákveðnum fyrirbærum 

og samböndum án þess að grípa inn í það sem mælt er. Þær gefa því oft mikilvægar 
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upplýsingar um ástand mála í raunverulegum aðstæðum en oftast er ekki hægt að segja til um 

orsakasamband í slíkum rannsóknum, nema þegar tímaröð atvika sýnir það á skýran hátt. 

Þversniðsrannsóknir eru rannsóknir sem mæla einu sinni í ákveðnu úrtaki og eru þær 

algengastar í formi spurningakannana, líkt og var notast við í þessari rannsókn (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). Spurningakannanir eru einnig kallaðar skoðanakannanir en 

nafngiftin hefur verið gagnrýnd þar sem ekki er einungis spurt út í skoðanir í slíkum 

könnunum heldur er einnig oft spurt um hegðun, ætlan, líðan, bakgrunn, trú og viðhorf. 

Kostir við spurningakannanir eru að þær safna fjölbreytilegum gögnum á skömmum tíma og 

hefur það sýnt sig að þær geti verið réttmætar þar sem sterk tengsl eru á milli þess sem fólk 

segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur Karlsson, 2003). 

 

Mælitæki 

Við rannsóknina var notaður spurningalisti (sjá fylgiskjal A) sem unninn var af 

rannsakendum til að afla upplýsinga um viðhorf og þekkingu þátttakenda. Hann var byggður 

á spurningalistum úr sambærilegum rannsóknum sem áður hafa verið gerðar á viðfangsefninu 

(Gunnhildur Gísladóttir, 1998; Alheresh og Nikopoulos, 2011). Spurningalistinn nefndist 

Viðhorf og þekking hjúkrunarfræðinema á iðjuþjálfun og samanstóð af 16 spurningum sem 

skiptust í þrjá hluta, þ.e. bakgrunnur þátttakenda, þekking á iðjuþjálfun og viðhorf til 

iðjuþjálfunar. 

        Í fyrsta hlutanum var spurt um kyn, í hvaða skóla þátttakendurnir stunduðu nám og á 

hvaða námsári þeir voru. Í öðrum hluta var spurt um hvort þátttakendur hafi heyrt um 

iðjuþálfun og hvar þeir heyrðu fyrst um iðjuþjálfun, fræðslu um iðjuþjálfun í námi, hvort 

þekking á iðjuþjálfun hafi aukist eftir að háskólanám hófst, hvort að þeir telji að þekkingin 

muni nýtast þeim í framtíðinni sem starfandi hjúkrunarfræðingar og hvort að þeir telja 

þekkinguna vera nægilega til að vinna með iðjuþjálfa í teymisvinnu. Ásamt því var spurt 
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hvort þátttakendur þekki starfsvettvang og hlutverk iðjuþjálfa og voru þá gefnir 

valmöguleikar um starfsstaði og ýmis hlutverk sem þátttakendur gátu hakað við það sem þeir 

töldu eiga við iðjuþjálfun. Í þriðja og síðasta hlutanum þar sem viðhorf þátttakenda til 

iðjuþjálfunar var kannað var spurt hvort þátttakendur telja iðjuþálfun vera nauðsynlega 

starfstétt innan heilbrigðisgeirans og hvort viðhorf þeirra til iðjuþjálfunar væri jákvætt. 

Spurningarnar voru allar lokaðar þar sem svarmöguleikarnir voru fyrirfram gefnir 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013) og voru ýmist á tveggja þrepa kvarða, á fimm þrepa Likert-

kvarða frá ,,mjög ósammála” til ,,mjög sammála” (Helga Jónsdóttir, 2003) og í formi 

fjölvalsspurninga þar sem haka mátti við fleiri en einn valmöguleika þar sem 

valmöguleikarnir voru 14-19 talsins. Í fjölvalsspurningunum ákváðu rannsakendur hvaða 

valkostir voru notaðir en valkostirnir spönnuðu ekki allan starfsvettvang iðjuþjálfa eða öll 

hlutverk þeirra. Bæði stóðu til boða réttir og rangir valkostir til að sjá hvort þátttakendur telja 

að iðjuþjálfar starfi á vinnustað sem þeir starfa ekki á og sinni hlutverkum sem ekki eru innan 

þeirra fræðigreinar. Hugað var að því að svarkostirnir sköruðust ekki í þeim spurningum sem 

einungis mátti haka við einn valkost og var það til þess að koma í veg fyrir að svarandinn 

gæti fundið sig í fleiri en einum þeirra. Einnig var passað upp á að valkostirnir væru tæmandi, 

þ.e. að svarandi gæti fundið sig í einhverjum þeirra. Því var ákveðið að nota svarkostina 

,,mjög ósammála” til ,,mjög sammála” með miðjukostinum ,,hvorki né”. Þannig höfðu 

þátttakendur möguleikann á að hafa hlutlausa skoðun ef þeir voru hvorki ósammála né 

sammála spurningum eða fullyrðingum. Með þessu fást svör þar sem þátttakendur eru ekki 

þvingaðir til að taka afstöðu en gallinn sem fylgir því að bjóða upp á miðjukostinn er að fólki 

stendur þá til boða að vera hlutlaust (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Við gerð spurningalistans var hugað að því að notast við einföld og skýr orð til að 

tryggja að þátttakendur gerðu sér grein fyrir því hvað var átt við hverju sinni. Einnig var 

hugað að því að fyrirmæli spurninga væru nógu skýr til að þátttakendur skildu hvernig ætti að 
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svara hverri spurningu, t.d. hvenær mætti merkja við fleiri en einn svarmöguleika. Í 

spurningum þar sem eru óskýr orð og óskýrt orðalag getur það valdið því að spurning skilst 

ekki eða að hún er skilin á mismunandi vegu. Ef svarendur hafa ekki allir sama skilning á 

tiltekinni spurningu er mælitækið ónæmt og villa verður í niðurstöðum (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013; Þorlákur Karlsson, 2003). 

Mikilvægt er að gera þátttakendum eins auðvelt og mögulegt er að svara 

spurningalistum. Þegar spurningalistar eru skipulega uppsettir og samspil er á milli spurninga 

og valkosta verður fólk viljugara til að svara og leggur sig betur fram sem skilar sér í 

nákvæmari svörum (Þorlákur Karlsson, 2003). Þetta var haft í huga við uppsetningu 

spurningalistans svo flæði væri í spurningalistanum sjálfum auk flæðis milli spurninga og 

svarmöguleika.          

Spurningalistinn var ekki forprófaður og því er ekki hægt að segja til um réttmæti og 

áreiðanleika hans. Hann var hinsvegar lesinn yfir af leiðbeinanda verkefnisins, engar 

athugasemdir fengust við það og voru því engar breytingar gerðar á listanum. 

 

Þátttakendur 

Þýði og úrtak rannsóknarinnar voru allir hjúkrunarfræðinemar á þriðja og fjórða ári í 

Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands. Heildarfjöldi þýðis voru 243 nemendur, 103 í 

Háskólanum á Akureyri og 140 í Háskóla Íslands. Í Háskólanum á Akureyri fengu einungis 

þeir nemendur spurningalistann sendan sem voru í fullu námi en vegna mistaka rataði listinn 

sömuleiðis til nemenda sem ekki voru í fullu námi við Háskóla Íslands. Í byrjun rannsóknar 

var þýðið því 285 þátttakendur en lækkaði niður í 243 þegar frekari upplýsingum um 

skiptingu ára var aflað. Í Háskólanum á Akureyri voru 57 á þriðja ári og 46 á fjórða ári en í 

Háskóla Íslands voru 62 á þriðja ári og 78 á fjórða ári. Í þýðinu voru 238 kvenmenn úr báðum 

skólum og fimm karlmenn sem voru allir í Háskólanum á Akureyri.  
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Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

        Gagnaöflun fór fram dagana 28. febrúar - 20. mars 2017. Haft var samband við 

skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs í Háskólanum á Akureyri og formann nemendafélags 

hjúkrunarfræðinema við Háskóla Íslands og þeir beðnir um að senda út spurningalistana til 

hjúkrunarfræðinema á þriðja og fjórða ári. Á fyrrnefndu tímabili voru sendar út tvær 

áminningar til þátttakenda í gegnum facebook síður bekkjanna þar sem minnt var á 

rannsóknina, þátttakendur hvattir til að svara spurningalistanum og slóð inn á hann fylgdi 

með. 

Við gagnaúrvinnslu var notast við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, 23. útgáfa). Lýsandi tölfræði var notuð við greiningu gagna og til að skoða 

dreifingu gagna voru gerðar tíðnitöflur fyrir hverja breytu fyrir sig og tengsl milli breyta var 

skoðuð með kí-kvaðratprófum. Í einstaka tilfellum svöruðu þátttakendur ekki öllum 

spurningum og má sjá það í heildarfjölda svara ákveðinna spurninga. Við úrvinnslu gagna úr 

spurningum sem voru á fimm þrepa kvarða (mjög sammála - mjög ósammála) var 

valmöguleikunum steypt saman í tvo flokka, sammála og ekki sammála þar sem hvorki né 

tilheyrði “ekki sammála”. Vegna lágs svarhlutfalls voru ekki forsendur fyrir kí-kvaðratprófi 

án þess að steypa fimm þrepa kvarðanum í tvo flokka. Til að fá niðurstöður um þekkingu 

þátttakenda á starfsvettvangi iðjuþjálfa var þátttakendum skipt í tvo hópa, þeir sem höfðu 

þekkingu og þeir sem ekki höfðu þekkingu á starfsvettvangi iðjuþjálfa. Spurningin var 

fjölvalsspurning með 14 valmöguleikum, þar af tíu réttir og fjórir rangir. Til þess að tilheyra 

hópnum sem hafði þekkingu þurftu þátttakendur að merkja við sjö eða fleiri rétta 

valmöguleika og tvo eða færri ranga valmöguleika. Þeir sem hins vegar merktu við færri en 

sex rétta valmöguleika og/eða fleiri en tvo ranga valmöguleika tilheyrðu hópnum sem ekki 

hafði þekkingu. Sömu aðferð var beitt til að fá niðurstöður um þekkingu þátttakenda á 

hlutverkum iðjuþjálfa. Sú spurning var einnig fjölvalsspurning með 19 valmöguleikum, þar af 
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13 réttir og sex rangir. Til þess að tilheyra hópnum sem hafði þekkingu þurftu þátttakendur 

að merkja við níu eða fleiri rétta valmöguleika og þrjá eða færri ranga valmöguleika. Þeir 

sem hins vegar svöruðu átta eða færri réttum valmöguleikum og/eða fleiri en fjórum röngum 

valmöguleikum tilheyrðu hópnum sem ekki hafði þekkingu. Ástæða þess að skiptingunni var 

háttað á þennan hátt er að þegar þátttakendur merktu við sjö eða fleiri rétta valmöguleika í 

fyrri spurningunni og níu eða fleiri í þeirri seinni var svarhlutfall réttra valkosta 70%. 

Rannsakendur töldu að þátttakendur sem höfðu það svarhlutfall hefðu þekkingu. Niðurstöður 

voru settar fram í texta og á myndrænan hátt á formi tafla og mynda sem unnar voru í 

tölvuforritunum Microsoft Office Word og Microsoft Office Excel. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur svo að þær standi undir nafni 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Við gerð rannsóknarinnar var haft samband við persónuvernd 

til að tryggja friðhelgi þátttakenda en þar sem spurningalistinn var ópersónugreinanlegur og 

innihélt engar viðkvæmar persónuupplýsingar var ekki þörf á samþykki persónuverndar. 

Í fylgitexta spurningalistans var tekið fram hver tilgangur rannsóknarinnar væri, þ.e. 

að hún væri hluti af lokaverkefni nemenda í iðjuþjálfunarfræðum við Háskólann á Akureyri 

og að spurningalistanum væri ætlað að kanna viðhorf og þekkingu þriðja og fjórða árs 

hjúkrunarfræðinema á Íslandi á iðjuþjálfun. Auk þess var tekið fram að ekki væri hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda og að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Tekið var fram að svörun 

á spurningalistanum myndi teljast sem samþykki við þátttöku í rannsókninni. Þátttakendum 

var að lokum tilgreint að gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni og eigi síður en júní 2017. 

Spurningalistinn var sendur rafrænt til þátttakenda og höfðu þeir því frjálst val um að svara 

og var listinn útbúinn á þann hátt að hægt var að sleppa spurningum og hætta þátttöku eftir að 

hún var hafin. 
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Kafli IV  

Niðurstöður 

Rannsókn þessari var ætlað að kanna viðhorf og þekkingu hjúkrunarfræðinema á 

þriðja og fjórða ári við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri á iðjuþjálfun og geta 

niðurstöður rannsóknarinnar gefið vísbendingar um hvert viðhorf og hver þekking 

hjúkrunarfræðinema á Íslandi er á iðjuþjálfun. Í þessum kafla verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og þær settar fram í texta, töflum og á myndrænan hátt.  

Spurningakönnuninni var skipt upp í þrjá flokka: bakgrunnur þátttakenda, þekking á 

iðjuþjálfun og viðhorf til iðjuþjálfunar og eru niðurstöður settar fram í þeim flokkum.  

  

Bakgrunnur þátttakenda 

Spurningakönnun var send út til 243 hjúkrunarfræðinema, 140 í Háskóla Íslands og 

103 í Háskólanum á Akureyri, og af þeim tóku 114 (46,9%) þátt í rannsókninni. Fyrstu þrjár 

spurningar könnunarinnar spurðu um bakgrunn þátttakenda, þ.e. kyn, skóla og námsár. 

Nánast allir þátttakendur voru kvenkyns (98,2%) en aðeins tveir karlkyns nemendur svöruðu 

spurningakönnuninni (1,8%). Af þátttakendum voru 58 (51,8%) í Háskóla Íslands og 54 

(48,2%) í Háskólanum á Akureyri (sjá Mynd 2.) en tveir þátttakendur tóku ekki fram í hvaða 

skóla þeir stunduðu nám. Af þessum 114 nemendum voru 50 (43,9%) á þriðja ári, þar af 24 

(41,4%) í Háskóla Ísland og 26 (48,1%) í 

Háskólanum á Akureyri. Af þátttakendum voru 

64 á fjórða ári en af þeim voru tveir þátttakendur 

sem tilgreindu ekki í hvaða skóla þeir væru. Af 

þeim 62 þátttakendum (55,4%) voru 34 (58,6%) í 

Háskóla Íslands og 28 (51,9%) í  Háskólanum á 

Akureyri.                Mynd 2. Skipting þátttakenda eftir skólum 

52%48%

Háskóli	  Íslands Háskólinn	  á	  Akureyri
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Þekking á iðjuþjálfun 

Spurt var um hvort þátttakendur höfðu heyrt um iðjuþjálfun og hvar þeir heyrðu fyrst 

um iðjuþjálfun. Allir þátttakendur höfðu heyrt um iðjuþjálfun (N=114) en misjafnt var hvar 

þeir heyrðu fyrst um iðjuþjálfun. Líkt og sjá má í Töflu 1 þá hafði stærstur hluti þátttakenda 

eða 46 þeirra heyrt fyrst um iðjuþjálfun í vinnu (40,4%), 24 í samræðum (21,1%), 13 í skóla 

(11,4%), 12 í verknámi (10,5%), þrír á netinu (2,6%) og 16 annarsstaðar (14%). 

 

Tafla 1.  

Hvar heyrðir þú fyrst um iðjuþjálfun? 

 
Svarmöguleikar                    Tíðni                         % 

 
Í vinnu                                  46                             40,4 
Í skóla                                  13                             11,4 
Í samræðum                         24                             21,1 
Í verknámi                            12                             10,5 
Á netinu                               3                               2,6 
Annað                                  16                             14,0 

 
Samtals                                 114                           100,0 

 
 

Í Töflu 2 eru birtar niðurstöður úr spurningum þar sem fullyrðingar voru settar fram 

og þátttakendur svöruðu á fimm þrepa kvarða frá “mjög sammála” til “mjög ósammála”. 

Meirihluti þátttakenda voru sammála því að þekking þeirra á iðjuþjálfun hafi aukist eftir að 

þeir hófu háskólanám (74,6%, n=85) en 29 voru ekki sammála því (25,4%). Í ljós kom að 

meirihluti þátttakenda hafi ekki fengið fullnægjandi fræðslu um iðjuþjálfun í náminu (74,6%, 

n=85) en 29 fannst þeir hafa fengið fullnægjandi fræðslu (25,4%).  

Langstærstur hluti þátttakenda (87,7%, n= 100) sögðu að þekking sín á iðjuþjálfun 

myndi nýtast sér í framtíðinni sem starfandi hjúkrunarfræðingar en 13 þátttakendur (11,4%) 

voru ekki sammála þeirri staðhæfingu. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir töldu sig 

hafa næga þekkingu á iðjuþjálfun til að starfa í teymisvinnu með iðjuþjálfa svöruðu 69 
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þátttakendur að þeir væru sammála (60,5%) og 45 að þeir væru ekki sammála (39,5%). 

Áttatíu og tveir þátttakendur (71,9%) töldu sig vita hver starfsvettvangur iðjuþjálfa væri en 

32 (28,1%) töldu sig ekki þekkja hann. Meirihluti þátttakenda (60,2%, n= 68) sagðist þekkja 

hlutverk iðjuþjálfa og 45 voru ekki sammála því (39,8%). 

 

Tafla 2.  

Þekking á iðjuþjálfun 

 
Fullyrðingar                         Sammála                   Ekki sammála                       Samtals 
                                            Tíðni (%)                  Tíðni (%)                              Tíðni (%) 

 
Þekking mín á iðjuþjálfun                                                                                      
hefur aukist eftir að              85 (74,6)                  29 (25,4)                              114 (100) 
ég hóf háskólanám 

 
Ég hef fengið 
fullnægjandi fræðslu            29 (25,4)                  85 (74,6)                              114 (100) 
um iðjuþjálfun í náminu 

 
 
Ég tel að þekking mín á 
iðjuþjálfun muni nýtast         100 (87,7)                13 (11,4)                              113 (99,1) 
mér í framtíðinni sem 
starfandi hjúkrunarfræðingur 

 
Ég tel mig hafa næga 
þekkingu á iðjuþjálfun til      69 (60,5)                  45 (39,5)                              114 (100) 
að starfa í teymisvinnu með 
iðjuþjálfa 

 
Ég veit hver starfsvettvangur 
iðjuþjálfa er                          82 (71,9)                  32 (28,1)                              114 (100) 

 
Ég þekki helstu 
hlutverk iðjuþjálfa                68 (60,2)                  45 (39,8)                              113 (99,1) 

 
 

Þegar litið er á sömu spurningar en skoðaður er munur milli skólanna tveggja voru 

niðurstöðurnar þær að ekki var munur á milli skóla varðandi það hvort að þekking 

þátttakenda á iðjuþálfun hafi aukist eftir að þeir hófu háskólanám (χ2
(112,1)= 0,19; p>0,05). 

Munur var hins vegar á því hvort nemendur töldu sig hafa fengið fullnægjandi fræðslu um 
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iðjuþjálfun í náminu en töluvert fleiri nemendur í Háskóla Íslands (87,9%, n=51) sögðust 

ekki vera sammála þeirri fullyrðingu á móti 32 (59,3%) í Háskólanum á Akureyri (χ2
(112,1)= 

10,53; p<0,05). Fimmtíu og einn nemandi (89,5%) í Háskóla Íslands voru sammála því að 

þekking þeirra á iðjuþjálfun muni nýtast þeim í framtíðinni sem starfandi hjúkrunarfræðingar 

og 48 nemendur (88,9%) í Háskólanum á Akureyri voru einnig sammála því. Ekki var því 

sjáanlegur munur á milli skólanna tveggja varðandi þá fullyrðingu (χ2
(111,1)= 0,00;p>0,05). 

Munur var milli skólanna tveggja þegar spurt var hvort þeir teldu sig hafa næga þekkingu á 

iðjuþjálfun til að starfa í teymisvinnu með iðjuþjálfa (χ2
(112,1)= 8,92;p<0,05). Töluvert fleiri 

nemendur í Háskólanum á Akureyri voru sammála þeirri fullyrðingu (75,9%, n=41) en 

meirihluti nemenda við Háskóla Íslands voru ekki sammála því (53,4%, n=31). Töluvert fleiri 

nemendur í Háskólanum á Akureyri (88,9%, n=48) en í Háskóla Íslands (56,9%, n=33) töldu 

sig vita hver starfsvettvangur iðjuþjálfa væri. Fleiri nemendur í Háskóla Íslands 

(43,1%,n=25) voru ekki sammála því að þeir vissu hver starfsvettvangur iðjuþjálfa væri en 

einungis sex í Háskólanum á Akureyri (11,1%) voru ekki sammála því. Marktækur munur var 

því á milli skólanna varðandi þessa spurningu (χ2
(112,1)= 12,75; p<0,05). Einnig var 

marktækur munur á milli skólanna þegar spurt var hvort þátttakendur töldu sig þekkja helstu 

hlutverk iðjuþjálfa (χ2
(112,1)= 5,37; p<0,05). Fleiri nemendur í Háskólanum á Akureyri 

(71,7%, n=38) en í Háskóla Íslands (48,3%, n=28) töldu sig þekkja hlutverk iðjuþjálfa. Fleiri 

nemendur í Háskóla Íslands (51,7%, n=30) voru ekki sammála því að þeir þekktu hlutverk 

iðjuþjálfa en 15 í Háskólanum á Akureyri (28,3%) voru ekki sammála því (sjá Töflu 3.). 
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Tafla 3.  

Þekking á iðjuþjálfun - Samanburður skóla 

 
Fullyrðingar   Skóli   Sammála  Ekki sammála 
       Tíðni (%)  Tíðni (%) 

 
Þekking mín á iðjuþjálfun  HÍ   45 (77,6)  13 (22,4) 
hefur aukist eftir að   HA   39 (72,2)  15 (27,8) 
ég hóf háskólanám   

Samtals   84 (75,0)  28 (25,0) 
 

Ég hef fengið    HÍ   7 (12,1)   51 (87,9) 
fullnægjandi fræðslu   HA   22 (40,7)  32 (59,3) 
um iðjuþjálfun í náminu  

Samtals   29 (25,9)  83 (74,1) 
 

Ég tel að þekking mín á   HÍ   51 (89,5)  6 (10,5) 
iðjuþjálfun muni nýtast   HA   48 (88,9)  6 (11,1) 
mér í framtíðinni sem    
starfandi hjúkrunarfræðingur Samtals   99 (89,2)  12 (10,8) 

 
Ég tel mig hafa næga   HÍ   27 (46,6)  31 (53,4) 
þekkingu á iðjuþjálfun til  HA   41 (75,9)  13 (24,1) 
að starfa í teymisvinnu   
með iðjuþjálfa   Samtals   68 (60,7)  44 (39,3) 

 
Ég veit hver    HÍ   33 (56,9)  25 (43,1) 
starfsvettvangur   HA   48 (88,9)  6 (11,1) 
iðjuþjálfa er 
    Samtals   81 (72,3)  31 (27,7) 

 
Ég þekki helstu    HÍ   28 (48,3)  30 (51,7) 
hlutverk iðjuþjálfa  HA   38 (71,1)  15 (28,3) 
 
    Samtals   66 (59,5)  45 (40,5) 

 
 

Spurt var hvort heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa væri liður í námi þátttakenda og 

svaraði afgerandi meirihluti neitandi (77,7%, n=87) og 25 svöruðu því játandi (22,3%) líkt og 

sjá má í Töflu 4. Samanburður var gerður á því hvort heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa 

væri liður í námi við Háskóla Íslands hins vegar og Háskóla Íslands annars vegar og í ljós 

kom að ekki var munur þar á milli (χ2
(112,1)= 0,43;p>0,05).  
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Tafla 4.  

Heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa er liður í náminu 

 
                                            Já (%)                       Nei (%)                    Samtals (%) 

 
Háskóli Íslands                    11 (19)                  47 (81)                     58 (100) 
Háskólinn á Akureyri           14 (25,9)                  40 (74,1)                  54 (100 

 
Samtals (%)                          25 (22,3)                  87 (77,7)                  112 (100) 

 
 

Þátttakendur merktu við starfsvettvang sem þeir töldu iðjuþjálfa starfa á og voru þeir 

flestir sammála um að iðjuþjálfar störfuðu á sjúkrahúsum (97,4%, n=111), dvalar- og 

öldrunarheimilum (96,5%, n=110), endurhæfingarstofnunum (96,5%, n=110) og geðdeildum 

(93%, n=106). Sjaldnast var merkt við líkamsræktarstöðvar en einungis 21 (18,4%) 

þátttakandi taldi iðjuþálfa starfa á þeim vettvangi. Frekari dreifingu svara má sjá á Mynd 3. 

 

Mynd 3. Starfsvettvangur iðjuþjálfa (* Réttur valmöguleiki) 
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 Þátttakendur merktu næst við hlutverk sem þeir töldu tengjast starfssviði iðjuþjálfa. 

Flestir þátttakendur voru sammála um að helstu hlutverk iðjuþjálfa tengdust 

heimilisathugunum (88,6%, n=101), að auka lífsgæði fatlaðra (87,7%, n=100), 

minningavinnu (81,6%, n=93), ADL (80,7%, n=92), hjálpartækjum (80,7%, n=92) og að 

sinna tómstundum (78,9%, n=90). Sjaldnast var merkt við nudd (15,8%, n=18), spelkugerð 

(20,2%, n=23), að útbúa gerviútlimi (13,2%, n=15) og að skrifa lyfseðla (0,9%, n=1). Frekari 

dreifingu svara má sjá á Mynd 4.  

 

Mynd 4. Hlutverk iðjuþjálfa (*Réttur valmöguleiki) 

Borin var saman þekking hjúkrunarfræðinema á starfsvettvangi iðjuþjálfa við Háskóla 
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39) og sjúkrahús (98,3%, n= 57) á móti 27 nemendum (50%) við Háskólann á Akureyri sem 

merktu við fangelsi, 40 (74,1%) meðferðarheimili, 34 (63%) einkareknar stofnanir og 52 

(96,3%) við sjúkrahús. Að öðru leyti voru svör þátttakenda varðandi þekkingu á 

starfsvettvangi iðjuþjálfa sambærileg í skólunum tveimur (sjá Mynd 5.). 

 

Mynd 5. Starfsvettvangur iðjuþjálfa - Samanburður skóla (*Réttur valmöguleiki) 
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valmöguleikana, bæði rétta og ranga (12,3%, n=14), of fáa rétta valmöguleika (38,6%, n=44), 

of marga ranga valmöguleika (23,7%, n=27) eða hvoru tveggja (1,7%, n=2). 

Þegar skoðað var hvort munur væri milli skólanna tveggja kom í ljós að 11 

þátttakendur í Háskóla Íslands (19%) og 16 þátttakendur í Háskólanum á Akureyri (29,6%) 

höfðu þekkingu á starfvettvangi iðjuþjálfa á móti 47 þátttakendum í Háskóla Íslands (81%) 

og 38 þátttakendum í Háskólanum á Akureyri (70,4%) sem ekki höfðu þekkingu á 

starfsvettvangi iðjuþjálfa. Ekki var marktækur munur á milli skólanna tveggja hvað varðar 

þekkingu á starfsvettvangi iðjuþjálfa (χ2
(112,1)= 1,20; p>0,05). 

 

Mynd 6. Þekking á starfsvettvangi iðjuþjálfa 

Borin var saman þekking hjúkrunarfræðinema á hlutverkum iðjuþjálfa við Háskóla 

Íslands og Háskólanum á Akureyri og var einungis marktækur munur á svarmöguleikanum 

“auka lífsgæði fatlaðra” (χ2
(112,1)= 4,95;p<0,05). Fimmtíu og tveir nemendur (96%) við 

Háskólann á Akureyri merktu við þann valmöguleika og einungis tveir (3,7%) merktu ekki 

við hann. Hins vegar merktu 47 (81%) við valmöguleikann í Háskóla Íslands en 11 (19%) 

11

16

47

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Háskóli	  Íslands Háskólinn	  á	  Akureyri

Tí
ðn

i

Hafa	  þekkingu Hafa	  ekki	  þekkingu	  



 35 

merktu ekki við hann. Þrátt fyrir að ekki hafi verið marktækur munur á öðrum 

svarmöguleikum má sjá á Mynd 6 að fleiri nemendur við Háskólann á Akureyri merktu við 

valmöguleikana “að sinna námi” (44,4%, n=24) og “að þjálfa göngulag” (40,7%, n=22) á 

móti 15 nemendum (25,9%) í Háskóla Íslands sem merktu við “að sinna námi’’ og 14 

nemendur (24,1%) merktu við “að þjálfa göngulag’’. 

 

 

Mynd 7. Hlutverk iðjuþjálfa - Samanburður skóla (*Réttur valmöguleiki) 
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ekki þekkingu. Þeir sem tilheyrðu hópnum sem hefur ekki þekkingu voru ýmist að merkja við 

of fáa rétta valmöguleika (43,9%, n=50), of marga ranga valmöguleika (6,1%, n=7) eða 

hvoru tveggja (0,9%, n=1). 

Skoðað var hvort munur væri á milli skólanna tveggja og sýndu niðurstöðurnar að 24 

þátttakendur í Háskóla Íslands (41,4%) og 31 þátttakandi í Háskólanum á Akureyri (57,4%) 

hafði þekkingu á hlutverkum iðjuþjálfa en ekki var marktækur munur á þeim (χ2
(112,1)= 2,27; 

p>0,05). Í Háskólanum á Akureyri höfðu fleiri nemendur þekkingu á hlutverkum iðjuþjálfa 

(57,4%, n=31) en þeir sem ekki höfðu þekkingu (42,6%, n=23) á meðan í Háskóla Íslands 

höfðu fleiri nemendur ekki þekkingu á hlutverkum iðjuþjálfa (58,6%, n=34) en þeir sem 

höfðu þekkingu (41,4%, n=24). 

 

Mynd 8. Þekking á hlutverkum iðjuþjálfa 

Viðhorf til iðjuþjálfunar 

Í Töflu 5 má sjá niðurstöður úr spurningum þar sem fullyrðingar voru settar fram 

varðandi viðhorf til iðjuþjálfunar og þátttakendur svöruðu á fimm þrepa kvarða frá “mjög 

sammála’’ til “ósammála’’. Allir þátttakendur svöruðu spurningunum tveimur (N=114). 
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Nánast allir þátttakendur (98,2%, n=112) voru sammála því að iðjuþjálfun sé nauðsynleg 

starfsstétt innan heilbrigðisgeirans en tveir (1,8%) voru ekki voru sammála því. Fullyrðingin 

“viðhorf mitt til iðjuþjálfunar er jákvætt’’ var sett fram og voru 111 (97,4%) sammála því á 

móti þremur (2,6%) sem voru ekki sammála því. 

 

Tafla 5.  

Viðhorf til iðjuþjálfunar 

 
Fullyrðingar                         Sammála                   Ekki sammála                    Samtals 
                                            Tíðni (%)                  Tíðni (%)        Tíðni (%) 

 
Ég tel að iðjuþjálfun 
sé nauðsynleg starfsstétt       112 (98,2)                2 (1,8)                                  114 (100) 
innan heilbrigðisgeirans 

 
Viðhorf mitt til 
iðjuþjálfunar er jákvætt         111 (97,4)                3 (2,6)                                  114 (100) 

 
  
 
 Þegar litið er á sömu spurningar en skoðaður er munur milli skólanna tveggja voru 

niðurstöðurnar þær að ekki var munur varðandi fullyrðinguna um að iðjuþjálfun sé 

nauðsynleg starfsstétt innan heilbrigðisgeirans (χ2
(112,1)= 0,44; p>0,05). Fimmtíu og sex 

nemendur (96,6%) við Háskóla Íslands voru sammála þeirri fullyrðingu og tveir nemendur 

(3,4%) voru ekki sammála því. Hins vegar voru allir nemendurnir (100%, n=54) við 

Háskólann á Akureyri sammála þeirri fullyrðingu. Fimmtíu og sjö nemendur (98,3%) við 

Háskóla Íslands voru sammála því að viðhorf þeirra til iðjuþjálfunar væri jákvætt en einn 

nemandi (1,7%) var ekki sammála því. Fimmtíu og tveir nemendur (96,3%) við Háskólann á 

Akureyri voru sammála þeirri fullyrðingu og tveir nemendur (3,7%) voru ekki sammála henni. 

Ekki var því munur á milli skólanna varðandi fullyrðinguna (χ2
(112,1)= 0,00; p>0,05).  
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Tafla 6.  

Viðhorf til iðjuþjálfunar milli skóla 

 
Fullyrðingar   Skóli   Sammála  Ekki sammála 
       Tíðni (%)  Tíðni (%) 

 
Ég tel að iðjuþjálfun   HÍ   56 (96,6)  2 (3,4) 
sé nauðsynleg starfsstétt  HA   54 (100)  0 (0,0) 
innan heilbrigðisgeirans  

Samtals   110 (98,2)  2 (1,8) 
 

Viðhorf mitt til    HÍ   57 (98,3)  1 (1,7) 
iðjuþjálfunar er jákvætt  HA   52 (96,3)  2 (3,7) 
 
    Samtals   109 (97,3)  3 (2,7) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 39 

Kafli V  

Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og þær bornar 

saman við aðrar rannsóknir á sama sviði. Takmarkanir rannsóknar verða síðan tilgreindar, 

fjallað verður um hagnýtt gildi hennar fyrir iðjuþjálfun, háskólana og heilbrigðiskerfið. Að 

lokum verður komið með hugmyndir að framtíðarrannsóknum. 

 

Þekking á iðjuþjálfun 

Í heildina tóku 243 hjúkrunarfræðinemar þátt í rannsókninni en hlutfallslega svöruðu 

52,4% nemenda við Háskólann á Akureyri og 41,4% nemenda við Háskóla Íslands. 

Töluverður munur var því á svartíðni milli skólanna og má því leiða líkum að því að 

nemendur við Háskóla Íslands viti ef til vill minna en nemendur við Háskólann á Akureyri 

um iðjuþjálfun og hafi því kosið að svara ekki spurningakönnuninni. 

Meirihluti þátttakenda sagði þekkingu sína á iðjuþjálfun hafa aukist eftir að þeir hófu 

háskólanám en þrátt fyrir það var lítill hluti nemenda sammála því að þeir hafi fengið 

fullnægjandi fræðslu um iðjuþjálfun í náminu og lítill hluti þátttakenda sagði heimsókn á 

starfsvettvang iðjuþjálfa vera lið í námi sínu. Óvíst er hvort fræðsla sé til staðar í skólunum 

og ef hún er til staðar þá sýna niðustöðurnar að hún sé ekki fullnægjandi. Ekki er vitað hver 

sér um slíka fræðslu ef hún er til staðar, hvort skólinn sér um að veita þá fræðslu eða hvort 

það hlutverk sé sett í hendur vettvangsnámsstaða. Það lítur því út fyrir það að þekking 

nemendanna hafi aukist þrátt fyrir að skólarnir hafi ekki átt þar í hlut. Til þess að auka 

þekkingu hjúkrunarfræðinema hefur verið bent á mikilvægi þess að námsskrár deilda á 

heilbrigðisvísindasviði innihaldi þverfaglegt nám þar sem nemendur fá tækifæri til að læra og 

nýta þekkingu sína og hæfileika fyrir samstarf við aðrar fagstéttir í framtíðinni (Gray o.fl., 

2015). Þykir rannsakendum jákvætt að sjá að innleiðing þverfaglegs náms er hafin á 
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heilbrigðisvísindasviði í háskólum á Íslandi og vonast þeir til þess að það muni þróast áfram í 

framtíðinni. Áhugavert er að sjá að nokkrir nemendur, bæði í Háskóla Íslands og Háskólanum 

á Akureyri, sögðu að heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa sé liður í námi sínu en flestir sögðu 

að svo væri ekki. Mögulegt er að þeir sem svöruðu því játandi hafi misskilið spurninguna 

þannig að þrátt fyrir að þeir hafi heimsótt starfsvettvang iðjuþjálfa, t.d. í vettvangsnámi, þá sé 

það ekki liður í náminu, þ.e. hluti af námskránni. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum 

úr rannsókn Gunnhildar Gísladóttur (1998) að því leyti að nemendur á 

heilbrigðisvísindasviði, þ.á.m. hjúkrunarfræðinemar, töldu þekkingu sína á iðjuþjálfun hafa 

aukist á námsárum þeirra og að þeir hafi ekki fengið fullnægjandi fræðslu um iðjuþjálfun í 

námi sínu. Þær voru hins vegar ekki sambærilegar varðandi heimsóknir á starfsvettvang 

iðjuþjálfa, en meiri hluti þátttakenda í þeirri rannsókn svaraði því játandi að heimsókn á 

starfsvettvang væri liður í námi þeirra og að þeim hafi fundist þær upplýsandi. Bendir það til 

þess að slíkar heimsóknir séu nemendum gagnlegar og að þær auki þekkingu þeirra á 

mismunandi fagstéttum á heilbrigðissviði. Að hafa slíkar heimsóknir lið í námsskrá getur því 

verið mikilvægur þáttur til að auka þekkingu nemenda. 

Einn helsti lykilþáttur í árangursríkri teymisvinnu er að þekkja og virða hlutverk 

annarra teymismeðlima (MacDonald o.fl., 2010). Meirihluti þátttakenda var sammála því að 

hafa næga þekkingu á iðjuþjálfun til að starfa í teymisvinnu með iðjuþjálfa en það er ólíkt 

niðurstöðum úr rannsókn Gunnhildar Gísladóttur (1998) þar sem hjúkrunarfræðinemar voru 

ekki sammála því að hafa nægar upplýsingar um iðjuþjálfun til að starfa með iðjuþjálfa í 

framtíðinni. Áhugavert er að að sjá að þrátt fyrir það að meiri hluti þátttakanda hafi talið sig 

hafa næga þekkingu á iðjuþjálfun til að starfa í teymisvinnu með iðjuþjálfa benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að þekking hjúkrunarfræðinema á starfsvettvangi iðjuþjálfa er 

takmörkuð og þekking þeirra á hlutverkum iðjuþjálfa er einungis í meðallagi. 
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 Starfsvettvangur. Meirihluti þátttakenda taldi sig þekkja starfsvettvang iðjuþjálfa 

sem samræmist niðurstöðum úr rannsókn Gunnhildar Gísladóttur (1998) en niðurstöður 

þessarar rannsóknar gáfu hins vegar til kynna að þekking hjúkrunarfræðinema á 

starfsvettvangi iðjuþjálfa sé takmörkuð. Flestir þátttakendur merktu við geðdeildir, sjúkrahús, 

endurhæfingarstofnanir og dvalar- og öldrunarheimili sem eru stór hluti af starfsvettvangi 

iðjuþjálfa. Hins vegar merkti aðeins helmingur þátttakenda við grunnskóla, leikskóla, 

Sjúkratryggingar Íslands og heilsugæslustöðvar sem einnig er starfsvettvangur iðjuþjálfa en 

færri iðjuþjálfar starfa á þeim vettvangi og gæti það verið ástæða þess að færri merktu við þá 

valkosti. Rúmlega helmingur þátttakenda merkti við aðra starfsstaði sem iðjuþjálfar starfa 

ekki á. Af þessu má sjá að þátttakendur þekkja lítið til starfsvettvangs iðjuþjálfa. Engar 

rannsóknir fundust þar sem spurt var sérstaklega um starfsvettvang iðjuþjálfa en í rannsókn 

Seruya (2015) kom fram að þátttakendur gerðu sér grein fyrir því að iðjuþjálfar starfa með 

fjölbreyttum skjólstæðingshópum á margvíslegum starfsvettvangi. Svör þátttakenda í þessari 

rannsókn voru dreifð og yfir heildina litið þá merktu þeir við fleiri valkosti en færri sem 

bendir til þess að þeir geri sér grein fyrir því að starfsvettvangur iðjuþjálfa er ansi breiður 

(Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). 

 

 Hlutverk. Rúmlega helmingur þátttakenda taldi sig þekkja hlutverk iðjuþjálfa sem er 

ólíkt niðurstöðum Gunnhildar Gísladóttur (1998) þar sem nánast allir hjúkrunarfræðinemar 

töldu sig skilja hlutverk og störf iðjuþjálfa en niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess 

að þekking hjúkrunarfræðinema á hlutverkum iðjuþjálfa sé einungis í meðallagi. Helstu 

hlutverk iðjuþjálfa sem þátttakendur tilgreindu voru heimilisathuganir, að auka lífsgæði 

fatlaðra, ADL og hjálpartæki. Þær niðurstöður samræmast niðurstöðum annarra erlendra 

rannsókna að því leyti að ADL var talið helsta hlutverk iðjuþjálfa (Seruya, 2015; Jamnadas 

o.fl., 2002; Alheresh og Nikopoulos, 2011). Til viðbótar við það sýndu niðurstöður 
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rannsóknar Jamnadas og félaga að flestir þátttakendur tilgreindu heimilisathuganir sem 

hlutverk iðjuþjálfa og niðurstöður rannsóknar Alheresh og Nikipoulos sýndu að það að auka 

lífsgæði fatlaðra væri eitt af helstu hlutverkum iðjuþjálfa (Jamnadas o.fl., 2002; Alheresh og 

Nikopoulos, 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar samræmdust einnig niðurstöðum 

rannsóknar Lidskog o.fl. (2007) að því leyti að flestir tengdu hlutverk iðjuþjálfa við 

hjálpartæki og aðlögun á heimilum skjólstæðinga. 

 

Viðhorf  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að viðhorf hjúkrunarfræðinema til 

iðjuþjálfunar sé almennt jákvætt og stærstur hluti þátttakenda telur iðjuþjálfun vera 

nauðsynlega starfstétt innan heilbrigðisgeirans. Rannsókn Alheresh og Nikopoulos (2011) og 

rannsókn Gunnhildar Gísladóttur (1998) sýndu sömu niðurstöður. Áhugavert er að sjá að 

viðhorfið er einkum jákvætt en þrátt fyrir það var þekking þeirra á iðjuþjálfun takmörkuð sem 

er sambærilegt niðurstöðum annarra rannsókna (Alheresh og Nikopoulos, 2011; Gunnhildur 

Gísladóttir, 1998). Má því velta fyrir sér hver ástæðan fyrir þessu sé, þ.e. að einstaklingur geti 

haft jákvætt viðhorf til einhvers sem hann þekkir ekki. Mögulega hafði það áhrif að 

þátttakendur vissu að rannsakendur væru iðjuþjálfanemar og því hafi þeir frekar verið 

sammála fullyrðingum varðandi viðhorf fremur en ósammála þeim.  

 

Samanburður skóla  

Gögnin benda til þess að ekki sé munur á þekkingu hjúkrunarfræðinema við Háskóla 

Íslands annars vegar og Háskólann á Akureyri hins vegar og komu þær niðurstöður á óvart. 

Búist var við því að hjúkrunarfræðinemar við Háskólann á Akureyri hefðu meiri þekkingu á 

iðjuþjálfun þar sem iðjuþjálfunarfræði er einungis kennd við Háskólann á Akureyri og eru 

ýmsir áfangar samkenndir með nemendum í iðjuþjálfunarfræði. Hins vegar þá var munur á 
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milli skólanna tveggja í einstökum spurningum. Fleiri nemendur í Háskóla Íslands voru ekki 

sammála því að hafa fengið fullnægjandi fræðslu um iðjuþjálfun í náminu og stemmir það þar 

sem fleiri nemendur í Háskólanum á Akureyri voru sammála því að hafa næga þekkingu á 

iðjuþjálfun til að starfa í teymisvinnu með iðjuþjálfa en fleiri nemendur í Háskóla Íslands 

voru ekki sammála því. Einnig voru fleiri nemendur í Háskólanum á Akureyri sem töldu sig 

vita hver starfsvettvangur iðjuþjálfa er og hver hlutverk iðjuþjálfa væru miðað við nemendur í 

Háskóla Íslands. Þrátt fyrir að ekki hafi verið marktækur munur á þekkingu milli skólanna 

tveggja samkvæmt kí-kvaðratprófi þá benda þessar niðurstöður til þess að þekkingin hafi 

verið aðeins meiri hjá nemendum í Háskólanum á Akureyri. Varðandi viðhorf 

hjúkrunarfræðinema til iðjuþjálfunar þá var ekki munur á milli skólanna. Þá vakna spurningar 

um það afhverju sé ekki munur á viðhorfi til iðjuþjálfunar milli skólanna þar sem iðjuþjálfun 

er einungis kennd í Háskólanum á Akureyri og eru hjúkrunarfræðinemar þar því nær 

iðjuþjálfun og iðjuþjálfanemum en nemendur í Háskóla Íslands. 

 

Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er að úrtak var lítið og svarhlutfall var lágt bæði í 

heildina og í hvorum skólanum fyrir sig. Spurningalistinn var ekki forprófaður með tilliti til 

áreiðanleika og réttmætis og var þessi rannsókn því forprófun á spurningalistanum. Í 

fjölvalsspurningu um starfsvettvang iðjuþjálfa spannaði listinn ekki allan starfsvettvang 

iðjuþjálfa en ef hann hefði gert það gæti það sýnt aðrar niðurstöður, hvort sem það væri meiri 

eða minni þekking meðal þátttakenda. Orðalag einhverra valkosta í fjölvalsspurningum gæti 

hafa verið óskýrt og valdið misskilningi. Auk þess gæti það haft áhrif að þátttakendur áttu 

e.t.v. auðveldara með að svara fjölvalsspurningunum þar sem svörin voru gefin, fremur en 

opnum spurningum. Ef spurningarnar hefðu verið settar fram sem opnar spurningar hefði 

svörun líklega ekki verið jafn mikil og hún var og svörin önnur. 
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Hagnýtt gildi rannsóknar 

Rannsókn þessi er ein af tveimur rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi á 

viðfangsefninu sem sýnir að þörf er að rannsaka viðfangsefnið enn frekar. Af niðurstöðum 

rannsóknarinnar má sjá að stærstur hluti þátttakenda hefur ekki fengið fullnægjandi fræðslu 

um iðjuþjálfun í námi sínu og stærstur hluti svaraði því einnig neitandi að heimsókn á 

starfsvettvang iðjuþjálfa væri liður í námi þeirra. Af þessu má sjá að bæði Háskólinn á 

Akureyri og Háskóli Íslands þurfa að auka fræðslu milli fagstétta í námi, til dæmis í formi 

þverfaglegs náms, þar sem það hefur sýnt sig að þekking á hlutverkum annarra fagstétta 

skilar sér í árangursríkari teymisvinnu og þar af leiðandi betri heilbrigðisþjónustu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu einnig nýst iðjuþjálfastéttinni á þann hátt að þær 

benda til þess að iðjuþjálfar þurfi að vera sýnilegri, bæði í náminu og úti á vettvangi. Með 

auknum sýnileika er líklegt að aðrir nemendur á heilbrigðisvísindasviði og aðrar 

heilbrigðisfagstéttir öðlist aukna þekkingu á hlutverkum og störfum iðjuþjálfa. Til þess þurfa 

iðjuþjálfar að styrkja fagsjálf sitt svo að fagímynd stéttarinnar verði betur þekkt.  

 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Hugmyndir að frekari rannsóknum eru meðal annars að leggja svipaða 

spurningakönnun fyrir stærra þýði, þ.e. fleiri fagstéttir á heilbrigðissviði, bæði nemendur og 

starfsfólk. Áhugavert væri að sjá hvort munur sé á viðhorfi og þekkingu milli 

heilbrigðisfagstétta á iðjuþjálfun. Einnig væri áhugavert að sjá hvort munur sé á viðhorfi og 

þekkingu nemenda annars vegar og starfsfólks hins vegar á iðjuþjálfun. Ráðlegt væri þá að 

hafa opnar spurningar þegar spurt er um starfsvettvang og hlutverk iðjuþjálfa en ekki hafa 

gefna valkosti. Gagnlegt væri að framkvæma eigindlega rannsókn á viðfangsefninu til að fá 

dýpri skilning á þekkingu nemenda á heilbrigðisvísindasviði og heilbrigðisstarfsfólks á 

iðjuþjálfun og hvaðan þekkingin kemur. Rannsakendur vonast til þess að rannsókn þessi 
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kveiki áhuga hjá lesendum og verði til þess að frekari rannsóknir verði framkvæmdar á 

viðfangsefninu. 
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FYLGISKJAL A – SPURNINGALISTI 

Viðhorf og þekking hjúkrunarfræðinema á iðjuþjálfun 

Kæri þátttakandi. 
Rannsókn þessi er gerð af 4. árs nemendum í iðjuþjálfunarfræðum við Háskólann á Akureyri 
og er rannsóknin hluti af lokaverkefni til BS gráðu. Þessum spurningalista er ætlað að kanna 
viðhorf og þekkingu 3. og 4. árs hjúkrunarfræðinema á Íslandi á iðjuþjálfun og samanstendur 
hann af 16 spurningum sem tekur um það bil 5 mínútur að svara. Tekið skal fram að ekki er 
hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og er fyllsta trúnaði gætt. Svörun á 
spurningalistanum mun teljast sem samþykki við þátttöku í rannsókninni. Gögnum verður 
eytt að rannsókn lokinni og eigi síður en júní 2017.  
Fyrirfram þakkir fyrir þátttökuna. 
 
Halldóra Sif Sigurðardóttir - ha130188@unak.is 
Rakel Bærings Halldórsdóttir - ha130444@unak.is 
 

 
 

1.   Kyn? 

o   Kvenkyn 

o   Karlkyn 

 

2.   Skóli? 

o   Háskóli Íslands 

o   Háskólinn á Akureyri 

 

3.   Námsár? 

o   3. ár 

o   4. ár 

 

4.   Hefur þú heyrt um iðjuþjálfun? Ef svarið er nei þá lýkur þátttöku í könnun hér. 

Vinsamlegast sendið svörin með því að ýta á ’’submit’’ neðst á síðunni. 

o   Já 

o   Nei 
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5.   Hvar heyrðir þú fyrst um iðjuþjálfun? 

o   Í vinnu 

o   Í skóla 

o   Í samræðum 

o   Í verknámi 

o   Á netinu 

o   Annað 

 

6.   Þekking mín á iðjuþjálfun hefur aukist eftir að ég hóf háskólanám 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 

7.   Ég hef fengið fullnægjandi fræðslu um iðjuþjálfun í náminu 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 

8.   Heimsókn á starfsvettvang iðjuþjálfa er liður í náminu 

o   Já 

o   Nei 

 

9.   Ég tel að þekking mín á iðjuþjálfun muni nýtast mér í framtíðinni sem starfandi 

hjúkrunarfræðingur 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 
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10.  Ég tel mig hafa næga þekkingu á iðjuþjálfun til að starfa í teymisvinnu með iðjuþjálfa 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 

11.  Ég veit hver starfsvettvangur iðjuþjálfa er 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 

12.  Á hvaða vettvangi telur þú að iðjuþjálfar starfi ? (Hægt að merkja við fleiri en einn 

möguleika) 

o   Áfangaheimilum 

o   Geðdeildum 

o   Sjúkrahúsum 

o   Grunnskólum 

o   Leikskólum 

o   Líkamsræktarstöðvum 

o   Dvalar- og öldrunarheimilum 

o   Endurhæfingarstofnunum 

o   Einkareknum stofnunum 

o   Meðferðarheimilum 

o   Össur 

o   Sjúkratryggingum Íslands 

o   Fangelsum 

o   Heilsugæslustöðvum 
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13.  Ég þekki helstu hlutverk iðjuþjálfa 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 

14.  Hvaða atriði telur þú að tengist starfi iðjuþjálfa? (Hægt að merkja við fleiri en einn 

möguleika) 

o   ADL (athafnir daglegs lífs) 

o   Nudd 

o   Skynörvun 

o   Heimilisathuganir 

o   Spelkugerð 

o   Útbúa gerviútlimi 

o   Að sinna tómstundum 

o   Minningavinna 

o   Að sinna vinnu 

o   Skrifa lyfseðla 

o   Að sinna skóla 

o   Þjálfa göngulag 

o   Auka lífsgæði fatlaðra 

o   Föndra 

o   Akstursmat 

o   Líkamsmat 

o   Talþjálfun 

o   Félagsfærni 

o   Hjálpartæki 
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15.  Ég tel að iðjuþjálfun sé nauðsynleg starfsstétt innan heilbrigðisgeirans 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 

16.  Viðhorf mitt til iðjuþjálfunar er jákvætt 

o   Mjög sammála 

o   Frekar sammála 

o   Hvorki né 

o   Frekar ósammála 

o   Mjög ósammála 

 
 
 

 


