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Útdráttur 
 
Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu 
millistjórnenda á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni af því að leiða 
breytingar og af stuðningi og stuðningsleysi í því samhengi.  
 
Aðferð. Notuð var fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð, Vancouver-skólinn í 
fyrirbærafræði. Gögnum var safnað með viðtölum við 12 millistjórnendur á 
íslenskum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni sem leitt höfðu breytingar. 
Margar ástæður voru fyrir breytingunum, svo sem fyrirmæli frá yfirmönnum, 
verklagsbreytingar, sameiningar stofnana og flutningur á starfsemi 
starfsstöðva þeirra. 
 
Niðurstöður. Yfirþema rannsóknarinnar og megin niðurstaða er: Breytingar 
þurfa að vera samvinnuverkefni. Þátttakendum bar saman um að til að leiða 
breytingar þurfi millistjórnandinn að hafa fólk með sér, hvort sem það eru 
yfirmenn, undirmenn eða samfélagið. Til að ná þessari samvinnu og fá fólk 
með sér, skipti stjórnandinn sjálfur miklu máli, menntun hans, þekking, 
reynsla, kjarkur og áræðni, en einnig sú streita og það álag sem þegar var á 
stjórnandanum. Eflandi áhrifaþættir í breytingaferlinu voru stuðningur 
yfirmanna, undirmanna og samfélagsins, ásamt sigrum í breytingaferlinu. 
Algengasta form stuðnings yfirmanna var virk hlustun og hvatning. 
Þátttakendur rannsóknarinnar virtust hafa talsvert sjálfstæði í vinnu sinni og 
voru þakklátir fyrir það. Helstu hindranir í breytingaferlinu voru í tengslum 
við hraða breytinga, ónógt fjármagn og ósátta undirmenn sem veittu 
breytingunum mótspyrnu. Breytingaferlið sjálft markaði reynslu 
millistjórnendanna og þá helst tilurð breytinganna, undirbúningur stjórnandans 
og framkvæmd breytingaferlisins, en þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu 
talsverða streitu við að leiða breytingarnar. Að lokum komu fram þættir um 
það sem betur hefði mátt fara í innleiðingu breytinganna, svo sem skýrari 
framtíðarsýn fyrir heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni og markviss 
handleiðsla fyrir millistjórnendur. 
 
Ályktanir. Rannsóknin veitir fáséða innsýn í reynslu millistjórnenda á 
heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Þróa þyrfti skýrari framtíðarsýn fyrir 
slíkar stofnanir og fá millistjórnendur með í þá vinnu. Þá er ljóst að 



 

millistjórnendur þurfa handleiðslu og stuðning, einkum ef þeir eiga að leiða 
breytingar. 
 
Lykilhugtök: Millistjórnendur, breytingaferli, leiðtogahæfni, fyrirbærafræði, 
viðtöl.  
  



 

 

Abstract 
 
The purpose of this study was to increase knowledge and deepen understanding 
of the experience of middle-managers of healthcare institutions in rural areas 
of leading changes and of support and lack of support in that context. 

 
Methodology. In this phenomenological research, data was collected through 
interviews with 12 middle-managers in healthcare institutions in rural areas 
that had lead changes. Many reasons were behind the changes e.g. orders from 
superiors, procedural changes, merger of institutions and relocation of the 
institution. 

 
Results. The overarching theme and the main result of the study is: Changes 
need to be cooperative. To achieve this cooperation and get people with you, 
the managers themselves were considered important, their education, 
knowledge, experience, courage and determination, and the stress and the 
strain that was already on the middle-manager. Enhancing factors in the 
change-process were supportive superiors, subordinates and society, as well as 
victories in the change-process. The most common support of superiors was 
active listening and motivation. Participants of the study said they had 
considerable autonomy in their work and were grateful for that. The main 
obstacles in the change-process were related to limited time, inadequate 
resources and dissatisfied employees who resisted the change. The change-
process itself influenced the middle-managers greatly, mainly how the changes 
came about, the preparation of the middle-manager and the implementation of 
the change-process. The participants experienced considerable stress in 
leading the changes. Finally, room for improvements in the implementation of 
the changes is delineated, such as clearer vision for healthcare institutions in 
rural areas and effective guidance for middle-managers. 

 
Conclusions. The study provides a rare insight into the experience of 

middle-managers of healthcare institutions in rural areas. A clear vision for 
such institutions need to be developed. Finally, middle-managers in rural areas 
need effective guidance and support, especially if they are to lead changes. 

 



 

Key words: Middle-managers, the change-process, leadership, 
phenomenology, interviews. 
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Þakkir 

Millistjórnendum á heilbrigðisstofnunum sem tóku þátti í rannsókninni þakka 
ég kærlega fyrir að gefa sér tíma til að segja mér frá reynslu sinni í starfi, án 
þeirra hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika. Leiðbeinanda mínum dr. 
Sigríði Halldórsdóttur, prófessor HA, þakka ég fyrir góða handleiðslu í 
gegnum verkefnið, góð ráð og gagnrýni sem hefur verið jákvæð og 
uppbyggjandi. Ég vil þakka þeim Steinunni Ásmundsdóttur og Jónínu 
Óskarsdóttur fyrir aðstoð, yfirlestur og ráðleggingar við vinnslu verkefnisins. 
Eiginmanni mínum Hallgrími Antoni Frímannssyni og börnum fyrir alla 
þolinmæðina, hvatninguna og stuðninginn meðan ég vann að verkefninu. 
Einnig vil ég þakka samstarfsfólki mínu á Heilbrigðisstofnun Austurlands fyrir 
skilning og stuðning meðan á vinnu verkefnisins stóð.  
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Kafli 1  

Bakgrunnur rannsóknar 

Umræða um steitu og álag í vinnuumhverfi hefur verið áberandi í samfélaginu 
síðustu ár. Aukin krafa um sparnað, hagkvæmni og bætta nýtingu í starfsemi 
deilda hefur sett aukna kröfu á millistjórnendur, en oft á tíðum hefur hlutverk 
þeirra verið lítt sýnilegt og ýmsar rannsóknir benda til þess að breytingar sem 
gerðar hafa verið á vinnuumhverfi í heilbrigðisþjónustu hafi aukið álag á þessa 
starfsstétt fremur en aðrar (Huy, 2001; Embertson, 2006; Pappas, Flaherty og 
Wooldridge, 2004). Þessum auknu kröfum hefur fylgt mikil ábyrgð við að leiða 
starfsmenn deilda í breytingum sem eiga að skila þeim árangri að auka gæði, 
hagkvæmni og skilvirkni. Það getur verið flókið hlutverk og því athyglisvert 
að skoða reynslu þessa hóps við það að leiða breytingar (Huy, 2001).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu millistjórnenda á íslenskum 
heilbrigðisstofnunum af því að leiða breytingar og þá sértaklega hvernig þeir 
upplifa stuðning eða stuðningsleysi frá yfirmönnum sínum. Skoðaður verður 
fræðilegur grunnur í breytingastjórnun út frá sjónarhóli millistjórnenda, 
skoðað hlutverk leiðtogans, millistjórnandans og hvernig stuðningur nýtist í 
starfi þeirra.  

Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og notuð aðferð 
Vancouver-skólans í fyrirbærafræði til að varpa ljósi á viðfangsefnið. Með 
þessu er leitast við að draga fram reynslu millistjórnenda til þess að aðrir geti 
lært af henni. 

Skilgreining hugtaka 

Millistjórnandi (e. middle-manager): stjórnandi í fyrirtæki eða stofnun sem 
hefur umsjón með t.d. deild eða sviði. 
Stuðningur: Einstaklingur upplifir að einhver sé til staðar fyrir hann þegar hann 
þarf á að halda og aðstoðar hann við að fá úrlausn sinna mála. 
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Stuðningsleysi: Einstaklingur upplifir að hann fái ekki stuðning annarra við 
lausn vandamála sinna. 
Breytingaferli: Er það ferli sem fer í gang þegar skynjuð er þörf fyrir breytingar 
af einhverju tagi og þar til að breytingarnar hafa fest sig í sessi í vinnulagi og 
menningu þeirra sem breytingarnar snúa að. 

Hvað er leiðtogi? 

Á síðustu öld hafa orðið miklar framfarir í heiminum sem krefjast 
síaukinnar sérhæfingar (Engle, o.fl., 2017). Það hefur í för með sér að þörf fyrir 
styrka stjórnun eykst og leiðtogar fyrirtækja og stofnana þurfa að taka mið af 
þeim breytingum sem þessari sérhæfingu fylgir (Kee og Newcomer, 2008). Oft 
eru það ytri aðstæður sem kalla á breytingar og er það ábyrgð leiðtogans að 
koma þeim á í sinni einingu. Leiðtoginn verður að finna leið til að hvetja 
starfsfólk sitt til að takast á við aðsteðjandi breytingar og innleiða þær, en það 
gerir hann ekki nema fylgja þeim heils hugar (Kotter og Cohen, 2002). Hegðun 
eða persónuleiki leiðtogans getur skipt höfuðmáli þegar leiða á breytingar á 
vinnustað (Kee og Newcomer, 2008). Hann þarf að vera faglega fær á sínu 
sviði. Hann þarf að vera sveigjanlegur en rökviss, hlýr en ákveðinn og hann 
þarf að vera fyrirmynd annarra til að þeir sjái tilgang í því að breyta hegðun 
sinni eða vinnulagi. Hann þarf að vera sannfærandi en hlusta á skoðanir 
annarra. Góður leiðtogi þarf að geta lesið í ástandið og skynjað þörf fyrir 
frekari breytingar (Kotter og Cohen, 2002). Góður leiðtogi hlustar á hugmyndir 
og skoðanir samstarfsfólks. Hann hefur þekkingu á getu og áhugasviði 
starfsfólksins og dreifir verkefnum eftir því. Þarfir starfsmanna og sýn þeirra 
geta verið breytilegar eftir aldri þeirra, fyrri reynslu, bakgrunni og fleiru. 
Áherslur þeirra sem eldri eru þurfa ekki endilega að samræmast áherslum 
þeirra yngri. Þetta þarf leiðtogi að hafa í huga þegar hann útdeilir verkum 
(Porter-O'Grady og Malloch, 2014).  

Leiðtogamennska hefur talsvert verið rannsökuð síðustu árin og fjölmargir 
fræðimenn komið fram með kenningar, svo sem eins og kenningar um 
aðgerðaleiðtoga (e. transactional leadership), umbreytingaleiðtoga (e. 
transformational leadership) og um þjónandi forystu (e. servant leadership). 

Aðgerðaleiðtogi umbunar á grunni sambands hans og fylgjendanna með því 
að hafa sérstakar væntingar, skýra ábyrgð og ákveðinn samning (Northouse, 
2012). Aðgerðaleiðtogi vinnur að því að halda í horfinu og framfylgja reglum 
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og verðlaunin eru að ná fyrirfram ákveðnu markmiði (Bass, Avolio, Jung og 
Berson, 2003; Northouse, 2012).  

Umbreytingaleiðtogi eykur þroska fylgjenda sinna á þann hátt að ögra þeim 
til að hugsa út fyrir þann ramma sem þeir eru vanir, hvetur þá áfram til afreka, 
í því sem þeim fannst óhugsandi, með því að setja sér háleit markmið og auka 
þannig getu sína (Bass o.fl., 2003; Northouse, 2012). 
Þjónandi forysta snýst um siðfræði starfsins og um það að sá sem stýrir 

mæti þörfum starfsmanna sinna og hjálpi þeim að njóta sín í starfi og þroskast 
með áherslu á ábyrgð, auðmýkt, traust, trúverðugleika, tilgang og hugsjón 
starfsins (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Stjórnandi nýtir margs konar 
stjórnunaraðferðir sem samrýmast siðferðilegum gildum og hugsjón um að 
vera bæði leiðtogi og þjónn með hag heildarinnar að leiðarljósi (Greenleaf og 
Spears, 2002). 

Allmargar rannsóknir hafa sýnt að bein tengsl eru milli leiðtogamennsku og 
starfsánægju. Meðal þeirra er rannsókn sem Hijazi, Kasim og Daud birtu 2017 
en rannsóknin var megindleg og í henni tók þátt 241 starfsmaður í sjálfstætt 
starfandi háskólum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þessi rannsókn 
sýndi að það voru ekki tengsl milli aðgerðaleiðtoga og starfsánægju, en það 
voru jákvæð tengsl milli starfsánægju og umbreytingaleiðtoga (Hijazi, Kasim 
og Daud, 2017). Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið 
og sýna að umbreytingaleiðtogar ná betri árangri og sýn þeirra er skýrari (Bass 
o.fl., 2003).  

Rannsóknir hafa sýnt að forysta í hjúkrun eykur öryggi sjúklinga 
(Barkhordari-Sharifabad, Ashktorab og Atashzadeh-Shoorideh, 2017). Í 
eigindlegri rannsókn þar sem 14 hjúkrunarstjórnendur tóku þátt, var skoðuð 
leiðtogahæfni út frá siðfræðilegu sjónarhorni. Í ljós komu þrjú megin þemu, 
þ.e. siðferðileg vandamál, menningarvandamál þar sem skipulag og félagsleg 
menning höfðu áhrif og stjórnunarleg vandamál sem voru tengd skipulagi og 
starfsmannamálum. Athuga þarf að rannsóknin var gerð í Íran og því þarf að 
taka tillit til hugsanlegs menningarlegs munar. Siðferðileg álitamál fengu 
hjúkrunarstjórnendur til að hika við að taka stjórnunarlegar ákvarðanir og þeir 
upplifðu átök milli gilda sinna og gilda stofnana, sérstaklega þegar litið var til 
gæða hjúkrunar. Niðurstöðurnar sýndu að sýn stofnana og reglur, skortur á 
stuðningi frá yfirmönnum, mannekla og skortur á hæfu starfsfólki, veikir 
millistjórnendur sem leiðtoga og árangur þeirra verður ekki eins og skyldi, sem 
getur skapað streitu.  
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Íslensk rannsókn var gerð til að kanna hvort stjórnunarhættir með áherslu á 
þjónandi forystu væri til staðar á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Rannsóknin var 
megindleg, unnin með lýsandi þversniðskönnun. Þátttakendur voru 149 en 
svörun var 57,5%. Niðurstöðurnar sýndu að einkenni þjónandi forystu væru til 
staðar innan sjúkrahússins og starfsánægja væri almennt góð. Þátttakendur 
töldu sig hvatta til að taka þátt í mikilvægum ákvörðunum. Stjórnendur virtust 
hafa heildarhagsmuni starfsmanna að leiðarljósi, höfðu framtíðarsýn og lögðu 
áherslu á þjónustulund og samfélagslega ábyrgð (Hulda Rafnsdóttir, 
Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2015). Nokkrar aðrar 
íslenskar rannsóknir hafa sýnt fylgni milli þjónandi forystu og starfsánægju, 
svo sem rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Sólveigar Reynisdóttur (2016) á 
líðan þjónustustarfsmanna í upplýsingatækni-fyrirtækjum og rannsókn 
Guðjóns Inga Guðjónssonar og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2014) þar sem 
könnuð var starfsánægja í Háskóla Íslands. 

Hlutverk millistjórnenda  

Hlutverk millistjórnenda hefur verið mikið rannsakað gegnum tíðina. Oft hefur 
verið talað um þá sem ósýnilegan hluta stjórnunarkeðjunnar og að hlutverk 
þeirra sé að mestu að taka við fyrirmælum og reglum frá stjórnendum að ofan 
og sjá til þess að þeim sé framfylgt. Hlutverk þeirra var að manna deildir, deila 
út verkefnum og hafa eftirlit með starfsfólki og fjármunum. Þessi aðferð gaf 
ekki mikið svigrúm fyrir nýjungar og starfshættir urðu frekar vanafastir  
(Embertson, 2006). Í því óstöðuga ástandi sem ríkti í lok síðustu aldar kom 
fram krafa um að stjórnendur legðu meiri áherslu á gæði, aðgengi og kostnað 
í heilbrigðisþjónustu. Við þetta ástand fór hlutverk millistjórnenda að breytast 
í takt við samfélagið og rekstrarumhverfi deilda. Það var litið á 
millistjórnendur sem milliliði sem hægðu á skilvirkni og skiluðu engum 
mælanlegum verðmætum innan skipulagsheilda (Embertson, 2006). Einhverra 
hluta vegna höfðu þeir á sér slæmt orðspor og margir töldu þá ósveigjanlega 
og hugmyndasnauða embættismenn. Staðalímynd millistjórnenda var að þeir 
stæðu í vegi fyrir breytingum og vildu hafa hlutina óbreytta. Blaðamenn og 
ráðgjafar ýttu undir þessa mynd af millistjórnendum (Huy, 2001).  

Fræðimenn ítrekuðu hins vegar mikilvægi millistjórnenda í tengslum við 
stefnumótun og og töldu þá, vegna reynslu, þekkingar og yfirsýnar, mikilvæga 
aðila í innleiðingu á stefnum og þróun vinnulags á starfsstöðvum sínum 
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(Embertson, 2006). Þegar millistjórnendum er fækkað eykur það álag á þá sem 
eftir eru, veikir getu þeirra til að ná yfirsýn yfir starfsstöðvar sínar og veikir 
samkeppnisstöðu vinnustaðarins (Embertson, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að 
millistjórnendur hafa mest orðið fyrir barðinu á endurskipulagningu 
skipulagsheilda (Embertson, 2006; Pappas Flaherty og Wooldridge, 2004). 
Pappas o.fl. (2004) birtu megindlega rannsókn þar sem viðhorf 89 
millistjórnenda var skoðað. Í ljós kom að ef millistjórnendur eru hafðir með í 
ráðum við breytingar, ásamt því að hafa stuðning æðstu stjórnenda, er hægt að 
bæta frammistöðu skipulagseininga. Einnig kom fram að millistjórnendur 
gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að umbótum og breytingum. Þetta 
gerir að verkum að gerðar eru ákveðnar færnikröfur til þeirra s.s. að greina 
aðstæður og einstaklinga, færni í samskiptum, í að veita forystu, við 
ákvarðanatöku, færni í að stuðla að þróun annarra í starfi, skapa réttar aðstæður 
á vinnustaðnum og efla samstarf og samvinnu. 

Í rannsókn Huy (2001) þar sem hann rannsakaði störf millistjórnenda í sex 
ár og skoðaði sérstaklega hlutverk þeirra í breytingum, kom í ljós að hlutverk 
þeirra er mikilvægt og fer oft framhjá æðstu stjórnendum. Þeir gegna 
m3ikilvægu hlutverki við stefnumótun og innleiðingu á stefnu og eru 
lykilgerendur í innleiðingu á umbótum og nýbreytni í starfsemi. Þeir eru 
mikilvæg tenging sem bindur framlínustjórnendur og starfsfólk sem vinnur í 
hringiðu daglegs starfs við þá sýn og áfangastað sem yfirstjórn ætlar að ná. 
Huy skipti þessum hlutverkum í fjóra þætti; að millistjórnandinn væri 
frumkvöðull, upplýsingamiðlari, sálfræðingur og stuðpúði (Huy, 2001). 

Frumkvöðull: Millistjórnandinn hefur tækifæri til að koma auga á þörf fyrir 
breytingar, skynja vandamál sem upp koma tengdum þeim og innleiða 
breytingarnar vegna nálægðar sinnar við starfið og starfsmennina betur en 
æðstu stjórnendur. Oftast er samband millistjórnenda við undirmenn sína 
sterkt, sem gerir þeim kleift að hafa betri skilning á vinnustaðnum og þörfum 
hans (Huy, 2001; Mintzberg, 2011).  

Upplýsingamiðlari: Breytingaferlinu má skipta upp í tvo hluta, 
hugmyndavinnu og síðan innleiðingarferli. Flest vandamál koma upp í 
innleiðingarferlinu. Millistjórnendur eru meðvitaðir um hvernig 
skipulagsheildirnar eru reknar, eiga auðvelt með að koma skilaboðum áleiðis 
til starfsmanna og fá starfsfólkið í lið með sér og ná þá frekar að sannfæra 
starfsmenn sína um atriði sem snúa að breytingunum, án þess að gera 
aðstæðurnar ógnandi fyrir þá. Þetta samband millistjórnenda og starfsmanna 
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getur dregið úr mótstöðu við breytingarnar. Þó að breytingar byrji efst í 
valdapýramídanum þá þarf stuðning allra stjórnenda til að innleiðing verði 
árangursrík og því geta millistjórnendur reynst æðstu stjórnendum góðir 
bandamenn, því þeir eru lykilmenn í að breiða út og halda á lofti 
hugmyndafræði, lykilgildum og forgangsatriðum í breytingum (Embertson, 
2006; Huy, 2001). 

Sálfræðingur: Róttækar breytingar geta skapað óöryggi og óvissu meðal 
starfsmanna. Hlutverk millistjórnandans er að hlusta á starfsmenn, sýna þeim 
hluttekningu og styðja þá í gegnum breytingarnar, því aukin streita, óvissa og 
álag í vinnu geta minnkað afkastagetu starfsmannanna (Embertson, 2006; Huy, 
2001). 

Stuðpúði: Við breytingar þarf millistjórnandi að skapa jafnvægi á milli 
breytinga og áframhaldandi starfs. Ef breytingar eru keyrðar of hratt getur 
skapast glundroði, en ef breytingar gerast of hægt getur það skapað tregðu 
innan starfsstöðvarinnar. Millistjórnendur þurfa að nota mikla orku til að skapa 
jafnvægi þarna á milli. Þeir leggja áherslu á að leysa vandamál sem upp koma, 
finna hvar vandinn liggur og fá hlutina til að ganga upp. Þeir sýna sveigjanleika 
og sanngirni og í samskipum við starfsfólk geta þeir verið eins konar 
málamiðlarar (Huy, 2001). 

Í eigindlegri rannsókn sem gerð var í Noregi og Svíþjóð þar sem kannað 
var hlutverk 24 hjúkrunardeildarstjóra þriggja sjúkrahúsa og tíu 
hjúkrunarheimila, kom í ljós að þeir báru ábyrgð á daglegu starfi deildanna og 
lögðu að jafnaði mikla áherslu á gæði þjónustunnar og að tryggja það að 
starfsfólki deildanna liði vel. Þeir komu fyrr til vinnu og fóru heim seinna en 
annað starfsfólk. Þeir studdu við almenna framþróun í hjúkrun, en vegna 
tímaskorts olli þessi þáttur þeim streitu og því höfðu þeir oft útdeilt þessum 
verkefnum til annarra starfsmanna, sem þeim þótti miður. Stór hluti af orku 
deildarstjóranna var að halda starfsstöð sinni innan fjáhagslegs ramma og 
flestir upplifðu það sem hindrun að hafa ekki nægjanlegt fjármagn til að þróa 
starfið og vinnustaðinn. Þessir hjúkrunardeildarstjórar upplifðu sig vera á milli 
steins og sleggju (e. in-between position). Rannsóknin leiddi í ljós margar vel 
þekktar hindranir sem millistjórnendur í hjúkrun standa frammi fyrir, eins og 
skort á samræmi milli ábyrgðar og valds sem hindrar markmið um gæði 
þjónustunnar og vinnuumhverfisins, jafnvægi í stjórnun, stuðning í starfi bæði 
við stjórnsýslulegan og persónulegan hluta þess, auk símenntunar og 
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framþróunar í starfi hjúkrunardeildarstjóra (Athlin, Hov, Petzll og Hedelin, 
2014).  

Í rannsókn þar sem var bæði notuð eigindleg og megindleg aðferðafræði 
var skoðað hlutverk millistjórnenda í breytingum og hvatningu til nýsköpunar. 
Þar kom fram að hlutverk millistjórnenda í breytingum og innleiðingu er stórt. 
Þeir miðluðu upplýsingum með fundum, stórum og smáum, með rafrænum 
hætti og ýmiss konar veflausnum. Eins þjálfuðu þeir upp starfsmenn sem 
hjálpuðu til við að upplýsa um breytinguna og hjálpa þannig til við 
innleiðinguna. Þegar skoðuð var samskiptatækni millistjórnenda, kom í ljós að 
þeir sem tileinkuðu sér óformleg en skýr skilaboð, bein, gagnsæ og þverfagleg 
samskipti, náðu betur til starfsmanna sinna heldur en þeir sem notuðu formleg 
samskipti, en oft ógagnsæ og brotakennd, sem gáfu minna rými fyrir endurgjöf 
frá starfsmönnum. Millistjórnendum sem notuðu virka hlustun á 
starfsmannafundum en ekki bara það að gefa upplýsingar, gekk betur að hvetja 
starfsfólkið til dáða en hinum. Nálægð þeirra við vinnustaðinn gaf þeim líka 
tækifæri til að fylgja breytingum eftir. Það kom fram að þeir sem tileinkuðu 
sér gagnvirka rafræna tækni s.s. tölfræðilega framsetningu og flæðirit þar sem 
starfsmönnum þeirra gafst tækifæri til að hafa áhrif, náðu líka betri árangri. 
Þeir sem notuðu aðeins staðlaða miðla, s.s. tölvupósta og netsíður fyrirtækja, 
virtust ná minni árangri. Það kom einnig fram í rannsókninni að þegar 
millistjórnendur lögðu sig fram við að fá tillögur frá starfsmönnum, s.s. með 
hugarflugsfundum, gekk betur að innleiða breytingar. Mesta hindrunin var að 
fá klíníska starfsmenn til að sjá tilganginn með þessari vinnu og taka tíma frá 
klínísku starfi. Það kom í ljós að stuttir hnitmiðaðir fundir hentuðu klínísku 
starfsfólki betur. Millistjórnendunum, sem lögðu áherslu á þjálfun og stuðning 
til að tryggja að starfsfólk þeirra hefði öðlast nægilega þekkingu á 
breytingunni, gekk betur. Það form af stuðningi sem virtist henta þeim best var 
að hlusta á vangaveltur starfsmanna og að hvetja þá áfram til góðra verka. Þar 
sem millistjórnendum gekk ekki eins vel að selja starfsfólki hugmyndir sínar 
komu fram hindranir við nýsköpun og framþróun, starfsfólkið var ekki eins 
ánægt og breytingar báru ekki tilætlaðan árangur (Engle, o.fl., 2017). 

Mikilvægi stuðnings í stjórnun  

Almennt er talið að starfsmenn sem upplifa virðingu og umhyggju frá 
fyrirtækjum sínum séu líklegri til að sýna þeim hollustu og bera hag þeirra fyrir 
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brjósti. Stuðningur hefur jákvæð áhrif á frammistöðu og neikvæð tengsl við 
streitu, vinnufjarvistir og þess að langa til að hætta í starfi sínu (Argyle, 2013). 

Til eru margar kenningar um stuðning og margir fræðimenn hafa skoðað 
hvernig nota skuli stuðning í starfi til að styrkja stjórnendur. Stuðningur frá 
skipulagsheild (e. perceiced organizational support) hefur áhrif á upplifun 
starfsmanna á því að framlag þeirra sé metið að verðleikum og að stofnuninni 
eða deildinni sem þeir vinna hjá sé umhugað um vellíðan þeirra í starfi. 
Millistjórnendur eru þá málsvarar vinnustaðarins og veita starfsmönnum 
stuðning með því að tryggja þeim hagstæðar vinnuaðstæður, meta vinnu þeirra 
að verðleikum og styðja við þá í starfi s.s. starfsþróun og þjálfun (Rhoades og 
Eisenberger, 2002) Þessir þættir hafa almennt jákvæð áhrif á vellíðan 
starfsmanna (Renee Baptiste, 2008).  

Félagslegur stuðningur er þegar jákvæð samskipti eru innan vinnustaðarins 
við yfirmenn eða samstarfsmenn og má flokka það í tilfinningalegan stuðning 
(e. socio-emotional support) og verklegan stuðning (e. instrumental social 
support). Verklegur stuðningur er þegar starfsmenn fá aðstoð við verk sitt eða 
verkefni frá samstarfsmönnum eða yfirmönnum, en tilfinningalegur stuðningur 
einkennist af samkennd og trausti. Stuðningur og traust milli stjórnenda og 
starfsmanna er þannig grundvöllur að góðum samskiptum á vinnustað og 
mikilvægur þáttur í að stuðla að vellíðan starfsmanna (Renee Baptiste, 2008). 

Virk hlustun getur verið áhrifarík leið til að auka ánægju starfsmanna. 
Þannig getur yfirmaður stutt við starfsmenn sína með því að gefa þeim tækifæri 
til að tjá áhyggjur sínar og skoðanir og þannig ýtt undir lausn ýmissa 
vandamála sem og til að afla mikilvægrar þekkingar. Virk hlustun getur 
hughreyst og fullvissað starfsmenn um að þeir hafi lagt sitt af mörkum, framlag 
þeirra sé metið og að þeir séu mikilvægur hluti af starfshópnum. Virk hlustun 
stuðlar þannig að samstöðu, virðingu, trausti og bættum samskiptum á 
vinnustað (Alvesson og Sveningsson, 2003). Einnig hefur verið sýnt fram á að 
stjórnendur sem beita virkri hlustun í samskiptum, hafa jákvæð áhrif á 
nýsköpun og öflun þekkingar meðal starfsmanna, auk þess að hafa jákvæð 
áhrif á vellíðan þeirra í starfi (Sharifirad, 2013).  

Knapp, Smith og Sprikle (2017) gerðu megindlega rannsókn þar sem 196 
starfsmenn bandarískra stofnana tóku þátt. Í rannsókninni var kannað hvort 
skipti meira máli fyrir starfsánægju og kulnun í starfi, starfið sjálft eða 
stuðningur við starfsmenn. Í ljós kom að stuðningur frá yfirmanni og 
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framkoma við þá skipti meira máli en starfið sjálft (Knapp, Smith og Sprinkle, 
2017).  

Í megindlegri rannsókn sem gerð var til að kanna starfsánægju 
hjúkrunarstjórnenda á 17 belgískum sjúkrahúsum og 540 tóku þátt í, kom í ljós 
mikilvægi þess að hafa stuðning. Hjúkrunardeildarstjórar upplifðu að 
stuðningur yfirmanns og samstarfsmanna hafði jákvæð áhrif á ánægju þeirra 
og vellíðan í starf. Í annarri megindlegri rannsókn, sem gerð var í Ontario í 
Kanada, þar sem skoðuð var kulnun í starfi meðal 300 hjúkrunardeildarstjóra, 
kom í ljós að þegar skortur var á stuðningi yfirmanns eða samstarfsmanna, 
samhliða upplifun á miklu vinnuálagi og skorti á þátttöku í ákvarðanatöku, þá 
upplifðu hjúkrunardeildarstjórarnir vinnutengda streitu sem jafnframt gat leitt 
til upplifunar á kulnun í starfi (Spence Laschinger og Finegan, 2008). 

Breytingaferlið 

Reikna má með að breytingar taki tíma. Í nútímasamfélagi má reikna með 
að minnsta kosti einu ári til þess að festa breytingar á vinnulagi starfsmanna í 
sessi. Ef um meiriháttar breytingar er að ræða getur það tekið allt að fimm ár 
að fara í gegnum allt breytingaferlið (Kotter og Schlesinger, 2008). Ýmsir 
fræðimenn hafa rannsakað hvernig best skuli staðið að breytingum. Um miðja 
síðustu öld kom Kurt Lewin fram með sínar kenningar um innleiðslu breytinga. 
Hann vildi skipta ferlinu niður í þrjú stig. Fyrsta stigið felur það í sér að affrysta 
eða þíða ríkjandi ástand. Það getur verið mjög snúið að venja starfsfólk af því 
vinnulagi sem það hefur tamið sér í mjög langan tíma og jafnvel skapað 
velgengni í fortíðinni. Lewin telur að þíðing sé auðveldari þegar klár ástæða 
liggur að baki, eins og neyð eða fjárhagslegir erfiðleikar. Næsta skref hefur 
verið kallað færsla og felst í því að sannfæra starfsmennina um að tileinka sér 
þá breytingu sem ákveðin hefur verið. Að lokum, ef færslan hefur gengið vel, 
þarf að frysta nýju stöðuna til þess að festa hana í sessi meðal starfsmannanna. 
Þar sem Lewin var brautryðjandi í kenningum um breytingastjórnun er enn í 
dag horft til kenninga hans við breytingaferli innan stofnana og fyrirtækja 
(Schultz og Schultz, 2015).   

Með rannsóknum Everett M. Rogers (2010) var þróað ferli um útbreiðslu 
nýjunga (e. diffusion of innovations) (sjá mynd 1). Þar er talið að taka þurfi 
mið af þekkingu, sannfæringu, ákvörðun, innleiðingu og staðfestingu.(Rogers, 
2010). 
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Mynd 1. Útbreiðsla nýjunga  
 
John P. Kotter er einn af þeim fræðimönnum sem mikið hefur rannsakað 

aðferðir við breytingastjórnun. Hann hefur sett fram kenningu í 8 þrepum (sjá 
mynd 2.) 

Kotter og aðrir fræðimenn tala um að nauðsynlegt sé að starfsfólk geri sér 
grein fyrir að breytinga sé þörf. Eins og Lewin, telur hann auðveldast að leiða 
starfsfólki það fyrir sjónir þegar hætta eða erfiðleikar steðja að, en á móti 
kemur að þá þarf að hraða öllu ferlinu, sem getur skapað hættu á mistökum 
(Kotter, 2007; Porter-O'Grady og Malloch, 2014). Til að þetta stig takist sem 
best telur Kotter að það skipti miklu máli að hafa leiðtoga sem nær að hrífa 
starfsmenn fyrirtækisins með sér (Kee og Newcomer, 2008; Kotter, 2007). 
 

Staðfesting
Verður	þegar	einstaklingurinn	eða	hópurinn	fer	yfir	breytinguna	og	sér	að	andstaða	við	

hana	er	horfin		og	hún	er	nýtt	í	starfi

Innleiðing

Verður	þegar	einstaklingurinn	eða	hópurinn	hrindir	ákvörðun	sinni	í	framkvæmd

Ákvörðun
Verður	þegar	einstaklingur	eða	hópur	skuldbindur	sig	að	velja	þessa	nýju	þekkingu	og	

tileinka	sér	hana	

Sannfæring
Gerist	þegar	einstaklingurinn	eða	hópurinn	myndar	áhugahvetjandi		viðhorf	til	

nýjungarinnar

Þekking
Einstaklingur	eða	hópur	kynnir	nýjung	þar	sem	fram	kemur	hver	er	ávinningurinn	og	

skilningur	á	því	hvernig	nýjungin	virkar
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Mynd 2. Átta þrep breytingaferlisins (Kotter, 2007) 

 
Afgerandi breytingar eiga sér oft stað í skjóli eins mjög áberandi einstaklings. 
Hins vegar er ferli slíkra breytinga það flókið að þörf er á gríðarlegri orku til 
að viðhalda því. Til að mæta því hefur reynst vel að mynda teymi sem safnar 
saman upplýsingum sem nauðsynlegar eru. Þegar teymi er myndað er 
nauðsynlegt að gæta þess að allir hagsmunaaðilar sem koma að málinu hafi 
sinn fulltrúa og huga þarf að sérfræðikunnáttu, trúverðugleika og 

Skynja	þörf	fyrir	
breytingar

Myndun	
leiðbeinandi	
bandalags

Þróa	framtíðarsýn	
og	aðgerðaáætlun

Miðla	
breytingasýninni

Valdstyrking	á	
breiðum	grunni

Myndun	
skammtímasigra

Enn	frekari	
breytingar	mótaðar

Breytingar	festar	í	
sessi	í	menningunni
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leiðtogahæfileikum meðlima. Við breytingastjórnun hættir mönnum stundum 
til að hlaupa yfir þetta stig teymismyndunar í viðleitni við að hraða ferli 
breytinga. Hafa ber í huga að öll stig breytingaferlisins eru mikilvæg og því 
ber að varast að hlaupa yfir ákveðna þætti þess (Kee og Newcomer, 2008; 
Kotter, 2007). 

Að mati fræðimannanna þarf að gera áætlun um framtíðarsýn verkefna eða 
stofnana og er hún gott hjálpartæki fyrir fólk í breytingaferlinu. Framtíðarsýn 
er leiðbeinandi fyrir alla hegðun starfsmanna (Porter-O'Grady og Malloch, 
2014). Ef þessi vinna er unnin af kostgæfni, auðveldar hún breytingar með því 
að kveikja áhuga starfsmanna á aðgerðum sem geta verið andsnúnar 
skammtímahagsmunum þeirra. Bent hefur verið á að óskilvirk framtíðarsýn 
geti verið verri en engin (Kotter, 2007). 

Breytingaleiðtogar þurfa á þessu stigi ferlisins að gæta þess að skilaboð 
þeirra séu skýr. Þetta má gera meðal annars með stórum hópfundum, 
minnismiðum, blaðaútgáfu, tölvupósti og óformlegum samtölum við 
starfsmenn. Huga ber samt að kostnaði við kynningu og því að hún nái til allra 
og hægt sé að endurtaka hana ef þörf er á. Breytingaleiðtoginn þarf að fara 
fram með gott fordæmi, nota nýjungarnar og festa þær í sessi í sinni vinnu. 
Reikna má með að því fleiri sem eru virkjaðir, því meiri líkur séu á að 
breytingar nái að festast í sessi (Kee og Newcomer, 2008; Kotter, 2007; 
Rogers, 2010). Mikilvægt er að efla starfsmenn á breiðum grunni til aðgerða 
með því að fjarlægja eins mikið af hindrunum og mögulegt er. Ef þetta er ekki 
gert tímanlega er hætta á að starfsmenn verði ergilegir og það drepi áhuga 
þeirra á að vinna eftir nýrri áætlun. Engu máli skiptir hversu björt 
framtíðarsýnin eða verkáætlunin er og hversu vel starfsmennirnir eru tilbúnir 
að fylgja henni, ef of langt er í mælanlegan árangur. Skammtímasigrar eru 
leiðarvísar á vegi fólks að settu marki. Draga þarf saman þann árangur sem 
áunnist hefur og samgleðjast. Margir gleðjast á þessu stigi og telja sig hafa 
unnið stríðið en ekki einstaka orustu. Afleiðing þess er að nauðsynleg 
einbeiting hverfur og það dregur úr árangrinum og hann jafnvel hverfur. Hafa 
þarf í huga í gegnum allt breytingaferlið að starfsmenn skynji þörf fyrirtækisins 
eða stofnunarinnar fyrir breytingar og að breytingaleiðtoginn dragi ekki saman 
seglin fyrr en verkinu er að fullu lokið (Kee og Newcomer, 2008; Kotter, 
2007). 

Eins og fræðimennirnir benda á þarf leiðtoginn alltaf að vera á tánum og 
þjálfa sig í að skynja þörf fyrir frekari breytingar. Fyrirtæki og stofnanir þróa 
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menningu sína og vinnulag á löngum tíma og því tekur tíma að breyta henni 
og festa breytingar í sessi. Ef mikil andstaða er við nýja framtíðarsýn, getur 
verið nauðsynlegt að ryðja þeim hindrunum úr vegi. Stundum þarf að grípa til 
uppsagna starfsfólks sem ekki tileinkar sér þá stefnu sem upp hefur verið tekin 
(Kotter, 2007). 

Sambærilegt breytingaferli var þróað af Prochaska og DiClements (1992). 
Þeir settu ferlið upp í sex stig. Fyrsta stigið er fyrirstöðustig og annað 
umhugsunarstig. Þriðja stigið er undirbúningsstig, fjórða stigið 
framkvæmdastig þar sem starfsháttum er breytt, en um leið þarf að fást við 
gömlu starfshættina. Fimmta stigið er viðhaldsstig. Hver breyting þarf að vara 
í sex mánuði eða lengur. Sjötta stigið er afturfararstig. Það einkennist af því að 
starfsfólkið tekur upp fyrri starfshætti. Þetta getur gerst t.d. þegar mikið álag 
er eða við breytingu á hrynjanda (e. rythm). Á þessu stigi þarf stjórnandinn að 
aðstoða starfsfólkið við að finna út af hverju það tók upp fyrri starfshætti. Var 
einhver galli á nýju venjunum eða erfiðleikar við að halda nýju áætlunina? Þá 
þarf að finna út hvernig hægt er að mæta því. Stjórnandinn þarf að vera 
hvetjandi, en ekki ásakandi. Þá eru meiri líkur á að hægt sé að finna lausn sem 
flestir sætta sig við (Prochaska og DiClemente, 1992). 

Áætlað er að 66-75% allra breytinga misheppnist. Helstu ástæður þess eru 
ófullnægjandi stuðningur við breytinguna eða skortur á skilningi á ábyrgð í 
breytingum (Kee og Newcomer, 2008). Kotter og Schlesinger (2008) benda á 
að í flestum fyrirtækjum koma fram vandamál við að leiða breytingar og telja 
að ein helsta ástæðan fyrir því sé að stjórnendur virðast oft keyra þær áfram án 
þess að koma hugmyndinni á framfæri eða markaðssetja hana sem mikilvæga 
fyrir skipulagsheildina. Það verði til þess að skilja starfsmenn eftir í lausu lofti. 
Þá er oft tilteknum þrepum sleppt, stjórnendur stytta sér leið, sem hafi í för 
með sér að þeir verði stundum fyrir bakslagi eða lendi í ógöngum. Helsta 
áskorunin og kjarninn í breytingaferlinu er að breyta hegðun starfsfólksins 
sjálfs innan skipulagsheildarinnar (Kotter og Schlesinger, 2008). 

Til þess að breytingaferlið verði árangursríkt leggja Kotter og Cohen (2002) 
áherslu á breytingavilja (e. readiness to change). Þeir vilja meina að 
stjórnendur þurfi að kanna þennan vilja og þá þurfi að hafa fjóra þætti í huga, 
sem er að kanna vel ástand skipulagsheildar og þekkja aðstæður hennar vel til 
að geta hafið raunverulegar breytingar. Þá þurfi að koma auga á hindranir og 
sér í lagi þær sem varða menninguna. Því fyrr sem stjórnendur skilja 
menninguna þeim mun líklegra er að innleiðing breytinga gangi vel fyrir sig. 
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Það skiptir máli að ræða við það starfsfólk sem er næst vettvangi og vinnur að 
þeim verkefnum sem breytingarnar ná yfir. Það starfsfólk veit meira en 
stjórnendur um vandamálin sem blasa við og hvernig best er að taka á þeim og 
leysa þau. Þá þekkir það frekar en stjórnendurnir hinar raunverulegar þarfir 
skipulagsheildarinnar. Stjórnendur þurfa að taka með í reikninginn áætlanir 
vegna aðstæðna sem skapast við andstöðu starfsfólks gegn tilteknum 
breytingum. Skipt getur sköpum að styðjast við áætlun sem felur í sér lausnir 
á því hvernig eigi að yfirvinna andstöðu (Kotter og Cohen, 2002). 

Enn fremur getur andstaða orðið til í hugum starfsfólks þar sem það gæti 
átt á hættu að missa spón úr aski sínum og staða þess innan 
skipulagsheildarinnar kynni að breytast. Dæmi um ástæðu andstöðu gegn 
breytingum eru; misskilningur, ónógar upplýsingar, slæm reynsla af öðrum 
breytingum, minna umboð til athafna, hræðsla við að gera mistök og að 
ávinningur af breytingunum sé ekki sýnilegur. Þá benda þeir á að andstaða geti 
myndast telji starfsfólk breytingarnar ógnun af einhverju tagi (Kotter og 
Cohen, 2002). 

Samkvæmt Kotter og Cohen (2002) hefur átta þrepa líkanið um breytingar 
skilað miklum árangri í áranna rás. Þeir halda því fram að lykillinn að góðum 
árangri felist í því hversu mikil áhersla sé lögð á að höfða til tilfinninga 
starfsfólks í sjálfu ferlinu. Þá benda þeir á að sýn og stefna, menning, ferlar og 
skipulag séu mikilvæg atriði varðandi innleiðingu breytinga hjá 
skipulagsheildum, en enn mikilvægara sé að ná fram breytingum á atferli og 
hegðun starfsfólks. 

Samantekt 

Hlutverk millistjórnandans er mikilvægt þegar breytingar eru gerðar á 
skipulagseiningu hans. Hann þarf að styðja við starfsmenn sína, en á sama tíma 
hafa að leiðarljósi stefnu yfirmanna sinna og framfylgja henni. Millistjórnandi 
þarf að vera leiðtogi starfsmanna sinna og bera hag þeirra fyrir brjósti. Til þess 
að hann geti leitt breytingu á vinnustaðnum þarf hann að ná að skapa sér traust 
yfirmanna sinna og undirmanna, vera fyrirmynd og vinna af heilindum. Hann 
þarf að leiða breytingar á þann hátt að hann afli þeim fylgjenda, skapa skýra 
framtíðarsýn, upplýsa um alla þætti breytinganna, innleiða þær, valdstyrkja 
starfsmenn sína, halda upp á sigra, tryggja að breytingarnar festist í sessi og 
fylgast með nýjungum og því hvort frekari breytinga sé þörf. Stuðningur við 
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millistjórnendur er mikilvægur, bæði frá yfirmönnum í formi hlustunar, 
skilnings, trausts og virðingar, en einnig með virkum aðgerðum, s.s. beinni 
aðstoð við verkefnin.  

Reynsla íslenskra millistjórnenda á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni 
af því að leiða breytingar hefur ekki verið skoðuð. Í heimildarsamantekt kemur 
fram að margir millistjórnendur upplifa streitu, verkjavandamál og jafnvel 
kulnun í starfi. Því er áhugavert að skoða hvort og þá hvernig reynsla þeirra er 
og hvort þeir upplifi að fá stuðning. Stuðningur við störf virðist geta skipt 
sköpum í líðan starfsmanna, hvar sem þeir starfa og hvaða hlutverki sem þeir 
gegna. Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er:  Hver er reynsla 
millistjórnenda á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni af því að leiða 
breytingar og af stuðningi og stuðningsleysi í því samhengi?  
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Kafli 2  

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, vali á 
þátttakendum og aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun og 
gagnagreiningu. Þá er rætt um réttmæti og áreiðanleika. Í lokin er umfjöllun 
um helstu takmarkanir rannsóknarinnar.  

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknarspurningin sem farið var af stað með var „Hver er reynsla 
millistjórnenda á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni af því að leiða 
breytingar og af stuðningi og stuðningsleysi í því samhengi?" Til að leita svara 
við rannsóknarspurningunni var rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í 
fyrirbærafræði notuð, sem byggir á fyrirbærafræði (e. phenomenology), 
túlkunarfræði (e. hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. construtivism) 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Aðferðin byggir á þeim grunni að til að skilja 
heiminn þurfi túlkun einstaklingsins og því verður rannsakandi að draga fram 
á skýran og skilmerkilegan hátt merkingu rannsóknargagna með aðstoð 
þátttakenda. Rannsóknargögnin ein og sér geta ekki gefið fullnægjandi mynd 
af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka og því er túlkun þeirra hluti af 
rannsóknargögnunum.  

Í rannsókninni voru notuð opin viðtöl. Opin viðtöl eru talin stuðla að 
þægilegra andrúmslofti en formleg lokuð viðtöl. Með þessu móti er 
þátttakendum gefið aukið tækifæri til að lýsa reynslu sinni með eigin orðum. 
Stuðst var við viðtalsramma í helstu atriðum til að draga fram reynslu 
þátttakandans. Tilgangur þess var að fá fram dýpri og heildstæðari mynd af 
reynslu hans, en ekki að stýra samræðunum í ákveðinn farveg. Opin viðtöl eru 
aðferð við öflun rannsóknargagna, sem veita viðmælanda tækifæri til að láta í 
ljós eigin skoðanir, tilfinningar og túlkun. Notað er orðalag sem þátttakandinn 
skilur og spurningarnar eru opnar og bjóða upp á samræður, öfugt við lokaðar 
spurningar (Esterberg, 2002). 
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Hugmyndafræði eigindlegra rannsókna  

Eigindleg aðferðafræði (e. qualitative research methods) leggur áherslu á að 
einstaklingurinn sé virkur túlkandi. Þannig beinast eigindlegar rannsóknar-
aðferðir að því að skilja hvernig einstaklingar skynja umhverfi sitt og aðstæður. 
Þessi aðferð er notuð til að lýsa reynslu og upplifun fólks við ýmsar aðstæður 
en til þess að það megi verða þarf rannsakandinn að vera trúr 
hugmyndafræðinni og útiloka sem mest eigin skoðanir og reynslu, en lýsa því 
sem þátttakandinn segir honum. Kenningar og tilgátur eru unnar upp úr 
gögnunum og þróast þegar líður á rannsóknina, enda mótast áherslur á meðan 
á rannsókn stendur (Vass, Rigby og Payne, 2017). 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði er reynsla einstaklings dregin fram 
með samræðum og virkri hlustun. Rannsakandinn greinir síðan samræðurnar 
og túlkar reynsluheim þátttakenda til að auka þekkingu og skilning fólks á 
ákveðnu fyrirbæri. Lögð er áhersla á að rannsakandi, með aðstoð þátttakenda, 
dragi fram það sem felst í rannsóknargögnunum. Tilgangur Vancouver-skólans 
er að auka skilning á fyrirbærum sem nýta má til að auka gæði mannlegrar 
þjónustu eins og heilbrigðisþjónustunnar.  

Aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði byggir á tólf meginþrepum. 
Þessi þrep lýsa ákveðnu verklagi sem farið er eftir. Rannsóknaraðferðinni er 
ætlað að dýpka skilning á fyrirbærinu sem rannsakað er og gefa niðurstöður 
sem draga upp heildstæða mynd af reynslu þátttakenda, sem litið er á sem 
meðrannsakendur. Í Vancouver- skólanum er lögð mikil áhersla á trúnað við 
þátttakendur og að valda þeim ekki skaða. Rannsóknarferlið í Vancouver-
skólanum er ferli þar sem farið er aftur og aftur í gegnum ákveðna, vitræna 
þætti allt rannsóknarferlið. Þessir þættir eru sjö og má setja þá upp í hringferli 
(sjá mynd 2). 
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Mynd 3. Hringferli Vancouver–skólans. 
 

Rannsakandinn þarf endurtekið að fara í gegnum þessa sjö þætti í öllum tólf 
þrepum rannsóknarferlisins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Úrtak  

Í rannsókninni var notað tilgangsúrtak, en í þeim tilvikum eru einstaklingar 
valdir vegna reynslu þeirra af fyrirbærinu sem til skoðunar er og á þeim grunni 
sem best hentar markmiðum rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Þátttakendur voru 12 og voru millistjórnendur í 
heilbrigðisþjónustu á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og hafa leitt 
breytingar á vinnustað sínum. Margar ástæður voru fyrir breytingum þeim sem 
millistjórnendur í þessari rannsókn lýsa reynslu sinni af. Má þar nefna 
fyrirmæli frá yfirmönnum, verklagsbreytingar, sameiningar og flutningur á 
starfsemi starfsstöðva þeirra. Sett var skilyrði um að a.m.k. þrír mánuðir væru 
liðnir frá innleiðingu breytinganna. Haft var samband við stjórnendur 
heilbrigðisstofnana víðsvegar um landið og þeir sendu tölvupóst á sína 
millistjórnendur eða sendu rannsakanda netföng þeirra. Persónuvernd var 
tilkynnt um rannsóknina og Vísindasiðanefnd taldi hana ekki þurfa leyfi 
nefndarinnar. Tólf millistjórnendur tóku þátt í rannsókninnni og voru þeir allir 
hjúkrunarfræðingar, utan einn sem hafði ekki formlega menntun. Litið var á 
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þátttakendur í rannsókninni sem meðrannsakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013b). 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun rannsóknarinnar fór fram á tímabilinu október 2015 til desember 
2016 með viðtölum við þátttakendur, eitt til tvö við hvern, þar sem notaðar 
voru samræður með opnum spurningum. Hvert viðtal tók á bilinu 40-50 
mínútur. Áhersla var lögð á að valda ekki þátttakendum óþægindum og því 
fóru viðtölin fram þar sem best hentaði, á skrifstofum þátttakendanna eða með 
myndsamtali ef það hentaði betur. Í upphafi viðtals var þátttakendum kynnt 
rannsóknin og tilgangur hennar með kynningarbréfi og þátttakendur skrifuðu 
undir upplýst samþykki.  

Viðtalsrammi 

Notuð voru hálf-stöðluð viðtöl og stuðst við viðtalsramma, en þátttakendur 
stýrðu viðtalinu og stundum vildu þeir ræða reynslu sína á annan hátt en 
viðtalsramminn sagði til um. Viðtalsramminn leit svona út: 

1) Getur þú lýst þeim skipulagsbreytingum sem þú leiddir á vinnustað 
þínum? 

2) Hvernig gekk það? 
3) Telur þú að breytingarnar hafi verið árangursríkar? 
4) Hvernig reynsla var það fyrir þig að leiða breytingarnar? Hverjar voru 

helstu hindranirnar/sigrarnir? 
5) Hvaða stuðning/stuðningsleysi hafðir þú frá yfirmönnum þínum? 
6) Hvaða stuðning/stuðningsleysi hafðir þú frá undirmönnum þínum? 
7) Hvaða bakgrunn hefur þú sem auðveldaði/hindraði þig í að leiða 
þessar breytingar? 

8) Hvaða lærdóm dregur þú af þessum breytingum? Myndir þú gera 
hlutina eins aftur ef þú þyrftir að leiða nýjar breytingar? 

 
Samræðurnar voru teknar upp og vélritaðar orðrétt. Þegar því var lokið var 
upptökunum eytt. 
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Gagnagreining 

Við gagnagreiningu var stuðst við aðferðafræði Vancouver-skólans í 
fyrirbærafræði. Texti hvers viðtals var lesinn yfir aftur og aftur og í hvert skipti 
tekin út atriði sem virtust hafa sérstaka merkingu og tengdust viðfangsefni 
rannsóknarinnar. Mikilvægum atriðum í reynslu hvers og eins var raðað saman 
í eina heildarmynd, textinn greindur, sett var fram greiningarlíkan fyrir hvern 
þátttakanda og síðan fyrir alla í eitt heildargreiningarlíkan. Til að tryggja 
réttmæti rannsóknarinnar, var heildargreiningarlíkanið borið undir tvo 
þátttakendur og þekktu þeir sína sögu út úr því. Til að meta hvort samræmi 
væri milli niðurstaðna og rannsóknargagna voru öll viðtölin lesin yfir aftur og 
farið yfir ferlið í heild sinni. Niðurstöður byggðust á því sem fram kom í 
viðtölunum og voru notaðar beinar tilvitnanir í orð þátttakenda til að stuðla að 
trúverðugleika þeirra. Þótt markmiðið hafi verið að varpa ljósi á sameiginlega 
reynslu millistjórnenda af því að leiða breytingar á vinnustað sínum, má aldrei 
gleyma að reynsla hvers og eins einstaklings er einstök. Rannsóknarferli 
Vancouver-skólans í fyrirbærafræði má setja upp í 12 þrep.  
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Tafla 1. Tólf meginþrep Vancouver-skólans.  
 TÓLF ÞREP VANCOUVER-

SKÓLANS Í 

FYRIRBÆRAFRÆÐI  

ÞAÐ SEM GERT VAR Í 

ÞESSARI RANNSÓKN  

1. þrep Að velja samræðufélaga (val á 

úrtaki) - millistjórnendur í 

heilbrigðisþjónustu. 

Valdir voru 12 þátttakendur með 

tilgangsúrtaki. 

2. þrep Fyrst að vera kyrr (áður en 

byrjað er á samræðunum).  

Skráðar voru niður fyrirframgerðar 

hugmyndir um fyrirbærið til að það 

truflaði ekki samræðurnar. 

3. þrep Þátttaka í samræðunum 

(gagnasöfnun).  

Tekin voru 12 viðtöl. 

4. þrep Skerpt vitund varðandi orð 

(byrjandi gagnagreining).  

Hlustað, lesið, ígrundað. 

5. þrep Byrjandi þemagreining (sett 

orð á hugmyndir).  

Viðtölin skoðuð og velt fyrir sér 

hvað viðkomandi væri að segja, hver 

væru aðalatriðin. 

6. þrep Að átta sig á 

heildarmyndinni, reynslu 

hvers og eins.  

Búið til greiningarlíkan fyrir hvern og 

einn þátttakanda. 

7. þrep Staðfesting á heildarmynd 

hvers einstaklings með 

honum sjálfum.  

Haft samband við tvo af 

þátttakendunum og þeir staðfestu 

niðurstöður greininga viðtalanna. 

8. þrep Að átta sig á heildarmyndinni 

á fyrirbærinu sjálfu (megin 

niðurstöður rannsóknarinnar).  

Þróuð heildarmynd fyrir alla 

þátttakendurna.  Gert 

heildargreiningarlíkan. 

9. þrep Að bera saman 

niðurstöðurnar við 

rannsóknargögnin.  

Öll viðtölin lesin yfir aftur og 

fullvissa fengin um að ekkert hefði 

gleymst og niðurstöðurnar væru í 

samræmi við viðtölin. 

10. þrep Að velja rannsókninni heiti 

sem lýsir niðurstöðum 

hennar í örstuttu máli.  

Breytingar þurfa að vera  samvinnu-

verkefni: Reynsla millistjórnenda á 

heilbrigðisstofnunum á 

landsbyggðinni af því að leiða 

breytingar 
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11. þrep Að sannreyna niðurstöðurnar 

með einhverjum þátttakenda.  

Haft var samband við tvo 

þátttakendur og þeir þekktu eigin 

reynslu út úr heildarniðurstöðunum. 

12. þrep Að skrifa upp niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

Gert með beinum tilvitnunum í orð 

þátttakendenda. 

Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar  

Nauðsynlegt er að hafa siðferðileg álitamál í huga þegar unnið er með 
eigindlegar rannsóknaraðferðir. Rannsakandi þarf að gæta þess að tilgangur 
rannsóknar og markmið séu ljós, en gagnsæi er mikilvægt svo þátttakendur átti 
sig á hlutverki sínu í rannsókninni. Mikilvægt er að þátttakendur veiti upplýst 
samþykki og séu meðvitaðir um frelsi til að hætta þátttöku á öllum stigum 
rannsóknarinnar. Einnig er mikilvægt að þátttakendur séu upplýstir um 
meðferð upplýsinga, trúnað og nafnleynd (Sigurður Kristinsson, 2013). Til að 
tryggja ofangreint fengu allir þátttakendur þessarar rannsóknar kynningarbréf 
fyrir viðtölin send í tölvupósti til yfirlestrar og í upphafi viðtals var farið yfir 
þau og kynnt hvernig gagnasöfnun og gagnagreining færi fram, hvernig unnið 
væri með gögnin og hvernig og hvenær þeim yrði eytt. Misjafnt var hvort 
þátttakendur skrifuðu undir samþykki sitt vegna rannsóknarinnar með nafni 
sínu, með táknum eða staðfestu mótttöku kynningarbréfsins með tölvupósti. 

Staða rannsakanda tengist einnig siðferðilegum þáttum sem snúa að 
rannsókninni. Þegar eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt þarf 
rannsakandi að vera meðvitaður um þau áhrif sem hann getur haft á 
þátttakendur og rannsóknarniðurstöður. Þess vegna þarf rannsakandi að 
tryggja að hann leggi skoðanir sínar og viðhorf til hliðar og horfi á öll 
sjónarmið sem jafnmikilvæg (Esterberg, 2002). 

Rannsókninni er ekki ætlað að spegla reynslu allra millistjórnenda í 
heilbrigðisþjónustu á Íslandi og annar rannsakandi með aðra þekkingu og 
reynslu að baki myndi mjög líklega fá aðra niðurstöðu.  
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 Kafli 3 

Niðurstöður 

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn var: Hver er reynsla millistjórnenda 
á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni af því að leiða breytingar og af 
stuðningi og stuðningsleysi í því samhengi? Yfirþema rannsóknarinnar og 
megin niðurstaða er: Breytingar þurfa að vera samvinnuverkefni. Til að ná 
þessari samvinnu og fá fólk með sér, skiptir stjórnandinn sjálfur miklu máli, 
menntun hans, þekking, reynsla, kjarkur og áræðni, en einnig sú streita og það 
álag sem þegar er á stjórnandanum. Eflandi áhrifaþættir varðandi að ná að 
leiða breytingar sem komu fram í rannsókninni voru stuðningur yfirmanna, 
undirmanna og samfélagsins, ásamt sigrum í breytingaferlinu. Þá voru 
hindrandi áhrifaþættir stuðningsleysi yfirmanna og undirmanna og skortur á 
fjármagni, ásamt erfiðum samskiptum við starfsmenn. Að lokum er það 
breytingaferlið sjálft sem markar reynslu millistjórnenda og þá helst tilurð 
breytinganna, undirbúningur stjórnandans og framkvæmd breytingaferlisins. 
Að lokum komu fram þættir um það sem betur hefði mátt fara í innleiðingu 
breytinganna (sjá mynd 4). 
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Greiningarlíkan 

 

Mynd 4. Yfirlit yfir rannsóknarniðurstöður (heildargreiningarlíkanið). 

 

 

Breytingaferlið  

Undir meginþemanu ,,breytingaferlið” komu fram undirþemu sem eru tilurð 
breytinga, undirbúningur stjórnandans, framkvæmd breytingaferlisins og 
hugleiðingar um hvað betur hefði mátt fara.   

Breytingaferlið
Tilurð	breytinga

Undirbúningur	stjórnandans
Framkvæmd	breytingaferlis
Það	sem	betur	mátti	fara

Eflandi	
áhrifaþættir	

Stuðningur	
yfirmanna,	

undirmanna	og	
samfélagsins

Sigrar	í	
breytingaferlinu

Stjórnandinn	sjálfur
Persónulegir	þættir:	Menntun,	þekking,	

reynsla,	kjarkur	og	ákveðni
Umhverfisþættir:	Streita	og	álag

Hindrandi	
áhrifaþættir	
Stuðningsleysi	
yfirmanna	og	
undirmanna
Skortur	á	
fjármagni	

Erfið	samskipti	
við	starfsmenn
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Í starfi flestra millistjórnenda í hjúkrun eru breytingar stór þáttur í allri 
starfsemi deilda. Hlutverk millistjórnandans þar er stórt og hans vinna og 
áherslur eru í flestum tilvikum lykilatriði í því hvernig til tekst. Þátttakendur 
rannsóknarinnar höfðu allir leitt breytingar á sínum vinnustað, þó þær væru 
ólíkar og aðferðirnar mismunandi. Markmið breytinganna var líka mismunandi 
en það sem allir áttu sameiginlegt var að reyna af fremsta megni að leiða 
breytingar á þann hátt að það kæmi sem best út fyrir starfsmenn deilda og 
starfið innan þeirra. 

Tilurð breytinganna 

Margar ástæður lágu að baki því að breytingar urðu á starfi deilda sem 
þátttakendur rannsóknarinnar stýrðu. Breytingarnar voru sumar vegna 
fyrirskipana að ofan, þ.e.a.s. breytingar sem yfirstjórn lagði til og 
millistjórnandanum bar að framkvæma, breytingar vegna sameininga deilda 
eða breytts starfsumhverfis, vegna nýjunga í starfi, eða vegna utanaðkomandi 
þátta sem höfðu áhrif á starfsemi deilda, s.s. skorts á fagfólki.  

Undirbúningur stjórnandans 

Flestir þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um að þegar þeim væri ljóst að 
breytingar væru óumflýjanlegar, myndu þeir þurfa tíma til að undirbúa sig fyrir 
frekari vinnslu þeirra. Flestir þeirra lýstu því að þeir myndu nota ígrundun á 
skipulagðan hátt til að setja breytinguna niður fyrir sér, reyna að finna kosti og 
galla og hvað þyrfti helst að undirbúa. Tæknin sem sumir notuðu var að sjá 
breytingarnar myndrænt fyrir sér og reyna að finna það jákvæða við 
breytinguna og leggja áherslu á það við starfsfólkið. Einn þátttakandinn lýsti 
þessu svona: 

 ,,Þá reyni ég að setja verkefnið niður fyrir mér svona hvernig ég sé það fyrir 
mér gerast, bæði ávinning og reyni .. þó allir upplifi þetta sem ógnun s.s. 
niðurskurð, maður reynir þá að sjá hvaða tækifæri eru í því … reynir að 
kortleggja þetta fyrir manni þannig ég reyni að átta mig mjög vel á 
aðstæðum áður en ég held áfram þannig ég sé búin að fara yfir bæði ógnanir 
og tækifæri í þessu og reyna að sjá leiðir í þessu þannig að þegar ég fer með 
þetta á næsta stig þá hef ég eitthvað fram að færa ef fólk spyr mig, ég sé 
orðin örugg í því hvað þarf að gera og hvaða afleiðingar það hefur og hérna 
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það er svona ég gef mér alltaf þann tíma sem ég get fengið, sem er mismikill, 
svo hef ég tileinkað mér það í gegnum reynsluna að ég reyni að upplýsa 
starfsfólkið mjög vel.” 

Annar lýsti því með eftirfarandi hætti: 
 ,,Sko ég nota kannski ekkert ákveðið ferli en ég er oft með svona set niður 
á blað svona hálfgert svona ,process‘ og reyni að horfa á það svona 
myndrænt, ég er svolítið svoleiðis, ég þarf að hafa svolítið myndrænt fyrir 
framan mig þannig ég set svona og kannski hvaða aðilar koma að 
breytingunum, þú veist og hvort maður þarf eitthvað sérstakt og þarna þú 
veist ég er ekki með eitthvað ákveðið hérna mynstur sem heitir eitthvað 
sérstakt, en ég geri það svolítið og set svo kannski hvað er búið, er búið að 
setja endaákvörðunina, hverju ætlum við að breyta og þú veist hvers vegna 
er verið að breyta þessu, þetta er svona mjög fyrir mig.” 

Einn þátttakandinn lagði áherslu á hversu mikilvægt það væri að setja sér 
markmið með breytingunni, til þess að missa ekki móðinn á leiðinni. Hann 
lýsti þessu svona:  

,,Ég hefði ekki komist þetta langt ef ég væri ekki með menntunina með mér 
og skilninginn á bak við breytingarstjórnunina og markmiðið með því að 
breyta, kunna hvaða leiðir ætti að fara. Maður er búinn að setja sér markmið 
og svo er maður búinn að hugsa ákveðnar leiðir að því og þannig gengur 
þetta, maður verður að vera búinn að setja sér markmið og finna út hvað er 
markmiðið með þessu. Maður er ekki bara að þessu fyrir sjálfan sig sem 
stjórnandi, heldur er maður að þessu fyrir starfsfólkið.” 

Þátttakendur rannsóknarinnar áttu það sameiginlegt að allir virtust hafa hag 
deildarinnar og starfsfólksins að leiðarljósi við alla sína vinnu. 

Framkvæmd breytingaferlis 

Mikill samhljómur var meðal þátttakenda rannsóknarinnar um að fyrsta skref 
breytinga eftir að millistjórnandinn væri sjálfur búinn að ígrunda breytinguna 
og setja sér markmið, væri að kynna hana fyrir starfsmönnum. Aðeins var 
misjafnt eftir eðli breytinganna hvernig millistjórnendur gerðu þetta. Ef 
breytingin var fyrirfram ákveðin af yfirstjórn og millistjórnandinn hafði lítið 
um hana að segja, lögðu þeir áherslu á að reyna að útskýra fyrir 
starfsmönnunum hvað breytingin myndi þýða fyrir þeirra starf og 
starfsumhverfi. Einn þátttakandinn lagði mikla áherslu á að hann þyrfti að vera 
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fyrstur með fréttirnar og að starfsmenn heyrðu ekki af breytingunum frá 
einhverjum öðrum, s.s. úr fjölmiðlum. Nokkrir töluðu um það að þegar þeir 
væru búnir að setja niður fyrir sér sjálfum hver breytingin væri og hvaða áhrif 
hún hefði, myndu þeir ræða það við sinn nánasta samstarfsmann til að fá 
gleggri mynd af breytingunni. Eins fannst flestum þátttakendum mikilvægt að 
halda fund með starfsmönnum ef breytingin var mikil og hefði áhrif á 
starfsmennina beint, en forðuðust að hafa fyrstu fréttir í tölvupósti til 
starfsmanna. 

 ,,Það er iðulega með því að hitta fólk, ef þetta eru stórar breytingar sem 
hafa áhrif á fólk þá sendi ég ekki bara tölvupóst eða eitthvað svoleiðis, ég 
reyni að upplýsa mína nánustu samstarfsmenn. Það fer eftir því á hvaða 
starfshóp þetta hefur áhrif. Hefur þetta áhrif á okkur öll eða ákveðinn 
starfshóp, þá reyni ég að kalla til fundar eða ræði beint við fólkið. Samanber 
þegar við þurftum að fara í skerðingu sem gerðist mjög hratt og var mjög 
ógnandi þá kallaði ég bara til starfsmannafundar. Þá var ég búin að sitja og 
fara yfir alla kosti í stöðunni, búin að fá minn afleysara með mér að kíkja 
yfir þetta. Þá kallaði ég til fundar og upplýsti alla um þetta og auðvitað þó 
ég segist gefa mér tíma í hlutina, þá get ég ekki gefið mér mikinn tíma því 
að ég þarf að vera fyrst með fréttirnar. Ég vil ekki að fólk heyri þetta utan 
frá, mér finnst það best að við köllum til fundar, við ræðum málið og 
upplýsum vel og leyfum fólki að koma með tillögur og spurningar og ef ég 
get ekki svarað þeim, þá fer ég og fæ svör við þeim þannig við reynum að 
tala okkur í gegnum breytingarnar og átta okkur á hvað er í stöðunni.” 

Flestir þátttakendurnir lögðu á það mikla áherslu að starfsfólkið á deildinni 
gæti komið að skipulagi breytinganna og töldu að það að hafa starfsmennina 
með í ráðum skipti miklu máli fyrir innleiðingu og útkomu breytinganna. Einn 
lýsir þessu svona: 

 ,,Ég sest niður með fólki, útskýri pínu fyrir þeim og bið þá að segja mér 
hvernig þeir eru að upplifa þetta. Og þá fær fólk tækifæri til að tjá sig, þú 
veist bæði fyrir breytinguna, þegar ég er að spá í hvað vilt þú gera og eins í 
ferlinu sjálfu, og eftir á … ég reyndi að fá sem flestra augu og segi þeim það 
beint út, ég er ekki snillingurinn, ég sé ekki allt, ég þarf ykkur með mér, þá 
gengur þetta miklu betur því þær hafa oft einhverja innsýn sem ég hef misst 
af, þannig að saman höfum við getað gert svona breytingar.” 

Annar lýsir þessu svona: 
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,,Ef það verða breytingar hjá mér þá hef ég haft það sem reglu að hafa 
starfsfólkið inni í því, það er ýmislegt sem starfsfólkið sér sem ég sé ekki, 
ég kem kannski með hugmynd að gera eitthvað svona, svo kannski sér það 
aðeins betri hugmynd og með því að hafa allt starfsfólkið með þá nærðu 
svona betri hérna bara móral.” 

Það sem var líkt með niðurstöðu þeirra breytinga sem þessir 
millistjórnendur stýrðu, var að upplifun þeirra var sú að breytingin hafði 
jákvæð áhrif á starfsanda á deildinni og niðurstaða breytinganna leiddi til þess 
að deildin sem þeir stýrðu kom sterkari út úr breytingunni en fyrir hana. Einn 
millistjórnandinn lýsti því að hann hafði kviðið mjög fyrir að bera verkefnið 
upp við starfsmenn sína, en þeir komið honum skemmtilega á óvart. Hann 
hefði upplifað að sumir starfsmennirnir sýndu merki kulnunar í starfi, væru 
leiðir og neikvæðir í vinnunni og mæting þeirra hafði versnað fyrir 
breytinguna. Eftir að þeir fengu tækifæri til að takast á við ný verkefni og fundu 
fyrir trausti frá stjórnendum, hefði viðhorf þeirra til vinnunnar breyst og 
starfsandi og samhugur starfsmanna deildarinnar batnað í kjölfarið. 

Atriði sem kom fram hjá mörgum þátttakendum rannsóknarinnar var að 
halda opnum samskiptum í gegnum allt ferlið. Það töldu þeir líklegra til að 
losna við eða minnka tortryggni í garð breytinganna.  

,,Maður þarf að vera með góða fræðslu og mikla upplýsingagjöf. Maður þarf 
að hafa fólk með sér og náttúrulega mæta þeim á þeim stað sem þeir eru.” 

Hvað mátti betur fara 

Flestir þátttakendur rannsóknarinnar vildu meina að þeir myndu framkvæma 
breytingarnar aftur eins og þeir höfðu gert, stæðu þeir frammi fyrir því að leiða 
svipaðar breytingar aftur. Það sem þeir vildu helst endurskoða í 
breytingaferlinu var eftirfylgni með breytingum, hún hefði þurft að vera meiri 
í sumum tilfellum og alltaf mætti leggja meiri vinnu í upplýsingagjöf. Nokkrir 
töldu að þegar breytingar yrðu vegna utanaðkomandi þátta, væri mikilvægt að 
yfirstjórnendur gæfu þeim sveigjanleika og að breytingarnar fengju þann tíma 
sem til þyrfti, en einn þátttakandinn orðaði þetta svona:  

,,Það þegar erfiðir hlutir eru, að láta þá ekki gerast of hratt, það er heila 
málið, fólk verður að fá að aðlaga sig og undirbúa sig og sjá fram í tímann, 
að þetta gerist ekki of hratt. Ef þú getur gefið þér aðeins meiri tíma og sett 
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svona mælistikur, fólk finnur að ef það koma athugasemdir þá er það rætt 
og jafnvel breytt, en tímanum samt leyft að líða í breytingunum.” 

Öðrum fannst mikilvægt að fá að vera með í ákvörðun yfirstjórnar og að 
yfirstjórn myndi hlusta á ráð millistjórnandans um framkvæmdina. Með því 
mætti koma í veg fyrir óþarfa átök sem hægt hefði verið að komast hjá ef 
millistjórnandinn fengi lengri tíma til að framkvæma breytinguna með tilliti til 
starfsemi deildar og hefði meiri aðkomu að ákvarðanatökunni í yfirstjórn. 

Einn þátttakandinn lagði áherslu á að undirbúningurinn skipti svo miklu 
máli og það hefði verið sá hlutur sem hjálpaði honum að leiða breytinguna: 

 ,,Já en bara því ég var alveg viss í minni sök með mína þekkingu á bakinu 
að þetta var málið eins og ég segi, ég hafði aldrei getað gert þetta ef ég hefði 
ekki haft mína menntun til þess.” 

Eins nefndi annar þátttakandi að leggja hefði mátt meiri áherslu á fræðilega 
fræðslu til starfsmanna, til að auka skilning þeirra á nauðsyn breytingarinnar. 

Áhrifaþættir 

Áhrifaþættir breytingaferlisins gátu verið ýmist hindrandi eða eflandi. Eflandi 
áhrifaþættir breytingaferlisins voru meðal annars stuðningur yfirmanna og 
undirmanna, styðjandi samfélag og sigrar í breytingaferlinu. Hindrandi 
áhrifaþættir voru stuðningsleysi yfirmanna og undirmanna, skortur á fjármagni 
og erfið samskipti við starfsmenn.  

Sigrar 

Það sem þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu jákvætt í kjölfar breytinganna 
voru meðal annars smásigrar sem þeir upplifðu þegar breytingin sjálf var farin 
að skila sér í starfsemi deilda þeirra. Einn lýsti því svona þar sem verið var að 
sameina heilsugæslustöðvar og starfsfólkið fór loksins að líta á sig sem eina 
heild en ekki starfsmenn annarrar stöðvarinnar:  

„Já það var náttúrulega bara [að] heyra þær svara heilsugæsla… það var 
bara frábært og heyra þegar fólk segist vinna hjá heilbrigðisstofnun … ekki 
bara á heilsugæslunni.“ 

Annar upplifði það að hætta að heyra óánægju vegna breytinga á vinnulagi 
og upplifði að skipulagið skilaði sér í betra vinnulagi starfsmanna. Einn lýsti 
því líka hversu stoltur hann hafi verið af sínum samstarfsmönnum þegar hann 
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sá glampa í augum þeirra við fjölbreyttari verkefni sem þeim voru falin. Annar 
upplifði mikinn meðbyr vegna þess að starfsmenn voru fúsir til að taka þátt í 
breytingunum og fengu að vera með í ákvarðanatökunni. Þessir litlu sigrar 
virtust hvetja stjórnendur áfram og veita þeim vellíðan í starfi. 

Hindranir 

Ýmsar hindranir komu upp í breytingaferlinu hjá flestum þátttakendum 
rannsóknarinnar og það sem flestir þurftu að takast á við og upplifðu sem 
erfiðasta hluta breytinganna var óánægja starfsmanna, sem einkenndist af 
pirringi, neikvæðni og baktali. Þetta virtist vera sá þáttur sem millistjórnendur 
höfðu hvað minnsta stjórn á. Einn lýsti því þannig: 

 „Þetta voru manneskjur sem voru að naga sundur móralinn.“  
Annar lýsti þessu svona: 

 „Það er nefnilega þessi undirróður sem er svo hrikalega hættulegur þannig 
ég er að reyna að fá þær til að tala við mig. Ég segi oft, ég er ekki þekkt fyrir 
að bíta fast, komið og talið við mig um það sem betur má fara í staðinn fyrir 
að vera að þrasa úti á gangi, það lagar ekki neitt. Þetta er oft stærsta málið 
að reyna að ná þessu og við höfum verið að reyna ýmsar leiðir.“ 

Enn annar upplifði þetta mjög sterkt og það hafði veruleg áhrif á líðan 
viðkomandi á meðan á breytingarferlinu stóð og fyrst á eftir: 

„En það var erfitt þarna á tímabili, því það var sérstaklega þarna ein þeirra 
sem var svona eins og við tölum um í stjórnuninni, þessi eins og maður segir 
undirróðursmeistari og það var kannski það sem maður þurfti að brjóta á 
bak aftur. Maður reyndi náttúrulega að koma til móts við hana eins og maður 
gat, en svo kom auðvitað tímapunktur þar sem það var bara ekki hægt.“ 

Aðrar hindranir sem komu upp voru skortur á fjármagni, skortur á áhuga 
yfirmanna og að hraði breytinganna þurfti að vera meiri en svo að 
millistjórnendurnir gætu undirbúið breytinguna eins vel og þeir vildu, oft með 
þeim afleiðingum að kynning breytinganna varð minni en æskilegt var, sem 
olli neikvæðni frá starfsmönnum. 

Einn lýsti því að ef hann þyrfti að leita til yfirstjórnar til að fá fram 
breytingar, tæki það alltof langan tíma. 
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Stuðningur/stuðningsleysi yfirmanna 

Svo til allir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu einhvers konar stuðning frá 
yfirmanni og þá helst í formi hlustunar og ráðgjafar. Það var samt aðeins einn 
sem talaði um að yfirmaður viðkomandi hefði komið að skipulagi og 
framkvæmd breytinganna, hinir töluðu um að þeir hefðu vitað um stuðninginn 
en ekki fengið beina aðstoð. Einn þátttakandinn talaði um stuðning frá 
yfirmanni við breytinguna en taldi hann ekki hafa þekkingu til að aðstoða við 
að framkvæma eða undirbúa breytinguna sjálfa. Hann tók samt fram að eftir 
að breyting hafði verið gerð á framkvæmdastjórn stofnunarinnar hefði 
skilningur aukist og kunnátta núverandi yfirmanns væri allt önnur og meiri. 
Það kom fram í máli þriggja annarra þátttakenda að við breytingu á yfirmanni 
síðustu ár hefði orðið mikil breyting til batnaðar í stuðningi við vinnu þeirra. 
Þessir nýju yfirmenn virtust hafa betri skilning og skipulag og ná betur til 
þátttakendanna en þeir fyrri. Aðrir þrír þátttakendur sögðu að þeir hefðu verið 
meðvitaðir um stuðning yfirmanns síns, en voru þakklátir fyrir að hafa haft 
svigrúm til að vinna breytinguna án þess að yfirmaður þeirra hefði beina 
aðkomu að henni. 

Einn lýsir þessu svona: 
 „Ég fékk sko mjög frjálsar hendur frá mínum yfirmönnum, það var 
eiginlega bara svona, gerðu þetta bara eins og þú vilt þannig ég... og það 
hentaði mér mjög vel að það var enginn með nefið ofan í þessu. Þannig ég 
lét þau bara vita hvernig þetta gekk, en annars fékk ég bara mjög lausar 
hendur. Sko ef ég leitaði eftir því þá fékk ég það, en þau voru ekki að anda 
ofan í hálsmálið á mér alls ekki ... alls ekki áhugaleysi heldur bara upplifði 
þetta mikla traust, þú gerir þetta og ef það er eitthvað þá leitar þú til okkar.“ 

Og annar tekur í sama streng:  
„Það er ákveðið svigrúm til að vera sjálfstæður í starfinu, en það er leikandi 
hægt að leita til viðkomandi ef eitthvað bjátar á eða maður vildi koma 
einhverju á framfæri. Ég myndi ekki víla það fyrir mér að hafa samband en 
kann að meta ákveðna fjarlægð.“ 

Þrátt fyrir að vera ánægður með það sjálfstæði sem hann hafði í vinnunni, 
fann hann fyrir takmörkuðum áhuga yfirmanna, en hann lýsir þessu svona 
þegar hann er spurður hvort yfirmenn hans hefðu aðstoðað hann við 
undirbúning eða framkvæmd breytingarinnar: 

„Nei ekki neitt, við höfum boðið þeim í heimsókn, mætt á fundi, fengum 
góðar undirtektir en það var eins og það væri svo langt í þetta, í þeirra huga 
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var ekkert fjárhagslegt svigrúm. Eg held bara að þau hafi ekki séð þetta 
gerast, það er svona mín tilfinning. Við fengum alveg “good will”, mikil 
velvild sem fylgdi hugmyndinni, fengum hvatningu og annað en engan 
áþreifanlegan stuðning annan.“ 

Aðeins einn þátttakandi rannsóknarinnar sagðist ekki hafa upplifað 
stuðning frá yfirmanni sínum og fannst það mjög miður:  

„Sko því miður verð ég að segja að hvorki með núverandi eða fyrrverandi 
framkvæmdastjórn hefur verið stuðning að sækja þangað, það verður að 
segjast eins og er.“ 

Það vakti athygli að þessi stjórnandi upplifði mikinn stuðning 
samstarfsmanna sinna.  

Annar lýsti því að lítinn stuðning hafi verið að fá hjá fyrrverandi 
framkvæmdastjórn og upplifði það að yfirmaður tók ákvarðanir varðandi 
starfsmannamál þvert á það sem hann hafði verið búinn að ákveða með mjög 
sterkum rökum. Við það upplifði hann að með þessu hafi yfirmaður hans sett 
hann í mjög erfiða stöðu gagnvart starfsmanni.  

Stuðningur/stuðningsleysi undirmanna 

Flestir þátttakendurnir upplifðu stuðning frá sínum nánustu samstarfsmönnum 
og öðrum undirmönnum, a.m.k. að mestu leyti. Nokkrir lýstu því þó að 
starfsmennirnir hafi skipst í hópa, en þó aðeins verið fleiri sem studdu 
stjórnandann en þeir sem gerðu það ekki. Það var samhljómur með upplifun 
þeirra, að þeir sem voru tilbúnir að horfa á breytingarnar sem tækifæri studdu 
stjórnandann, en hinir voru annað hvort á móti eða hlutlausir. Þeir sem voru á 
móti voru oftast þeir sem breytingin kom mest niður á, eða starf þeirra breyttist 
meira en hinna. Einn lýsti því að hann þyrfti að sannfæra neikvæðu 
starfsmennina til að fá þá til að láta af neikvæðni og að treysta því að allt myndi 
verða í lagi. Hann taldi þetta oftast stafa af óöryggi þeirra og væru 
varnarviðbrögð við óþekktum atburðum eða aðstæðum. Annar tók í sama 
streng varðandi að flestir væru styðjandi í vinnu sinni og ynnu frábært starf, en 
aðrir syntu á móti og mögnuðu upp ótrúlegustu hluti. Hann upplifði það eins 
og hann hefði verið svikinn þegar fólk, sem hann taldi í ,,sínu liði”, snerist gegn 
ákvörðunum hans.  

Annar þátttakandi fann ekki stuðning frá öllum sínum undirmönnum og 
upplifði að mjög erfitt væri að sitja undir umtali frá ,,kafbátastarfsmönnum”, 
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eins og hann kallaði þá starfsmenn sem reyndu að grafa undan trausti til hans 
hjá öðrum starfsmönnum. Einnig fannst honum hann upplifa að fólk hefði 
varann á sér, sýndi honum ekki stuðning og væri ekki tilbúið að taka 
breytingarnar með trompi. Aftur á móti upplifðu margir stuðning frá sínum 
undirmönnum sem þeim fannst ómetanlegt og einn þeirra vildi meina að 
stuðningur sem hann fékk frá samstarfsmanni sínum hafi verið forsenda þess 
að breytingin gekk eins vel og raun bar vitni.  

Stuðningur frá samfélaginu 

Nokkrir rannsakendur upplifðu sterkt hvað samfélagið hafði mikið að segja 
þegar kom að stuðningi. Þeir upplifðu stuðning og góðvild frá samfélaginu í 
kringum sig og töldu það mikilvægt. Einn þeirra tók þátt í að breyta þjónustu í 
sinni heimabyggð, þar sem samfélagið þurfti svolítinn tíma til að átta sig á 
kostum þess, en hefur síðan stutt rækilega við starfsemina og séð að breytingin 
þjónaði hagsmunum samfélagsins betur en fyrra fyrirkomulag. Annar fann 
fyrir miklum stuðningi bæjarbúa við starfsstöð hans og lagði sig mikið fram í 
samskiptum við bæjarbúa. Hann kom þannig á jákvæðum samskiptum sem 
skiptu sköpum um líðan starfsmanna í vinnunni og líðan skjólstæðinganna sem 
starfsstöðin þjónaði.  

Stjórnandinn  

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að ýmsir persónulegir þættir skiptu máli 
þegar breytingar verða á starfsstöðvum þeirra. Þar komu sérstaklega fram 
þættir eins og menntun, þekking, reynsla, streita, álag, kjarkur og ákveðni. 

Menntun, þekking og reynsla 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar nema einn voru hjúkrunarfræðingar, þessi 
eini var með grunnskólapróf. Aðeins einn hjúkrunarfræðinganna var ekki með 
framhaldsmenntun í hjúkrun. Flestir voru með diplómanám eða meistaranám í 
stjórnun á heilbrigðissviði. Nokkrir þátttakendur voru líka með sérnám í öðru 
fagi s.s. heilsugæslunám, lýðheilsunám eða ljósmæðranám. Einn þátttakandinn 
var í reglulegri handleiðslu fyrir stjórnendur hjá sálfræðingi, sem hann lýsti 
sem afar mikilvægum þætti fyrir sig.  
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Flestir þátttakendur tjáðu sig um að með auknu námi og skilningi á stjórnun 
auðveldaði það þeim vinnu sína sem stjórnendur. Meðal annars sagði einn: 

,,Ég sé það að ég hefði aldrei getað gert þetta nema ég væri með 
stjórnunarmenntun, það er þessi vissa og öryggi að maður væri að gera rétt, 
það er bara ekki spurning, ég hefði ekki komist þetta langt ef ég væri ekki 
með menntunina með mér og skilninginn á bak við breytingastjórnunina og 
markmiðið með því að breyta, kunna hvaða leiðir ætti að fara.”  

Í sama streng tóku nokkrir til viðbótar og einn sagði: 
,,Hefði ekki getað hugsað mér að vera án þess ... maður notar þetta 
[stjórnunarmenntun] sem svona verkfæri hvernig maður setur hlutina upp 
og já það er svo margt sem þetta hjálpar svo mikið.” 

Nokkrir þátttakendur notuðu ákveðna hugmyndafræði til að auðvelda sér 
starf sitt, s.s. hugmyndafræði sem kölluð er ,,Tell me about it“ og 
straumlínustjórnun.  

Flestir þátttakendurnir höfðu líka töluverða reynslu af stjórnun og sögðu að 
reynslan hjálpaði þeim og að reynsla úr öðrum þáttum lífsins hjálpaði þeim 
líka, s.s. þátttaka í stjórnmálum, en einn þátttakandinn hafði reynslu þaðan.  

,,Þú lendir í ýmsu sem þú ert ekki undirbúinn, nægilega vel undirbúin sem 
koma bara með reynslu eins og erfið starfsmannamál og svona. Þá er 
mikilvægt að hafa, ef maður er ungur stjórnandi, er mikilvægt að hafa góðan 
mannauðsstjóra eða eitthvað gott ,,back up”… mér finnst ýmsar leiðir og 
kenningar sem kenndar voru í skólanum kannski ekki það sem ég nota beint, 
mér finnst maður þurfi bara að nota hyggjuvitið og blanda saman 
aðferðum.” 

Streita og álag 

Streita og álag á stjórnendur voru mismikil, en nokkrir lýstu því að reynslan af 
breytingaferlinu hefði tekið mikinn toll af þeim sjálfum. Einn lýsir því svona:  

,,Svo hérna verður þetta ennþá aukið álag og það koma tímar þar sem maður 
nennir þessu ekki lengur, kannski meira að þetta hefur áhrif á orku og úthald 
sko, eykur streitu alveg helling.”  

Annar lýsti þessu þannig: 
,,Framan af var ég spræk og allt svo spennandi og maður fullur áhuga og ég 
held að það hafi drifið mann langt áfram og mikið lengra en maður átti að 
fara, en það kom að því að ég klessti bara á vegg.”  
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Sá þriðji lýsir þessu svona: 
 ,,Vá maður var alltaf að efast um sjálfan sig og hvort maður sé að gera rétt 
og eilíf svona togstreita og stress og þannig. Það var oft bara mjög mjög 
erfitt og hérna og svona hvatti mann líka til þess að leita sér upplýsinga 
annað að maður væri að gera rétt. Það var verið að efast um hvort maður 
hefði leyfi yfirmanns til að gera hitt og þetta. … Þetta var rosa töff tímabil 
og maður efaðist stundum um sig og hálfsvaf ekki og skilurðu og allur þessi 
pakki alveg stressaður þannig og alveg álag í vinnunni mjög mikið. Svo 
einhvern veginn, maður er með þetta markmið og maður veit stundum ekki 
alveg hvaða leiðir maður á að fara heldur. Svo finnur maður einhverjar leiðir 
að því og veit það kannski ekki alltaf. Eins og í fræðunum þá er manni kennt 
að setja sér markmið og finna svo leiðir en svo byrjar maður á einhverju 
einu sem leiðir til annars og endar í hinu, svona keðja sem vindur upp á sig.” 

Einn af þeim þáttum sem virtist hafa mikil áhrif á þátttakendur 
rannsóknarinnar var þegar starfsmenn hættu vegna breytinganna. Oftast voru 
þetta starfsmenn sem áttu erfitt með að aðlagast breytingunum og áttu, að mati 
nokkurra þátttakenda, þátt í að „naga sundur móralinn“, eins og einn 
þátttakandinn lýsti því. Með þessu varð breytingin ákveðin hreinsun, þó hún 
hafi sem slík ekki verið með það markmið að neikvæðir starfsmenn hættu. Einn 
lýsir þessu svona: 

 ,,Það voru átök, en ég held samt að við allavega vorum með okkar á hreinu 
og það var alveg skýrt frá upphafi hvernig við ætluðum að hafa þetta. Það 
tók starfsfólkið mislangan tíma að átta sig á því og kannski sáu einhverjir 
eitthvað í hillingum sem uppfyllti ekki væntingar og annað og einhverjir 
einn eða tveir hættu eftir að við komum hingað, fannst þetta ekki henta sér 
og maður virðir það bara.” 

Annar lýsir þessu svona: 
,,Þetta voru 5 ár en það auðveldaði því það voru margir af eldra starfsfólki 
sem hætti á þessum tíma sem gerði innleiðinguna auðveldari, þannig þú 
færð ferskt fólk inn og þjálfar það á réttan hátt þannig það er náttúrulega 
líka parturinn ... það hefur orðið svolítið starfsmannaskipti ... sem var hvað 
erfiðastar hjá þessum ófaglærðu, það var bara mjög erfitt.” 



38 

Kjarkur og ákveðni 

Nokkrir þátttakendur rannsóknarinnar lögðu töluvert upp úr því að hafa kjark 
og ákveðni til að standast það álag sem breytingar hafa í för með sér og til að 
geta fylgt þeim breytingum eftir sem nauðsynlegar voru fyrir starfsstöðvar 
þeirra.  

,,Ég myndi vilja hvetja fagaðila til að sýna kjark, mér finnst oft skorta kjark 
til að láta verkin tala og hérna ég held að hjúkrunarfræðingar ættu að vera 
miklu meira í framlínunni en við erum raunverulega og ekki síst til að efla 
heilbrigðisþjónustuna, það er vaxandi í eldra samfélagi við eigum að láta 
meira til okkar taka. Við eigum að gera það sem við kunnum að gera og 
leggja áherslu á teymisvinnu, sýna kjark fyrst og fremst. Þetta snýst um að 
hafa kjarkinn og hafa stuðning.” 

 

Samantekt 

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn var: Hver er reynsla millistjórnenda 
á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni af því að leiða breytingar og af 
stuðningi og stuðningsleysi í því samhengi? Yfirþema rannsóknarinnar og 
megin niðurstaða er: Breytingar þurfa að vera samvinnuverkefni. 
Niðurstöðum rannsóknarinnar má skipta upp í þrjú meginþemu þ.e. 
breytingaferlið, áhrifaþætti og stjórnandann sjálfan.  

Flestir þátttakendur lögðu áherslu á að breytingar væru samvinnuverkefni 
allra í starfseiningunni og millistjórnendurnir virtust vera meðvitaðir um að 
mikil þekking á viðfangsefninu lægi hjá starfsmönnum og því fannst þeim 
mikilvægt að fá þá til samvinnu við breytingarnar. Almennt töldu þeir að þeim 
hefði tekist vel upp við þær breytingar sem þeir höfðu leitt, en vildu bæta 
eftirfylgni og upplýsingagjöf til starfsmanna ef þeir leiddu sambærilegar 
breytingar aftur.  

Áhrifaþættir breytinganna voru ýmist hindrandi eða eflandi. Eflandi þættir 
voru smásigrar sem komu fram meðan á breytingum stóð, stuðningur frá 
yfirmönnum, sem var mest í formi virkrar hlustunar og hvatningar, stuðningur 
frá nánustu samstarfsmönnum og undirmönnum, auk stuðnings frá 
samfélaginu. Hindrandi þættir voru til dæmis óánægja starfsmanna og 
mótstaða þeirra.  
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Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að ýmsir persónulegir þættir skiptu máli 
þegar breytingar verða á starfsstöðvum þeirra. Þar komu sérstaklega fram 
þættir eins og menntun, þar sem flestir töldu viðbótarnám þeirra nýtast þeim í 
starfi og þekking þeirra og reynsla var þeim dýrmæt til að auka öryggi sitt við 
ákvarðanatöku. Streita og álag virtust fylgja innleiðingu breytinganna í flestum 
tilfellum og lýstu nokkrir þátttakendur því að streita hefði sett mark sitt á líðan 
þeirra á meðan á breytingum stóð og í talsverðan tíma á eftir. Nokkrir 
þátttakendur rannsóknarinnar vildu koma því á framfæri í rannsókninni að 
kjarkur og ákveðni skipti þá miklu máli og þeir hvöttu millistjórnendur á 
heilbrigðisstofnunum til að láta meira til sín taka. 
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Kafli 4 

Umræður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar, þær bornar saman við 
fræðilegan grunn og velt fyrir sér hver sé sérstaða þessarar rannsóknar miðað 
við þær sem áður hafa verið gerðar. Eins og fram kom í niðurstöðukafla voru 
megin niðurstöður þær að sem millistjórnandi í heilbrigðisþjónustu þarftu 
fólkið með þér til að geta leitt breytingar, því breytingar þurfa að vera 
samvinnuverkefni.  

Breytingaferlið sjálft 

Svo virðist sem allir þátttakendur hafi að einhverju leyti farið eftir stigum 
Kotters (2007) án þess þó að telja sig vera að fara eftir einhverri ákveðinni 
hugmyndafræði. Í upphafi breytingaferlisins virðast flestir fara eftir stigum 
Kotters, en svo virðist sem stjórnendur átti sig ekki á mikilvægi 6.-8. stigs þar 
sem fagnað er sigrum, skoðað hvort frekari breytinga er þörf og breytingin  fest 
í sessi. Í hugmyndafræði Kotters er mikil áhersla lögð á að fara eftir öllum 
stigum ferlisins og sleppa engu úr. Það minnki hættu á að breytingarnar 
mistakist. Velta má fyrir sér hvort stjórnendur á heilbrigðisstofnunum séu nógu 
undirbúnir til að takast á við breytingar í starfi sínu. Þar sem breytingar eru 
óhjákvæmilegur þáttur starfsins verða millistjórnendur líklegri til að upplifa 
aukna streitu og álag í vinnu sinni, sem mögulega mætti koma í veg fyrir eða 
minnka með  auknum stuðningi og handleiðslu í starfi. Mögulega mætti draga 
úr streitu og álagi á millistjórnendur með því að leggja áherslu á fræðilegan 
grunn þeirra viðfangsefna sem þeir eru að fást við á hverjum tíma. Áhugavert 
er líka að sjá að lítill munur er á reynslu stjórnandans sem ekki var 
hjúkrunarfræðingur og hinna og einnig virtist ekki vera munur á reynslu 
hjúkrunarfræðingsins sem ekki hafði neitt viðbótarnám, miðað við þá 
hjúkrunarfræðinga sem höfðu viðbótarnám og töldu sig hafa nýtt það í starfi 
sínu, en lýstu samt töluverðri streitu sem fylgdi breytingunum sem þeir leiddu.  

Í rannsókn sem gerð var á breytingaferli í þremur skólum í Bandaríkjunum, 
þar sem skoðaður var breytingaferill í kennsluaðferðum og þjálfun nýrra 
starfsmanna (Cooper o.fl., 2016), sést að tilhneiging kennara er að sleppa úr 
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stigum í breytingaferli Kotters, s.s. að móta skýra sýn á viðfangsefnið og að 
kynna hana nógu vel, í þeim tilgangi að skapa henni fylgjendur. 
Hjúkrunarstjórnendur sem tóku þátt í rannsókninni, virðast mynda sér sýn á 
breytinguna, en alveg eins og í bandarísku rannsókninni, þá virðist sem það að 
skapa henni fylgjendur mistakist í of mörgum tilfellum, sem hafi áhrif á reynslu 
þeirra af breytingunum. Í rannsókninni kemur fram að þar sem innleiðing 
breytinganna var styrkari, varð árangurinn betri, þ.e.a.s. kennsluaðferðin festist 
betur í sessi. Einnig kom það fram að þar sem stigum Kotters var fylgt, var 
stjórnandanum lýst sem mannlegum, vinalegum einstaklingi, sem fékk 
starfsfólk til liðs við sig og hrósaði því fyrir árangur (Cooper o.fl., 2016). Velta 
má fyrir sér hvort persónuleiki þeirra stjórnenda sem tóku þátt í rannsókninni 
stýri frekar árangri í breytingum en menntun þeirra. Í fræðilegri samantekt sem 
unnin er af fræðimönnum við Queen’s School of Business (Antwi og Kale, 
2014) kemur fram að á heilbrigðisstofnunum virðist þriggja þrepa kenning 
Lewin’s hafa verið töluvert notuð með ágætum árangri. Því má velta fyrir sér 
hvort það líkan sé einfaldara og minni líkur á mistökum stjórnenda sem leiða 
breytingar, eða hvort þeir hafi fengið sérstaka þjálfun í notkun þess. Ekki 
fundust íslenskar rannsóknir sem gefa okkur vísbendingar um hvernig þessu er 
háttað hér á landi.  

Líka má velta fyrir sér hvort íslenskir hjúkrunarstjórnendur séu nógu 
meðvitaðir um framtíðarsýn stofnunar sinnar eða deildar áður en tekin er 
ákvörðun um breytingar og þá hvaða afleiðingar hún muni hafa í för með sér. 
Í mörgum fræðigreinum og kenningum um breytingar er forsenda jákvæðrar 
niðurstöðu breytinga að vinna að framtíðarsýn (Kotter, 2007; Kotter og 
Schlesinger, 2008). Ef skoðaðar eru vefsíður hjúkrunarheimila og 
heilbrigðisstofnana á landinu er talsverður misbrestur á því að framtíðarsýn 
hverrar stofnunar sé skýr eða opinber og þá er þess kannski ekki að vænta að 
millistjórnendur geti unnið eftir óljósri framtíðarsýn og reyni því í hverju 
tilfelli fyrir sig að gera svo vel sem þeir geta á hverjum tíma.  

Sjötta þrepið í kenningu Kotters er að staldra við sigra. Íslenskt samfélag 
hefur oft verið gagnrýnt fyrir að spara hrós og mögulega er það ástæða þess að 
þessu þrepi er oft sleppt í ferlinu. Samkvæmt kenningum Kotters er mikilvægt 
fyrir alla sem breytingin snýr að, að hafa vitneskju um að vera á réttri leið og 
að markmiði deildarinnar sé náð að einhverju leyti (Currie og Procter, 2001; 
Kotter, 2007). Einhver breyting er nú samt í farvatninu í samfélaginu og 
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stjórnendur af yngri kynslóðinni eru mögulega meðvitaðri um mátt hróssins og 
duglegri að nota það sem verkfæri við vinnu sína. 

Stuðningur 

Það kom fram hjá flestum þátttakendum rannsóknarinnar að þeir upplifðu 
stuðning yfirmanna sinna við að leiða breytingarnar, en samt sem áður var 
aðeins einn sem lýsti því hvernig yfirmaður hans stóð við hliðina á honum og 
hjálpaði á fundi með starfsmönnum. Fleiri lýstu því að þeir hefðu stuðning ef 
þeir leituðu eftir honum, en yfirmaður virtist ekki fylgja breytingunum eftir 
með beinni aðkomu. Má jafnvel velta því fyrir sér hvort yfirmenn hafi ekki 
verið þátttakendur í breytingunum og því ekki meðvitaðir um hvaða verkefni 
undirmenn þeirra voru að vinna á hverjum tíma. Rannsókn sem unnin var af 
Currie og Procter (2001), þar sem tekin voru djúpviðtöl við 10 millistjórnendur 
og 10 til viðbótar á efsta stjórnstiginu, leiddi í ljós mikilvægi þess að veita 
millistjórnendum sjálfstæði og svigrúm til að útfæra vinnu sína, miðað við 
eigið mat og aðgerðaáætlanir. Einnig komu fram kostir þess að gefa 
millistjórnendum tækifæri til þátttöku í stefnumótunarvinnu og þverfaglegu 
hópastarfi er varðar starfsmannamálin. Þannig byggist upp sterkt og gott 
viðhorf og afstaða millistjórnenda til starfsmannamálanna (Currie og Procter, 
2001). Niðurstöður þessarar rannsóknar má túlka á svipaðan hátt, þ.e. að 
yfirmenn hafi gefið millistjórnendum það svigrúm sem þeir þurftu til að leiða 
breytingarnar og það orðið til þess að þeir upplifðu stuðning frá yfirmanni 
sínum, þó það væri mest í formi hlustunar og ráðgjafar. Rannsókn sem gerð 
var af Alvesson og Sveningsson (2003) sýnir þetta líka, en þar kom fram að 
millistjórnendur upplifðu virka hlustun þannig að hún væri hughreystandi og 
að þeir væru metnir að verðleikum fyrir verk sín, auk þess að stuðla að 
samstöðu, trausti og virðingu. 

Í íslenskri rannsókn þar sem skoðuð var líðan íslenskra deildarstjóra á 
sjúkrahúsum kom í ljós að meirihluti þátttakenda benti á að til að minnka 
streitu og álag væri formlegur stuðningur frá yfirmönnum æskilegur, sem og 
skilningur frá þeim varðandi sérmál deilda s.s. manneklu og álag (Þórey 
Agnarsdóttir, Sigríður Halldórsdóttir, Hafdís Skúladóttir og Hjördís 
Sigursteinsdóttir, 2016). 
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Stjórnandinn sjálfur 

Það kom fram hjá nokkrum þátttakendum að það væri mikilvægt að fá álit hjá 
starfsmönnunum til þess að breytingarnar væru raunhæfar og myndu skila 
þeim tilgangi sem stjórnandinn fór af stað með. Þetta samræmist því sem 
Kotter og Cohen skrifa um í bók sinni frá 2002, þar sem þeir leggja mikla 
áherslu á að ræða við starfsfólk á vettvangi sem vinnur þau verkefni sem 
breytingin á að ná til, því starfsfólkið hefur meiri tilfinningu fyrir því hvernig 
best sé að leysa verkefnin. 

Í samtölum við þátttakendur rannsóknarinnar kom fram að mikill meirihluti 
þeirra upplifði streitu við að leiða breytingar og það sem þeim reyndist erfiðast 
var að eiga við þá undirmenn sína sem sýndu mótþróa við breytingaferlið og 
voru ósáttir við breytingarnar. Í rannsóknum sem gerðar voru á ísraelskum og 
bandarískum  sjúkrahúsum, kom fram að töluverð spenna gat komið upp vegna 
skoðanamunar milli starfsmanna og millistjórnenda, sérstaklega í 
skipulagsbreytingum (Ganz, Wagner og Toren, 2015). Það tók mikinn toll af 
stjórnendum að fá starfsmenn til liðs við sig og koma í veg fyrir að þeir myndu 
grafa undan ákvörðunum stjórnandans með undirróðursstarfsemi. Það tók tíma 
og orku að finna út hverjir þetta voru og að uppræta þær neikvæðu tilfinningar 
sem þeir smituðu út í vinnusamfélagið. Langvinn, neikvæð samskipti búa til 
líkamlegt, tilfinningalegt og andlegt álag sem stuðlar að kulnun í starfi (Kreps, 
2009; Real og Poole, 2011). Ef tjáskipti hjúkrunarfræðinga á vinnustað eru 
neikvæð getur það haft áhrif á hvernig þeir takast á við streitu og getur valdið 
átökum (Nicotera og Mahon, 2013; Real og Poole, 2011). Í rannsókn sem gerð 
var á stóru kennslusjúkrahúsi í miðríkjum Bandaríkjanna, þar sem kannað var 
viðhorf hjúkrunarfræðinga til samskipta, kemur fram að þegar 
hjúkrunarfræðingar upplifa að þeir hafi ekki áhrif og skoðanir þeirra séu ekki 
virtar, þá skapar það neikvætt andrúmsloft og getur stigmögnun neikvæðra 
samskipta orðið innan deildar. Það getur haft áhrif á útkomu breytinga, ef 
neikvæðir starfsmenn ná að dreifa skoðunum sínum gegn millistjórnandanum 
og vinna sér fylgjendur á vinnustað. Slíkt veldur auknu álagi á stjórnandann og 
veikir stöðu breytinganna (Moreland og Apker, 2016). Í sömu rannsókn kemur 
fram að hjúkrunarfræðingar sem finnast þeir ekki fá stuðning frá yfirmanni 
sínum, upplifa hættu á hópamyndun innan deildar sem leitt getur til átaka milli 
starfsmanna. Einnig upplifðu nokkrir þátttakendur í þessari bandarísku 
rannsókn að samskipti við yfirmann séu ekki á jafningjagrunni, en það getur 
skapað tortryggni og gremju meðal almennra starfsmanna. Aftur á móti kemur 
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þar fram að þar sem starfsánægja var meiri, virtist stjórnandinn sýna sanngirni, 
heiðarleika og gagnkvæman skilning í samskiptum sínum við undirmenn 
(Moreland og Apker, 2016). Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á Íslandi sem 
varpa ljósi á samskipti milli millistjórnenda og almenns starfsfólks á deildum 
heilbrigðisstofnana, eða millistjórnenda og yfirmanna þeirra. Fróðlegt væri að 
kanna slíkt, með það í huga hvort samskipti milli millistjórnenda og 
undirmanna og millistjórnenda og yfirmanna þeirra hafi áhrif á útkomu í 
breytingum og áhrif á streitu stjórnenda á íslenskum heilbrigðisstofnunum.  
Það vakti athygli að flestir stjórnendur sögðu frá því að ákveðinn hópur 

starfsmanna lét af störfum einhvers staðar í breytingaferlinu, sem kemur heim 
og saman við það sem fræðimenn hafa skrifað (Kotter og Cohen, 2002; Kotter 
og Schlesinger, 2008), en stjórnendur virtust taka það mjög nærri sér. 

Í rannsókn Þóreyjar Agnarsdóttur o.fl. (2016) kom fram að flestir 
stjórnendanna upplifðu verki í líkamanum og því lengri sem starfsaldur þeirra 
var, upplifðu þeir meiri verki. Erlendar rannsóknir komast að sömu niðurstöðu 
og Þórey og félagar og telja að fjölþætt verkefni og mikil ábyrgð valdi því, sem 
og að þrátt fyrir langan vinnudag komist þeir ekki yfir öll þau verkefni sem 
þeir þurfa að vinna  (Shirey, Ebright og McDaniel, 2008). Streita eykst þegar 
starfsmaður kemst ekki yfir dagleg verkefni sín og þau hlaðast upp. Í rannsókn 
frá 2006 kom fram að líklegra var að heilsa hjúkrunarstjórnanda væri verri ef 
skortur var á stuðningi og ef kröfur til starfsmannsins voru óraunhæfar (Spence 
Laschinger, Purdy, Cho og Almost, 2006). Því má ætla að stuðningur við 
millistjórnendur sé mikilvægur og mjög ánægjulegt að sjá að íslenskir 
millistjórnendur á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni meta það flestir að 
fá stuðning frá yfirmönnum sínum við breytingar innan deilda þeirra.  

Samantekt  

Svo virðist sem þátttakendurnir hafi að einhverju leyti farið eftir þrepum 
Kotters við að leiða breytingar, en voru þó alls ekki meðvitaðir um í hverju það 
fælist. Vinna við framtíðarsýn deilda eða stofnana þyrfti að vera sýnilegri og 
velta má fyrir sér hvort yfirmenn séu meðvitaðir um gildi þeirrar vinnu við 
árangursríka breytingastjórnun. Annar þáttur sem kom fram var að reynsla 
millistjórnandans sem ekki var hjúkrunarfræðingur og hafði aðeins 
grunnskólamenntun, var sambærileg og annarra þátttakenda, þrátt fyrir að 
flestir þeirra hefðu sérmenntun á sviði stjórnunar. Því má velta fyrir sér hvort 
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innsæi og persónuleiki stjórnenda hafi meira að segja um árangursríka 
breytingastjórnun en menntun þeirra. Í erlendum rannsóknum kemur í ljós að 
stjórnanda, sem nær hvað bestum árangri við að innleiða breytingar, er lýst sem 
mannlegum, vinalegum einstaklingi, sem fær starfsfólk til liðs við sig og hrósar 
því fyrir góðan árangur. 
Það kom fram hjá flestum þátttakendum rannsóknarinnar að þeir upplifðu 

stuðning yfirmanna sinna við að leiða breytingarnar, en samt sem áður var 
aðeins einn sem lýsti því hvernig yfirmaður hans stóð við hliðina á honum og 
hjálpaði á fundi með starfsmönnum. Stuðningurinn sem flestir lýstu var virk 
hlustun og hvatning. Erlendar rannsóknir sýna að það er einmitt það form sem 
virðist skila hvað mestum árangri og eykur ánægju starfsmanna.  

Í samtölum við þátttakendur rannsóknarinnar kom fram að mikill meirihluti 
þeirra upplifði streitu við að leiða breytingar og það sem þeim reyndist erfiðast 
var að eiga við þá undirmenn sem sýndu mótþróa við breytingaferlið og voru 
ósáttir við breytingarnar. 
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Kafli 5 

Ályktanir og lokaorð 

Í þessum kafla verður fjallað um notagildi rannsóknarinnar innan 
heilbrigðisvísinda og tillögur lagðar fram um framtíðarrannsóknir. 

 

Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þátttakendur, millistjórnendur á 
íslenskum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni, reyna eftir fremsta megni 
að leiða breytingar á vinnustöðum sínum af kostgæfni og festu. Stuðningur er 
mikilvægur til þess að millistjórnendur upplifi starfið jákvætt og til að draga úr 
hættu á streitu og kulnun í starfi. Sá stuðningur sem þátttakendur þessarar 
rannsóknar lýstu, var að mestu leyti í formi virkrar hlustunar og hvatningar og 
er það sambærilegt við niðurstöður erlendra rannsókna. Sjálfstæði í starfi var 
flestum millistjórnendum mikilvægt og virðast yfirmenn þeirra veita þeim slíkt 
sjálfstæði. 

Yfirmenn stofnana þurfa að mati rannsakanda að leiða vinnu við að skapa 
skýra framtíðarsýn fyrir stofnanir og fá millistjórnendur með í þá vinnu. Skýr 
framtíðarsýn stofnana auðveldar millistjórnendum að leiða breytingar. Vanda 
þarf til undirbúnings þegar millistjórnendur þurfa að leiða breytingar á 
starfsstöðvum sínum. Handleiðsla fyrir millistjórnendur, til að takast á við 
ýmsar aðstæður sem geta komið upp í breytingaferlinu, svo sem mótstöðu 
starfsmanna, er að mati rannsakanda afar mikilvæg til að styrkja stjórnendur 
og hvetja þá áfram. Oft eru ákvarðanir sem stjórnendur þurfa daglega að taka 
í starfi sínu ekki auðveldar og hafa áhrif á afkomu og líðan starfsmannanna. 
Því þarf að styðja þá við ákvarðanatöku svo starfsemi starfsstöðvanna geti 
gengið sinn vanagang.  
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Tillögur að framtíðarrannsóknum 

• Rannsaka hvort munur er á reynslu millistjórnenda á 
höfuðborgarsvæðinu af því að leiða breytingar og millistjórnenda á 
heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. 

• Rannsaka upplifun almennra starfsmanna á heilbrigðisstofnunum 
af breytingum. 

• Rannsaka upplifun millistjórnenda af samskiptum við undirmenn 
sína á meðan á breytingum stendur. 

• Rannsaka hvaða form af leiðtogamennsku nýtist best í starfi 
millistjórnenda. 

• Rannsaka hvaða form af handleiðslu hentar millistjórnendum best 
í starfi sínu. 

• Rannsaka hvaða menntun og reynsla millistjórnenda hefur áhrif á 
vinnu þeirra.  
 

Lokaorð 

Það er von rannsakanda að aukin þekking á reynslu millistjórnenda við að leiða 
breytingar geti orðið til þess að yfirmenn heilbrigðisstofnana verði meðvitaðri 
um gildi vinnu þeirra og það álag sem fylgir. Breytingar eru aðeins einn hluti 
af starfi millistjórnenda á heilbrigðisstofnunum og rannsóknir, sem gerðar hafa 
verið á Íslandi síðustu ár, benda til þess að álag og streita einkenni 
starfsumhverfi þessara starfsmanna. Það að vera meðvitaður um starf 
millistjórnenda og styðja þá í starfi sínu, getur haft áhrif á líðan annarra 
starfsmanna skipulagseininganna og því mikilvægt að vel sé haldið utan um 
starf þeirra. Aukin þekking, þjálfun og fræðsla fyrir millistjórnendur er því 
mikilvæg.  
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Fylgiskjal I  

 

 
 

Upplifun millistjórnanda af að leiða 
breytingar  

Viðtalsrammi  
1)  Getur þú lýst þeim skipulagsbreytingum sem þú leiddir á 

vinnustað þínum?   
2)  Hvernig gekk það?   
3)  Telur þú að breytingarnar hafi verið árangursríkar?   
4)  Hvernig reynsla var það fyrir þig að leiða breytingarnar - 

hverjar voru helstu hindranirnar/sigrarnir?   
5)  Hvaða stuðning/stuðningsleysi hafðir þú frá yfirmönnum 

þínum?   
6)  Hvaða stuðning /stuðningsleysi hafðir þú frá undirmönnum 

þínum?   
7)  Hvaða bakgrunn hefur þú sem auðveldaði/hindraði þig í að 

leiða þessar breytingar?   
8)  Hvaða lærdóm dregur þú af þessum breytingum? Myndir þú 

gera hlutina eins aftur ef þú þyrftir að leiða nýjar 
breytingar?  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Fylgiskjal II 

 
 
 
 

REYNSLA MILLISTJÓRNENDA AF ÞVÍ AÐ 
LEIÐA BREYTINGAR Á VINNUSTAÐ 

Kynning á rannsókn 
Ég undirrituð, Nína Hrönn Gunnarsdóttir, er meistaranemi í 

heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri og rannsókn þessi er 
lokaverkefni mitt. Rannsóknaraðferðin sem ég mun nota er fyrirbærafræðileg 
samkvæmt hugmyndafræði Vancouver-skólans.  

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun 
millistjórnenda af því að leiða breytingar á vinnustað sínum, ásamt þeim 
stuðningi eða stuðningsleysi sem millistjórnendur upplifa að hafa fengið frá 
yfirmönnum sínum í þeim aðstæðum.  

Upplýsingaöflunin fer fram með viðtölum. Þú verður meðrannsakandi minn 
á meðan á samræðum okkar stendur. Þátttaka þín er mér mjög mikils virði, án 
hennar get ég ekki unnið rannsóknina. Niðurstöðurnar mun ég síðan kynna í 
ræðu og riti og mun gæta hagsmuna þinna og velferðar af fullri virðingu. Ég 
bið þig að nefna ekki nöfn á fólki eða stöðum. Ef það gerist mun ég taka það 
út úr gögnum mínum svo ekki sé hætta á að þau verði persónugreinanleg. Þér 
er frjáls að hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er. Þér ber heldur ekki að 
svara þeim spurningum sem þú vilt ekki svara. Allar upplýsingar sem 
þátttakendur veita í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 
reglum um trúnað og nafnleynd og farið verður að lögum um persónuvernd. 
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað í læstri hirslu á meðan á 
rannsókn stendur. Öllum upptökum verður eytt eftir að búið er að vélrita þær 
upp.  

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og aðalleiðbeinandi er Dr. Sigríður 
Halldórsdóttir prófessor og deildarformaður framhaldsnámsdeildar við 
Háskólann á Akureyri. Hægt er að fá upplýsingar hjá henni með tölvupósti 
sigridur@unak.is.  
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Ég reikna með að viðtalið taki um það bil eina klukkustund og verður það 

tekið á stað þar sem er engin utanaðkomandi truflun. Viðtalið tek ég upp á 
hljóðupptökutæki og skrifa það svo upp frá orði til orðs.  

 
_________________________________  

Nína Hrönn Gunnarsdóttir  
 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða 

vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-
1444, tölvupóstfang: vsn@vsn.is. 
  



 

59 

 

Fylgisjal III 

 
   
 

Upplýst samþykki  
Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt í 

rannsókninni. Ég hef lesið kynninguna á rannsókninni 
og treysti því að farið verði með öll gögn sem 
trúnaðarmál.  

__________________________  
Staður og dagsetning  

__________________________  
Þátttakandi  

(má setja merki í stað nafns)  
 
 
 
 

Ábyrgðarmaður  
 

Dr. Sigríður Halldórsdóttir  

Vinnustaður  
Háskólinn á Akureyri, heilbrigðisvísindasvið, 

framhaldsnámsdeild  
Tölvupóstfang  sigridur@unak.is  
Sími  861-4911  
Meistaranemi  Nína Hrönn Gunnarsdóttir  

Nám  
Meistaranám í heilbrigðisvísindum við 

heilbrigðisvísindasvið HA  
Sími og 

tölvupóstfang  
862-1030 og ha080129@unak.is  
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Fylgiskjal  IV  
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Fylgiskjal V 

 
Akureyri 5. janúar 2012 

Fyrirspurn til Vísindasiðanefndar 
Fyrirspurn mín er hvort rannsókn mín sé leyfisskyld frá Vísindasiðanefnd. 
Ég er að hefja vinnu við meistararannsókn mína við Háskólann á Akureyri. 

Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og byggir á 
hugmyndafræði Vancouver- skólans í fyrirbærafræði. Fyrirhuguð rannsókn 
fjallar um upplifun millistjórnanda á að leiða breytingar á vinnustað sínum. 
Megintilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hverjar helstu hindranir 
hafi verið fyrir breytingunum, hvað var erfiðast/auðveldast og hvaða stuðning 
millistjórnandinn hafði við breytingarnar. Eins verður spurt um þekkingu 
millistjórnandans á breytingastjórnun. Gagna verður aflað með  tveimur 
viðtölum við 7-10 millistjórnendur sem valdir verða með tilgangsúrtaki. Þessir 
millistjórnendur þurfa að vera hjúkrunarfræðingar og stýra einingu eða deild á 
viðurkenndri heilbrigðisstofnun. Þeir þurfa að hafa leitt skipulagsbreytingar á 
sinni einingu og þurfa að vera liðin 1-5 ár frá því breytingarnar byrjuðu. 
Viðtölin verða hljóðrituð og vélrituð orðrétt, að því loknu verður upptökunni 
eytt. Gert verður greiningarlíkan fyrir öll viðtölin sem niðurstöðurnar verða 
byggðar á. Rannsóknin er nemandaritgerð, ekki unnin í tengslum við aðra 
stofnun en Háskólann á Akureyri og munu viðmælendur vera starfsmenn 
stofnana vítt og breitt um landið. Ekki er verið að leita eftir 
heilbrigðisupplýsingum stjórnandans eða annarra undirmanna hans. 

Ég er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og mun Sigríður Halldórsdóttir 
prófessor við Heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri verða leiðbeinandi minn. 

Hægt er að ná í mig í síma 8621030 og á netfangið godabyggd@gmail.com. 
Með kveðju, Nína Hrönn Gunnarsdóttir, 

hjúkrunarfræðingur og nemandi við Háskólann á Akureyri. 
 Sæl og blessuð Nína Hrönn, það er niðurstaða nefndarinnar að 
rannsóknin þín þarf ekki umfjöllun eða leyfi nefndarinnar skv. þeim gögnum 
sem þú sendir okkur. Gangi þér vel með rannsóknina.  
Bestu kveðjur, 
 

f.h. Vísindasiðanefndar 
Berglind H. Hall, ritari Vísindasiðanefndar 
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Hafnarhúsið v/Tryggvagötu 17 
101 Reykjavík 
berglind.hallgrimsdottir@vsn.stjr.is 
heimasíða: www.visindasidanefnd.is 
_____________________________________ 
Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru  
eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu 
innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. 
Please note that this email and its attachments are intended for  
the designated recipient(s) only and may contain information that is 
confidental. 
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