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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að finna tengsl á milli notkunar bjargráða við álagi í starfi 

og upplifunar streitu hjá hjúkrunarfræðingum sem starfa á slysa- og bráðadeildum. Leitað verður 

svara við eftirfarandi spurningum: Hverjir eru helstu þættir sem valda hjúkrunarfræðingum sem 

starfa í slysa- og bráðaþjónustu hérlendis streitu í starfi? Hvaða bjargráð nýtast þessum 

hjúkrunarfræðingum best við álagi og streitu í starfi? 

Rannsóknin verður megindleg þversniðsrannsókn og stuðst verður við spurningalistana 

Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) og Ways of Coping (WOC) við gagnaöflun. 

Spurningalistarnir verða lagðir fyrir hjúkrunarfræðinga sem starfa á slysa- og bráðadeildum 

hérlendis og munu þátttakendur fá spurningalistana senda rafrænt í tölvupósti.  

Hjúkrunarfræðingar sem starfa á slysa- og bráðadeildum eru í mikilli áhættu fyrir streitu 

og kulnun í starfi vegna álags og áreitis í starfsumhverfi þessara deilda. Erlendar rannsóknir sýna 

að notkun jákvæðra bjargráða hjálpar hjúkrunarfræðingum að takast á við álag í starfi, minnkar 

streitu, eykur starfsánægju, auðveldar samskipti og dregur úr kulnun.  

Höfundar álykta að notkun jákvæðra bjargráða hjálpi hjúkrunarfræðingum sem starfa á 

slysa- og bráðadeildum að takast á við álag og streitu sem fylgir starfinu. 

 

Lykilhugtök: Streita, bjargráð, þrautseigja, streituvaldar, kulnun. 
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Abstract 

This research proposal is a thesis for B.S. degree in nursing at the University of Akureyri. The 

proposed study will examine the relationship between coping strategies and stress experiences 

amongst nurses working in accident and emergency departments. The purpose of this proposed 

study is to find answers to the following questions: What are the main factors contributing to 

stress for nurses in emergency departments? Which are the most helpful coping strategies for 

nurses when dealing with stress and managing workload? 

This research will be a qualitative cross-sectional study. Participants will be assessed with 

the Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) and Ways of Coping (WOC). The questionnaires will 

be sent via email to nurses working in accident and emergency departments in Iceland. 

Nurses who work in accident and emergency departments are at high risk of developing 

stress and burnout, both from heavy workload and the work environment. Some studies have 

shown that the use of positive coping strategies can help nurses decrease stress, manage 

workload, increase job satisfaction, improve communication and reduce the risk of burnout. 

The authors of this proposal believe the research will show that using positive coping 

strategies will help nurses in emergency departments to manage stress and the workload 

associated with the job. 

  

  Key words: Stress, coping strategies, tenacity, stressors, burnout. 
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1. kafli – Inngangur 

 

Bakgrunnsupplýsingar  

 Á undanförnum árum hafa kröfur til hjúkrunarfræðinga í bráðaþjónustu aukist. 

Sjúkdómsástand og hjúkrun sjúklinga eru flóknari, störf eru unnin hratt og skilvirkt sem krefst 

mikillar fræðilegrar þekkingar og færni í starfi (Ribeiro, Pompeo, Pinto og Ribeiro, 2015). 

Vinnuumhverfið er síbreytilegt þar sem sjúklingahópurinn er fjölbreytilegur, aðstæður oft á tíðum 

erfiðar og algengt er að hjúkrunarfræðingar á bráðasviði finni fyrir miklu álagi í starfi 

(Adriaenssens, Gucht og Maes, 2012). Sýnt hefur verið fram á að mikið álag í starfi geti haft ýmis 

áhrif á hjúkrunarfræðinga eins og tilfinningalega örmögnun, minna sjálfstraust og tilfinningalega 

fjarlægð í starfi. Einnig getur álagið dregið úr hæfileikanum til gagnrýninnar hugsunar, 

útsjónarsemi, gæði þeirrar hjúkrunar sem veitt er dvína og umhyggju skortir (Chang og Chan, 

2015).  

Maslach, Jackson og Leiter (1996) benda á að því fleiri sem streituvaldandi þættir eru þá 

aukast líkur á að hjúkrunarfræðingar finni fyrir kulnunareinkennum. Höfundar lýsa kulnun sem 

sálfræðilegu heilkenni sem hefur þrjár birtingarmyndir: tilfinningalega örmögnun, afsjálfgun og 

dvínandi persónulegan árangur. Einnig segja þeir að samspil sé á milli streituvaldandi þátta og 

kulnunar hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður rannsóknar Wei, Ji, Li og Zhang (2017) á kulnun 

hjúkrunarfræðinga í bráðaþjónustu sýndu að allir hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu einhver einkenni kulnunar. Því er það grundvallaratriði að 

hjúkrunarfræðingar séu við góða andlega og líkamlega heilsu til þess að þeir geti tekist á við álag 

sem fylgir starfinu og veitt skjólstæðingum sínum faglega hjúkrun (Guo o.fl., 2018). Rannsóknir 

sýna þar að auki að meirihluti hjúkrunarfræðinga á bráðasviði finnur fyrir streitu í starfi. Álag og 

ómeðhöndluð streita getur leitt til kulnunar og komið fram sem líkamleg og andleg þreyta, kvíði, 

þunglyndi, stoðkerfisvandamál og breytingar á svefnmynstri (Adriaenssens o.fl., 2012). Bent 

hefur verið á ýmsa þætti sem auka streitu hjá hjúkrunarfræðingum í starfi þeirra. Mikið álag, 
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skortur á hjúkrunarfræðingum, bág tímastjórnun og of mikil pappírsvinna eru þar á meðal. 

Ályktað hefur verið að atvinnutengd streita minnki ánægju og vellíðan í starfi, því er mikilvægt 

að minnka streitu og stuðla að jákvæðum bjargráðum. Takist það er hægt að koma í veg fyrir 

kulnun í starfi og bæta gæði þjónustunnar (Lu o. fl., 2015). Samkvæmt Tubbert (2016) er 

æskilegt að hjúkrunarfræðingar sem starfa í krefjandi vinnuaðstæðum bráðadeilda hafi hæfileika 

og þekkingu til þess að geta nýtt sér jákvæð bjargráð og hugsunarhátt í streituvaldandi aðstæðum 

til að koma í veg fyrir neikvæða fylgikvilla streitu og álags í starfi.  

 

Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að finna tengsl milli notkunar bjargráða og 

upplifunar á streitu í starfi hjúkrunarfræðinga sem starfa á slysa- og bráðamóttökum. Markmiðið 

er að kanna hvaða bjargráð reynast hjúkrunarfræðingum best og hvaða bjargráð hafa neikvæð 

áhrif á þrautseigju og líðan þeirra.  

 

Forsendur og gildi fyrir hjúkrun 

Forsendur þess að þetta viðfangsefni var valið er að rannsóknin getur sýnt fram á 

mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar temji sér að nýta jákvæð bjargráð við álagi og streitu í 

starfi. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar sem starfa í bráðaþjónustu eru 

undir álagi og finna fyrir streitu sem getur leitt til kulnunar. Þrátt fyrir það skortir kennslu og 

utanumhald um hvernig skal takast á við þessa þætti í starfi.  

Með fyrirhugaðri rannsókn verður leitað svara við því hvaða bjargráð nýtast best við álagi 

og streitu í starfi með það að leiðarljósi að niðurstöður geti nýst hjúkrunarfræðingum og öðru 

heilbrigðisstarfsfólki sem starfar við bráðaþjónustu til að koma í veg fyrir eða draga úr 

alvarlegum afleiðingum streitu. 
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Val á rannsóknaraðferð  

Í fyrirhugaðri rannsókn er ætlunin að notast við megindlegt rannsóknarsnið, en það hentar 

rannsóknarefninu vel þar sem unnið verður með spurningalista og svörin verða á raðkvarða. 

Megindleg aðferð er ákjósanleg þegar tölfræðilegar aðferðir eru notaðar til úrvinnslu gagna 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Notast verður við þversniðsrannsóknarsnið (e. cross-

sectional) en það hentar vel þegar gagnaöflun fer fram einu sinni á sama tíma, og skoða á 

samband eða tengsl á milli breyta. Við greiningu gagnanna verður notast við lýsandi tölfræði þar 

sem gögnunum verður breytt í tölulegt form raðbreytna í tölfræðiforriti SPSS og mismunur og 

tengsl á milli breytanna skoðuð (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Þýði rannsóknar verður allir hjúkrunarfræðingar sem starfa á slysa- og bráðamóttökum 

heilbrigðisstofnana á Íslandi og úrtakið þeir hjúkrunarfræðingar sem samþykkja að taka þátt í 

rannsókninni. Útilokun frá rannsókn er ef einstaklingur hefur ekki viðurkennt íslenskt 

hjúkrunarleyfi, hefur ekki fullan skilning á íslensku tungumáli og hefur starfað skemur en eitt ár á 

slysa- og bráðadeild.  

Við gerð rannsóknar verður notast við tvo spurningalista, annars vegar spurningalistann 

Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) sem mælir streitu í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga 

(French, Lenton, Walters og Eyles, 2000) og hins vegar Ways of Coping (WOC) (Folkman, 

Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis og Gruen, 1986) sem byggist á módeli Lazarus og Folkman 

(1984) um streitu og bjargráð. Spurningalistarnir verða lagðir fyrir úrtak rannsóknarinnar þar sem 

svarendur munu leggja mat á hvaða þættir þeim þykja streituvaldandi í starfi sínu, ásamt mati á 

hugsunum, líðan og hegðun í þessum aðstæðum þar sem svarmöguleikar eru á raðkvarða. 

Höfundum er ekki kunnugt um að ENSS spurningalistinn hafi verið notaður áður hérlendis. 

Íslensk þýðing WOC spurningalistans hefur verið notuð áður þar sem skoðuð voru bjargráð á 

meðal hjúkrunarfræðinga (Berglind Harpa Svavarsdóttir, 2017). 
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Hugmyndafræðilegur rammi  

Rannsóknarefni fyrirhugaðrar rannsóknar fellur vel að Heildræna-streitulíkani Simmons 

og Nelson (e. Holistic stress model) frá árinu 2007 og líkani Lazarusar og Folkmans (1984) um 

streitu, streituviðbrögð og aðlögun að streituvöldum í umhverfi einstaklinga. Streitulíkanið byggir 

á þeirri hugmynd að jákvæðir eiginleikar og hugsunarháttur eykur afköst, upplifun og árangur 

innan stofnana. Líkanið leggur áherslu á það líkt og Lazarus og Folkman að reynsla og upplifun 

hvers og eins af streitu er huglæg. Viðbrögð einstaklinga eru misjöfn og fara eftir persónulegum 

eiginleikum, t.d. þrautseigju, sjálfsöryggi, bjartsýni, tilfinningu um að hafa stjórn á eigin lífi og 

því hvernig einstaklingar upplifa streituvaldinn. Einstaklingur getur upplifað aðstæður sem 

áskorun eða möguleika til þess að dafna í starfi á meðan annar getur upplifað sömu aðstæður á 

neikvæðan hátt eða sem streituvald. Tilfinningalegt svar, viðbrögð og hegðun í aðstæðum eru 

flókin og jafnvel getur sami einstaklingurinn fundið fyrir bæði jákvæðum og neikvæðum 

tilfinningum í sömu aðstæðum. Þannig greinir Heildræna-streitulíkanið frá því að ekki sé hægt að 

segja til um það hvort ákveðnar aðstæður séu áskorun eða ógn, heldur er einungis hægt að leitast 

eftir því að skilja persónulega eiginleika og það hvernig hver og einn tekst á við streituvaldandi 

aðstæður (Simmons og Nelson, 2007). 

 

Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara í fyrirhugaðri rannsókn eru: 

1. Hverjir eru helstu þættir sem valda streitu í starfi hjá hjúkrunarfræðingum sem starfa í 

slysa- og bráðaþjónustu hérlendis? 

2. Hvaða bjargráð nýtast þessum hjúkrunarfræðingum best við álagi og streitu í starfi? Í 

framhaldinu verður skoðað hvort tengsl séu á milli misunandi bjargráða og streitu í starfi. 
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Gildismat rannsakenda  

Vitað er að hjúkrunarfræði er ábyrgðarfullt starf sem krefst mikillar fræðilegrar þekkingar 

og faglegrar færni. Starfið felur í sér mikið líkamlegt og andlegt álag, því eru hjúkrunarfræðingar 

í mikilli áhættu fyrir kulnun í starfi (Chang og Chan, 2015). Enn fremur hafa rannsóknir sýnt 

fram á að þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa tileinkað sér góð bjargráð verða síður fyrir kulnun í 

starfi (Chang og Chan, 2015; Ribeiro o.fl, 2015).  

Rannsakendur telja að þrátt fyrir góðan grunn sem nám í hjúkrunarfræði veitir í fræðilegri 

þekkingu og færni sé kennsla í því hvernig best sé að takast á við álag og streitu ásamt mikilvægi 

andlegrar heilsu í starfi ábótavant. Þessi rannsókn getur varpað ljósi á mikilvægi þess að 

hjúkrunarfræðingar temji sér að nýta jákvæð bjargráð. Jafnframt verður greint frá því hvaða 

bjargráð eru gagnlegust og geti aukið vellíðan í starfi og jafnvel komið í veg fyrir að 

hjúkrunarfræðingar þrói með sér alvarleg streitueinkenni sem geti leitt til kulnunar.  

 

Skilgreining á meginhugtökum 

Streita: Tvöfalt ferli sem felur í sér streituvalda í umhverfi einstaklings og viðbrögð hans við 

þeim (Lazarus og Folkman, 1984). 

Bjargráð: Hæfileiki einstaklings til að aðlagast streituvöldum í umhverfi sínu (Lazarus og 

Folkman, 1984). 

Þrautseigja: Hæfileiki einstaklingsins til að nýta aðferðir og finna nýjar til þess að takast á við 

streitu (Tubbert, 2016). 

Streituvaldandi aðstæður: Ójafnvægi á milli þess sem krafist er af einstaklingnum í ákveðnum 

aðstæðum og getu hans til að framkvæma (Lazarus og Folkman, 1984). 

Kulnun: Líkamlegt, tilfinningalegt og andlegt magnleysi vegna langvarandi álags (Maslach og 

Jackson, 1981; Wei o.fl., 2017).  
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Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Við heimildaleit rannsóknar var notast við rafrænu gagnasöfnin CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature), ScienceDirect, Google Scholar og Hirslu 

(heilbrigðis-vísindabókasafn Landspítalans). Eingöngu var notast við ritrýndar greinar. Til 

viðbótar við rafræn gagnasöfn voru fræðibækur innan hjúkrunar notaðar við heimildaöflun. Orð 

sem slegin voru inn í leitarglugga erlendra gagnasafna voru: nursing, coping, coping 

strategies/skills, occupational stress, resiliency, emergency care og burnout. Íslensk leitarorð 

voru: hjúkrunarfræðingar, streita, kulnun, bráðasvið/bráðadeild og bjargráð. 

Helstu takmarkanir fyrirhugaðrar rannsóknar sem gætu haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar og dregið úr áreiðanleika þeirra eru hve fáar rannsóknir hafa verið gerðar um 

þetta efni hérlendis og því takmarkaður möguleiki til samanburðar á niðurstöðum. Þó svo að 

talsvert finnist um rannsóknir á kulnun í starfi hérlendis þá er áberandi skortur á rannsóknum sem 

skoðað hafa bjargráð við óvæntum og erfiðum aðstæðum. Því var aðallega hægt að styðjast við 

greinar og niðurstöður rannsókna frá öðrum löndum um bjargráð. Því er möguleiki á að 

menningarlegur munur sé til staðar og að heilbrigðiskerfin, tæknin og úrræðin séu önnur en 

tíðkast hér á landi. 

 

Uppbygging rannsóknaráætlunar 

Í öðrum kafla verður fjallað almennt um streitu, kulnun og bjargráð og rannsóknir sem 

unnar hafa verið í tengslum við streitu, bjargráð og álag hjúkrunarfræðinga sem starfa í 

bráðaþjónustu. Skoðað verður hvaða þættir valda mestri streitu hjá þessum hópi 

hjúkrunarfræðinga. Jafnframt verður kannað hvaða áhrif álag og streita í starfi geta haft í för með 

sér. Fjallað verður um mismunandi tegundir bjargráða og skoðað hvaða bjargráð sýna bestan 

árangur og hvernig persónulegir eiginleikar hafa áhrif í tengslum við þrautseigju og árangur til 

þess að takast á við streituvalda.  
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Í þriðja kafla verður aðferðafræði rannsóknar kynnt. Greint verður frá vali á þátttakendum 

í rannsóknina, aðferðum við upplýsingasöfnun og greiningu gagna. Siðfræði rannsóknarinnar 

verður gerð skil. Í fjórða kafla verður fjallað um niðurstöður fyrri rannsókna á efninu og gildi 

niðurstaðna rannsóknarinnar fyrir hjúkrun.  

 

2. kafli – Fræðileg samantekt 

 
 

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga í bráðaþjónustu 

Störf hjúkrunarfræðinga sem starfa á slysa- og bráðadeildum eru margslungin og krefjast 

mikillar fræðilegrar þekkingar og klínískrar færni þar sem sjúklingahópurinn er á öllum aldri, 

sjúklingar geta verið með margvíslega sjúkdóma, á misalvarlegum stigum. Ástand þeirra 

sjúklinga sem koma á slysa- og bráðadeildir getur verið allt frá vægum tilfellum til þess að vera 

lífshættulegt bráðaástand. Umönnun sjúklings í bráðaaðstæðum felur í sér skjót og skammvinn 

viðbrögð sem miða að því að ná stöðugleika á ástandi sjúklingsins. Meðferðin felur í sér 

meðhöndlun á áverkum, nýjum eða versnandi einkennum eða í alvarlegum tilfellum endurlífgun 

(Campo o.fl., 2016). Margt annað hefur streitu- og álagsvaldandi áhrif á slysa- og bráðadeildum. 

Deildirnar eru opnar allan sólarhringinn, allt árið um kring. Vinnuumhverfið felur í sér mikið 

áreiti eins og hljóð frá lyfja- og vökvadælum, bjöllum og síritum, stunur frá sjúklingum, samtöl 

milli sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks. Sýnt hefur verið fram á að hávaði getur vakið upp 

streitusvörun frá miðtaugakerfinu sem veldur kvíða og eirðarleysi (Wei o.fl., 2017). Einnig eru 

ýmis alvarleg tilfelli eins og til dæmis slagsmál, ofbeldi, eitranir, sjálfsmorð og 

sjálfsmorðstilraunir sem koma inn á slysa- og bráðadeildir og valda streitu hjá starfsfólki (Wei 

o.fl., 2017). 

Með auknum lífaldri fólks eykst álagið á heilbrigðiskerfið, sjúklingar eru útskrifaðir fyrr 

en áður t.d. eftir aðgerðir og sýkingar sem þýðir að fólk kemur oft á tíðum veikara inn á slysa- og 

bráðadeildir en áður. Hjúkrunarfræðingar sem starfa á slysa- og bráðadeildum þjóna því sífellt 
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meira krefjandi sjúklingahópi þar sem auknar kröfur eru gerðar á starfsfólk. Stjórnvöld og 

tryggingafélög krefjast þess að halda kostnaði niðri, almenningur krefst skjótrar hágæða þjónustu 

og að heilbrigðisstofnanir notist við nýjustu tækni. Vegna þess er þrýstingur á stjórnendur að 

halda kostnaði niðri og því er mönnun höfð í lágmarki (Patrick, 2009). Í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar kemur fram að vinnuálag hjúkrunarfræðinga hafi aukist vegna styttri 

legutíma, veikari sjúklinga og aukins skorts á hjúkrunarfræðingum. Talið er að 10% 

hjúkrunarfræðinga starfi við annað en hjúkrun í dag og talið er að álag í starfi ásamt bágum 

launakjörum séu helstu ástæður þess að hjúkrunarfræðingar leiti í önnur störf (Ríkisendurskoðun, 

2017). Komum á slysa- og bráðamóttöku hérlendis hefur fjölgað um 9% frá árinu 2013 eða úr 

97.633 í 106.425 árið 2017. Starfsmannavelta á Landspítalanum hefur aukist úr 11,1% í 15,1% 

þrátt fyrir að starfsmönnum hafi verið fjölgað (Landspítalinn, e.d.). Jafnframt sýna niðurstöður úr 

árlegri starfsumhverfiskönnun frá Landspítalanum að vinnuálag hefur aukist frá árinu 2012 til 

2015. Árið 2015 töldu um 15% starfsmanna að það væri alltof mikið vinnuálag og 40% 

starfsmanna töldu að það væri of mikið vinnuálag. Í sömu könnun sýndu niðurstöður að streita í 

starfi hefur aukist um 1% frá árinu 2012. Árið 2015 töldu 9% starfsmanna að streita væri alltof 

mikil í starfi og 39% sögðu hana of mikla (Landspítali, 2015). Slysa- og bráðadeildir fela í sér 

sérstaklega álagsbundið starfsumhverfi. Starfið krefst þess að hjúkrunarfræðingar geti brugðist 

við stöðugt breytilegu umhverfi ásamt því að annast einn viðkvæmasta og veikasta 

sjúklingahópinn (Zavotsky og Chan, 2016). Hjúkrunarfræðingar sem starfa við bráðaþjónustu 

þurfa að hafa færni í að halda ró sinni í bráðaatvikum, vera vinnusamir, lausnamiðaðir og 

bregðast fljótt við í bráðaaðstæðum. Þeir þurfa að hafa góða yfirsýn yfir sjúklingum og vera 

eftirtektarsamir. Þeir þurfa að forgangsraða rétt, búa yfir færni í félagslegum samskiptum og sýna 

umhyggjusemi og áræðni sem talsmenn sjúklinga. Jafnframt þurfa þeir að hafa góða færni í að 

nýta sér bjargráð til þess að geta tekist á við álag og streitu sem þeir finna fyrir í starfi (Durham 

og Solheim, 2016). 
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Streita 

Almennt um streitu. Í samfélaginu okkar er streita algengt vandamál. Ljóst er að margir 

einstaklingar glíma við streitu bæði í starfi og í daglegu lífi. Langvarandi streita getur haft 

skaðleg áhrif á heilsu okkar bæði líkamlega og andlega. Einkenni streitu geta verið misjöfn á 

milli einstaklinga. Þeim er hægt að skipta niður í fjóra meginflokka sem eru tilfinningar, 

hugsanir, hegðun og lífeðlisfræðileg viðbrögð. Einkenni sem varða tilfinningar geta komið fram 

sem kvíði, hræðsla, vonbrigði og pirringur. Einkenni hugsana geta verið léleg sjálfsmynd, 

áhyggjur og neikvæðar hugsanir. Einkenni breytinga á hegðun getur verið óútskýrður grátur, 

fljótfærni og óhófleg neysla áfengis, reykinga eða lyfja. Lífeðlisfræðileg viðbrögð líkamans sem 

geta komið fram vegna streitu eru aukin svitamyndun, munnþurrkur, aukinn hjartsláttur, hraðari 

öndun, höfuðverkur, óútskýrðir stoðkerfisverkir og svefntruflanir (Zohar, 1999). Ómeðhöndluð 

streita getur leitt til alvarlegs þunglyndis, kvíðaröskunar, aukið líkur á sjúkdómum og haft 

neikvæð áhrif á ónæmiskerfið (Vahedian-Azimi o.fl., 2017). 
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Kenningar um streitu. Streitulíkanið Allostatic Load Model eftir McEwen og Stellar 

(1993) var þróað eftir hugmyndafræði Seley um streitu. Líkanið fjallar um lífeðlisfræðilega 

svörun líkamans við viðvarandi streitu eða langvarandi streitu. Í líkaninu kemur fram að 

svokölluð aðlögunarkerfi í líkamanum hjálpist að við að viðhalda jafnvægi (e. homeostasis) í 

streituvaldandi aðstæðum. Streitusvörun líkamans er skipt í þrjá fasa. Í fyrsta fasanum upplifir 

einstaklingurinn streitu, taugakerfið fer af stað og seytir streituhormónum og bólgueyðandi 

frumum til þess að aðstoða líkamann við að aðlagast streituvöldum og reyna að koma jafnvægi 

aftur á kerfin. Ef ástandið er viðvarandi eða langvarandi fer af stað annar fasi í ferlinu, önnur 

kerfi í líkamanum fara í gang en þar má nefna efnaskiptakerfið, hjarta- og blóðrásarkerfið og 

ónæmiskerfið. Þessi kerfi eru einir af mikilvægustu áhættuþáttum fyrir andlega sem og líkamlega 

sjúkdóma. Ef einstaklingurinn heldur áfram í þessum fasa fer af stað þriðji og síðasti fasinn sem 

getur endað með því að einstaklingurinn fær sjúkdóm ef ekkert er gert til að stöðva streituvaldinn 

(Ganster og Rosen, 2013; McEwen og Stellar, 1993). 

Til eru margar kenningar og skilgreiningar um streitu og streituvalda en oftast hefur 

streita verið skilgreind sem einstaklingsbundin viðbrögð líkamans við álagi eða kröfum sem 

gerðar eru á viðkomandi (Lu o.fl., 2015). Lazarus og Folkman (1986) telja að streita sé 

einstaklingsbundin og að einstaklingurinn ásamt umhverfinu sem hann er í hafi áhrif á það hvað 

valdi honum streitu. Þetta þýðir að umhverfið býr til streituvaldandi aðstæður en 

persónuleikagerð einstaklingsins og upplifanir hans ákveða hvaða þættir það eru sem valda 

honum streitu. 

 Hans Seyle var einn sá fyrsti til að koma fram með kerfisbundna kenningu um streitu. 

Hann rannsakaði dýr og viðbrögð þeirra við ýmis konar áreiti til að kanna tengsl viðbragða 

lífvera við sjúkdómum. Kenningin hans heitir General Adaptation Syndrome (GAS) en hún lýsir 

þremur stigum varnarviðbragða. Fyrsta stigið er upphafsvarnarviðbragð við áreiti, svo í seinni 

fasanum verði mótspyrna við áreitinu. Við áreitið verður aukin spenna og líkaminn seytir auknu 

magni af adrenalíni í blóðið og í meltingarveginn. Mótspyrnufasinn ákvarðar varnarfasann og 
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hversu mikið magn af adrenalíni líkaminn seytir. Ef áreitið heldur áfram fer lífveran í næsta stig 

sem er mótstaða gegn áreitinu. Á þessu stigi hverfa viðvörunareinkennin sem birtust á fyrsta stigi 

og lífveran aðlagast streituvaldinum. Þó að áreiti minnki við þann streituvald minnkar það 

viðnám við öðrum streituvöldum. Á síðasta stiginu er geta lífverunnar til að takast á við 

streituvaldinn þrotin og einkenni fyrsta stigs koma aftur fram en lífveran getur ekki lengur varist 

streituvaldinum og óafturkræfar skemmdir verða á lífverunni. Ef streituvaldurinn er enn til staðar 

þá deyr hún (Hans Seyle, 1950). Þó að það séu augljósir gallar í kenningu Seyle hefur hún hvatt 

til margra rannsókna, kenninga og vitundarvakningar um streitu. 

Lazarus og Folkman (1984) settu fram kenningu um streitu sem kallast „Transactional 

models of stress and coping.“ Kenningin skiptist í þrjú stig. Fyrsta stig (e. primary appraisal) 

hefst þegar einstaklingurinn verður fyrir streituvaldandi upplifun sem hann þarf að meta (e. 

appraisal) og ákveða hvort streituvaldurinn hafi áhrif á hann og hvort viðbrögð hans við 

streituvaldinum séu jákvæð eða neikvæð. Ef einstaklingurinn metur ástandið sem neikvæðan 

streituvald hefst annars stigs matið (e. secondary appraisal) en það felur í sér viðbrögð 

einstaklingsins við streituvaldinum. Á þriðja stigi ferlisins verður svokallað endurmat (e. 

reappraisal) sem þýðir að einstaklingurinn endurmetur streituvaldinn vegna nýrra upplýsinga frá 

umhverfinu eða frá honum sjálfum. Út frá þessari kenningu töldu Lazarus og Folkman að streita 

væri persónubundin og því ekki hægt að segja með vissu hvernig einstaklingurinn bregst við 

streituvaldinum. 

 Elliot og Esidorfer (1982) skiptu mismunandi tegundum af streituvöldum niður í 

eftirfarandi fjórar birtingarmyndir: 1. Bráður, tímabundinn streituvaldur eins og að bíða eftir 

aðgerð. 2. Streituvaldur sem kemur upp við röð af atburðum sem eiga sér stað yfir ákveðið 

tímabil eins og skilnaður eða sambandsslit. 3. Langvarandi streituvaldur sem kemur og fer í 

hléum og gæti verið vegna erfiðra samskipta, í þessari birtingarmynd getur streituvaldurinn birst 

einu sinni á dag, einu sinni í viku eða mánaðarlega. 4. Langvarandi streituvaldur eins og varanleg 

fötlun eða langvarandi streita í starfi, í þessari birtingarmynd getur ákveðinn streituvaldur verið 
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stakur atburður eða verið viðvarandi í langan tíma. 

Það að finna fyrir streitu í starfi er algengt vandamál. Í dag er gerð meiri krafa til 

menntunar sem þýðir að atvinnuveitendur geta krafist meiri ábyrgðar í starfi sem getur valdið 

einstaklingum streitu. Streita hefur ekki aðeins slæm áhrif á einstaklinginn sjálfan heldur getur 

hún einnig haft áhrif á þá þjónustu sem hann veitir (Ganster og Rosen, 2013). Streita í starfi hefur 

verið skilgreind sem ójafnvægi á milli þeirra krafa sem gerðar eru til einstaklingsins og getu hans 

til þess að framkvæma þær (Lazarus og Folkman, 1984). 

  

Rannsóknir um streitu. Hjúkrunarfræðingar á slysa- og bráðadeildum upplifa oft mikla streitu í 

starfi. Umhverfið sem þeir starfa í getur verið fjölbreytt en getur líka verið óöruggt, aðstæður eru 

oft óútreiknanlegar og krefjandi, ásamt því að álag á slysa- og bráðadeildum er viðvarandi á 

öllum tímum sólarhringsins. Álag er talið vera ein helsta orsök streitu hjá hjúkrunarfræðingum á 

slysa- og bráðadeildum (Lu o.fl., 2015). 

Þversniðsrannsókn var framkvæmd á fimm slysa- og bráðadeildum í Harbin í Kína á 127 

hjúkrunarfræðingum. Notaður var spurningalistinn Occupational Stress Source til að kanna 

hverjir væru helstu streituvaldarnir í starfi þátttakenda. Niðurstöður leiddu í ljós að um 46,9% 

upplifðu mikla streitu í starfi. Aðal streituvaldarnir hjá hjúkrunarfræðingunum voru of mikið álag, 

ef hjúkrunarfræðingurinn var með sérhæfingu innan slysa- og bráðasviðs, lág laun og ekki 

nægilega góð fríðindi, lítið tímaskipulag, vaktavinna, hræðsla við að gera mistök, óhöpp í starfi 

og álag vegna undirmönnunar. Aðrir áhrifaþættir sem höfðu streituvaldandi áhrif voru skortur á 

tækjabúnaði, of mikil pappírsvinna, næturvaktir og ekki næg endurgjöf frá stjórnendum. 

Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að helstu áhrifavaldar streitu hjá hjúkrunarfræðingum á 

bráða- og slysadeildum eru tilfinningalegt álag sem fylgir dauða sjúklinga, ágreiningur við lækna, 

ónóg fagleg þekking, of lítill stuðningur frá stjórnendum, of mikið álag í starfi, lítið sjálfstraust og 

lítil framþróun í starfi ásamt lágum launum (Happell o. fl., 2013; Lu o.fl., 2015). 

Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar á streitu á meðal 21 hjúkrunarfræðings á slysa- og 
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bráðadeildum í Tælandi sýndu svipaðar niðurstöður og í rannsókn Lu og félaga (2015). 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að það væri of mikið álag og of mikil ábyrgð, sérstaklega var 

álagið mikið hjá þeim sem sinntu vaktstjórastörfum. Þeir töldu sig ekki hafa nægan tíma til að 

sinna þeim verkefnum sem þeir þyrftu að klára áður en að vakt þeirra lyki. Hjúkrunarfræðingarnir 

töldu að sú upplýsingamiðlun sem ætlast var til af þeim frá læknum til sjúklinga og aðstandenda 

og öfugt, væri streituvaldandi þar sem það væri aukin ábyrgð og álag á starf þeirra. Það að þurfa 

að ganga í verk læknis var líka streituvaldandi orsakaþáttur, eins og að þurfa að sjá um lyfjagjafir 

í bráðaaðstæðum án fyrirmæla frá lækni. Undirmönnun var líka talin valda hjúkrunarfræðingum 

streitu þar sem ætlast var til þess að þeir ynnu fleiri verk hraðar. Væntingar og hegðun sjúklinga 

og aðstandenda vegna biðar eftir þjónustu þótti líka vera valda hjúkrunarfræðingum streitu. 

Hjúkrunarfræðingar upplifðu einnig streitu þegar upp komu átök á slysa- og bráðadeildum hvort 

sem það var veist að starfsfólki eða ef átök voru á milli sjúklinga á biðstofu. Aðrir þættir sem 

hjúkrunarfræðingum þótti vera streituvaldandi samkvæmt rannsókninni voru lág laun, 

árangurslausar endurlífganir, lítil eða engin tækifæri til framþróunar í starfi og erfið samskipti við 

annað samstarfsfólk. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að streita hafði áhrif á bæði líkamlega 

og andlega líðan hjúkrunarfræðinga þar sem þeir lýstu breytingum á hegðun eins og til að mynda 

reiði, pirringi og almennri vanlíðan. Helstu líkamlegu kvartanir hjúkrunarfræðinga voru vegna 

vandamála í meltingarvegi, stoðkerfisverkja, almenns slappleika, höfuðverkja og breytinga á 

svefnmynstri. Streita í starfi hafði einnig áhrif á líf hjúkrunarfræðinga utan vinnu þar sem þeir 

einangruðu sig oft frá fjölskyldumeðlimum og sóttu frekar í það að vera einir. Streita hafði einnig 

áhrif á ánægju í starfi og gæði hjúkrunar sem þeir veittu. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að þeir 

væru vanmetnir vegna lágra launa miðað við það álag sem þeir störfuðu við og ábyrgð sem fylgdi 

starfi þeirra (Yuwanich, Sandmark og Akhavan, 2016). 

Niðurstöður úr rannsókn Healy og Tyrrell (2011) um streitu og upplifun 

hjúkrunarfræðinga og lækna á slysa- og bráðadeildum leiddu í ljós að 76 þátttakendur af 103 

upplifðu að þeir fengju ekki næga aðstoð til að takast á við streitu í starfi. Flest allir þátttakendur, 
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eða um 97%, voru sammála um að starfsumhverfið væri helsti streituvaldurinn. Aðal áhrifaþættir 

á streitu í umhverfi voru vegna fárra starfsmanna, of mikils álags, áhugaleysis lækna og 

afskiptalausra stjórnenda. Ógnandi hegðun sjúklinga og aðstandenda var einnig talin vera 

áhrifamikill streituvaldur ásamt dauða eða endurlífgun barna og hjúkrun bráðveikra. 

Rannsókn Adeb-Saeddi (2002) um streitu á meðal slysa- og bráðahjúkrunarfræðinga 

leiddi í ljós svipaðar niðurstöður og aðrar rannsóknir hafa sýnt. Þar töldu hjúkrunarfræðingar að 

helstu áhrifaþættir streitu væru að sinna sjúklingum og aðstandendum þeirra þegar þeir upplifa 

sársauka og þjáningu, of mikið álag á deild, skortur á tíma til að klára þau verkefni sem þurfi að 

ljúka og dauði sjúklings eða hjúkrun deyjandi sjúklinga. Einnig kom fram í rannsókninni að 96% 

þátttakenda upplifði mikla streitu í starfi þegar aðstandendur og sjúklingar sýndu ógnandi 

hegðun, en um 70% þátttakenda sögðu að þeir hefðu orðið fyrir áreiti, munnlegu eða líkamlegu af 

hálfu aðstandenda eða sjúklinga. 

Sjá má að fyrri rannsóknir eiga það sameiginlegt að niðurstöður sýna að stjórnendur 

skipta miklu máli þegar kemur að streitu hjá hjúkrunarfræðingum sem starfa á slysa- og 

bráðadeildum. Stjórnendur verða að huga að öruggu umhverfi og gera viðunandi ráðstafanir til að 

minnka álag, eins og hjúkrunarfræðingar nefndu í fyrrgreindum rannsóknum, til dæmis með því 

að ráða inn nógu margt starfsfólk til að koma í veg fyrir langvarandi streitu og álag (Lu o.fl., 

2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar fái ekki nægilega góðan 

stuðning frá stjórnendum til að takast á við streitu í starfi. Einnig koma fram vísbendingar um 

mikilvægi þess að efla teymisvinnu og að samskipti séu í lagi á milli starfsmanna. Stjórnendur 

þurfa einnig að huga að námskeiðum fyrir hjúkrunarfræðinga til að stuðla að framþróun í starfi og 

til að auka og viðhalda faglegri þekkingu og klínískri hæfni, en með því eykst öryggi þeirra í 

starfi og starfsumhverfi verður einnig öruggara (Adriaenssens, Gucht og Maes, 2015; Healy og 

Tyrell, 2011; Yuwanich o.fl., 2015). 

Í störfum í heilbrigðisþjónustu er ekki hægt að komast hjá því að finna fyrir streitu og 

álagi. Eldri rannsóknir benda á að heilbrigðisstarfsmenn séu meira frá vinnu vegna veikinda og að 
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andleg heilsa þeirra sé oft á tíðum ekki nógu góð (Kenndy og Grey, 1997; Quine, 1998). Of mikið 

álag, undirmönnun og lítill stuðningur getur leitt til þess að líkamlegri og andlegri heilsu 

hjúkrunarfræðinga hrakar, það getur aukið líkur á mistökum og óhöppum og haft áhrif á 

frammistöðu þeirra í starfi. Hjúkrunarfræðingar á slysa- og bráðadeildum verða vitni að 

ótímabærum dauða, þjáningum og sorg hjá sjúklingum sínum og þurfa að mæta kröfum 

aðstandenda og sjúklinga með umhyggju og nærgætni ásamt því að nýta og viðhalda sinni 

faglegu þekkingu og klínísku færni. Því er það ákveðinn línudans að halda eigin andlegri heilsu í 

góðu jafnvægi og í sömu andrá huga að jafnvægi á andlegri heilsu sjúklinga sinna (Abdeb-

Saeddi, 2002). 

 

Kulnun 

Almennt um kulnun. Kulnun á vinnustað er viðfangsefni sem hefur verið mikið rannsakað. 

Kulnun hefur neikvæð áhrif á vinnu, vinnuframlag, sjálfsmynd einstaklinga og starfsanda á 

vinnustað, hún eykur starfsmannaveltu og veikindadögum starfsmanna fjölgar (Chang og Chan, 

2013; Lee, Kuo, Chien og Wang, 2016). Kulnun er skilgreind sem ferli sem þróast á löngum tíma 

við ákveðnar aðstæður sem eru andlega krefjandi og leiðir til vonleysis ásamt líkamlegri og 

tilfinningalegri örmögnun einstaklingsins (Maslach, Jackson, Leiter, Schaufeli og Schwab, 1996).  

Kulnun er vel þekkt meðal hjúkrunarfræðinga og á sér stað þegar einstaklingar þurfa að 

vinna undir álagi í langan tíma við krefjandi aðstæður.. Hjúkrunarfræðingar finna fyrir 

starfstengdri þreytu, hætta að finna fyrir löngun til að starfa við hjúkrun og hætta að sjá tilgang 

með starfi sínu (Maslach o.fl., 1996; Wei o.fl., 2017). Þegar hjúkrunarfræðingar upplifa sig 

örmagna og skortir andlegt úthald til að vinna vinnuna sína getur það leitt til að þess að þeir fari 

að upplifa vinnuna á neikvæðan máta (Chang og Chan, 2013). 

Samspil þess að vilja veita umhyggju, nærgætni og faglega umönnun hefur mikil áhrif á 

það hvers vegna einstaklingar velja hjúkrun sem starfsvettvang. Þegar hjúkrunarfræðingar eru 

ófærir um að sýna sjúklingum sínum umhyggju, nærgætni og sinna þeim af fagmennsku, veldur 
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það þeim vonbrigðum sem leiðir til þess að þeir eiga erfiðara með að sinna sjúklingum sínum. 

Ástæðan er sú að umhyggjan sem hjúkrunarfræðingar telja sig þurfa að veita sjúklingum sínum er 

einnig það sem sjúklingar þeirra ætlast til af þeim (Leiter, Harvie og Frizzell, 1998). 

Hjúkrunarfræðingar á slysa- og bráðadeildum finna fyrir meiri streitu en 

hjúkrunarfræðingar á legudeildum vegna mikils álags, tímaskorts og þess að hver sekúnda getur 

skilið milli lífs og dauða. Það veitir hjúkrunarfræðingum ánægju að sjá sjúklinga sína ná bata, en 

það er ekki sjálfsagt á slysa- og bráðadeildum. Álagið er mikið og hjúkrun getur verið flókin. 

Þegar hjúkrunarfræðingar í streituvaldandi aðstæðum ná ekki að takast á við sálrænt og andlegt 

álag í starfi getur það leitt til líkamlegra og andlegra veikinda sem gerir þá enn útsettari fyrir 

kulnun (Mohamed, 2016). 

 

Spurningalisti Maslach um kulnun. Maslach o.fl. (1996) lýstu kulnun sem sálfræðilegu 

heilkenni sem hefur þrjár birtingarmyndir. Fyrsta birtingarmyndin er tilfinningaleg örmögnun. 

Einstaklingar upplifa sig tilfinningalega flata, finnst þeir ekki geta gefið af sér og hafa gjörnýtt 

líkamlegan og andlegan styrk sinn. Líta má á þetta sem neikvætt bjargráð við of miklu álagi í 

vinnu, en fólk fjarlægist vinnuna andlega og vitsmunalega (Maslach og Leiter, 2008). Utan vinnu 

er algengt að fólk dragi sig í hlé, eigi erfitt með að vera í fjölmenni og einangri sig félagslega.  

Önnur birtingarmynd er afsjálfgun/hlutgerving (e. depersonalization). Með henni 

fjarlægjast einstaklingar vinnustaðinn, samstarfsmenn og sjúklinga sína og hafa neikvætt eða 

jafnvel fjandsamlegt viðmót til þeirra, skortir samhyggð, nærgætni og sýna fjandsemi. Mjög sterk 

tengsl eru á milli tilfinningalegrar örmögnunar og afsjálfgunar, en afsjálfgun kemur fljótt fram á 

eftir tilfinningalegri örmögnun.  

Þriðja og síðasta birtingarmyndin er dvínandi persónulegur árangur sem felur í sér lágt 

sjálfsmat, sérstaklega í starfi. Einstaklingar eru ósáttir með sjálfa sig, missa trú á eigin færni og 

finnst þeir ekki sinna starfi sínu né sjúklingum á fullnægjandi máta (Maslach o.fl., 1996; Maslach 

og Leiter, 2008). 
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Ástæða, birtingarmynd og áhrif kulnunar á hjúkrun. Kulnun og streita er ekki það sama, en 

eins og komið hefur verið inn á er streita lífeðlisfræðilegt ferli sem einstaklingurinn vinnur á og 

getur bæði haft jákvæð eða neikvæð áhrif í för með sér. Streita getur veitt einstaklingnum byr 

undir báða vængi, gefið honum aukinn kraft, styrk og þrautseigju, en kulnun ýtir undir 

hjálparleysi og vonleysi einstaklinga (Espeland, 2006). 

Líkindi eru með líkamlegum og andlegum einkennum kulnunar og streitu (Maslach og 

Leiter, 2008; Mohamed, 2016). Líkamleg einkenni geta verið höfuðverkur, vöðvabólga, einkenni 

frá meltingarfærum, háþrýstingur, kvef, örmögnun og svefnörðugleikar (Espeland, 2006; Maslach 

og Leiter, 2008). 

Dæmi um andleg einkenni kulnunar eru orkuleysi, áhugaleysi, neikvætt 

samskiptamynstur, félagsleg einangrun, streita, kvíði, þunglyndi, lítið sjálfstraust og einstaklingar 

hætta að sjá tilgang með lífinu (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001; Schooley, Hikmet, Tarcan og 

Yorganciouglu, 2016). Mörg einkenni kulnunar hafa áhrif á félagslega og andlega þætti 

einstaklinga, og þar með samskiptamynstur. Því getur kulnun haft smitandi áhrif á 

samstarfsfélaga og einstaklingar eiga erfiðara með teymisvinnu sökum þess. Einstaklingar geta 

jafnframt haft neikvætt viðmót til fjölskyldu og vina. Það sýnir að kulnun hefur ekki einungis 

áhrif á einstaklinginn sjálfan, heldur einnig félagslegt umhverfi hans (Mohamed, 2016). 

Algengt er að hvatvísi aukist hjá einstaklingum með kulnunareinkenni og að þeir noti 

ýmis efni til að minnka áhrif þeirra eða skorti hömlur við aðrar athafnir sem veldur til dæmis 

óhóflegri áfengisneyslu, ofáti og svelti. Notkun svefn-, verkja- og kvíðastillandi lyfja eykst, 

koffín- og tóbaksnotkun eykst og einstaklingar stunda jafnvel óhófleg innkaup (e. compulsive 

shopping) (Espeland, 2006; Potter, 2009). 

Ákveðnar vinnutengdar aðstæður ýta undir kulnun einstaklinga. Dæmi um þær eru 

vanmáttarkennd, ófullnægjandi vinnuaðstæður, ágreiningur á vinnustað, léleg teymisvinna, of 

mikið álag, léleg samskipti, óræðar upplýsingar og þegar starf viðkomandi er ekki metið sem 
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skildi (Potter, 2009). Þegar skilgreining á starfshlutverki er óljós öðlast einstaklingar ekki öryggi í 

starfi, mörk verða óljós, þeir taka á sig meiri ábyrgð en þeir eru megnir um og álagið verður þeim 

of mikið (Espeland, 2006). 

Menntunarstig og aldur hefur áhrif á stig kulnunar. Þeir sem eru meira menntaðir og koma 

út á vinnumarkaðinn með háleitar hugmyndir um að gera heiminn betri geta orðið fyrir miklum 

vonbrigðum ef tiltekið markmið næst ekki (Espeland, 2006). Einnig skilar aukin menntun hærri 

stöðu innan fyrirtækja sem fylgir aukin ábyrgð og þar með meiri atvinnutengd streita (Maslach 

o.fl., 2001). Þar má nefna sem dæmi nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga sem hyggjast veita 

sjúklingum sínum framúrskarandi hjúkrun og mæta öllum þörfum þeirra, en upplifa vonbrigði og 

vonleysi þegar þeim tekst ekki að uppfylla þarfir sjúklinga sinna og ná ekki að klára verk sín áður 

en vaktinni lýkur (Maslach o.fl., 2001). Ekki hefur verið sýnt fram á hvort kulnun sé algengari 

meðal kvenna eða karla. En hjúskaparstaða hefur áhrif þar sem ógiftir karlmenn eru í meiri hættu 

á kulnun en giftir eða fráskildir (Maslach o.fl., 2001). 

Ákveðin persónueinkenni eins og persónuleiki einstaklinga og viðhorf ásamt þrautseigju 

og ráðavitund hafa áhrif á það hversu útsettir einstaklingar eru fyrir kulnun. Þrautseigja hjálpar 

einstaklingum að tileinka sér bjargráð, takast á við streitu og tileinka sér lausnamiðaðar aðferðir 

og þannig eiga einstaklingar auðveldara með að takast á við álag á uppbyggjandi máta. 

Þrautseigja er ein af grunnstoðum þess að líkamleg og andleg heilsa sé í lagi á álagstímum (Guo 

o.fl., 2018; Maslach o.fl., 2001). 

Þeir einstaklingar sem skortir þrautseigju eru líklegri til að fá einkenni kulnunar, þá 

sérstaklega einkenni örmögnunar. Ráðavitund felur í sér hversu mikla stjórn einstaklingar telja 

sig hafa á lífi sínu (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.). Þeir einstaklingar sem telja að þeir 

hafi ekki stjórn á lífi sínu, heldur stjórnist það af umhverfinu, eru í meiri áhættu fyrir kulnun en 

þeir einstaklingar sem telja sig hafa stjórn á lífi sínu með hegðun sinni. Sýnt hefur verið fram á að 

notkun bjargráða getur haft áhrif á kulnun, en þeir sem nota forðunarhegðunar- eða flóttabjargráð 

eru útsettari fyrir kulnun. Þessir einstaklingar eru yfirleitt með lágt sjálfstraust og hafa þessi tvö 
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persónueinkenni verið tengd við dvínandi persónulegan árangur í starfi (Maslach o.fl., 2001). 

Viðhorf til vinnu hefur áhrif að því leyti að einstaklingar sem eru með of miklar væntingar til 

vinnunnar leggja sig of mikið fram sem leiðir til örmögnunar og að lokum neikvæðs viðhorfs 

þegar þeim tekst ekki ætlunarverk sitt (Maslach o.fl., 2001). 

Þegar kulnunareinkenni koma fram minnkar eldmóður í starfi og afkastageta einstaklinga 

minnkar. Þeir fara að sýna leiða í vinnu, finna fyrir hjálparleysi, mæta sjaldnar í vinnu og líta á 

hana sem byrði (Espeland, 2006). Kulnun hjúkrunarfræðinga kemur niður á hjúkrun sem veitt er 

sjúklingum. Samkvæmt Leiter o.fl. (1998) meta sjúklingar hjúkrun eftir tveimur sálfræðilegum 

ferlum, annars vegar hugrænu mati af ferli og árangri þjónustunnar og hins vegar tilfinningalegri 

svörun af ferli og árangri þjónustunnar. Í rannsókn Leiter o.fl. (1998) kom fram að samskipti milli 

sjúklings og hjúkrunarfræðings, ásamt áreiðanleika hjúkrunarfræðingsins, skiptu sjúklinga meira 

máli en klínísk færni þegar þeir lögðu mat á gæði hjúkrunar. Þegar hjúkrunarfræðingar eru 

komnir með kulnunareinkenni skortir þá hæfni til að sinna sjúklingum sínum af umhyggju og 

tilfinningaleg svörun þeirra gagnvart sjúklingum verður ekki næg þar sem að þeir geta ekki gefið 

af sér (Maslach o.fl., 1996).  

 Fram hefur komið að sjúklingar sem liggja á deildum þar sem hjúkrunarfræðingar eru 

komnir með einkenni kulnunar eru ósáttari við þá hjúkrun sem þeir fá sem og dvöl sína á 

deildinni. Á móti eru sjúklingar almennt sáttari við dvöl sína þar sem hjúkrunarfræðingum finnst 

starf sitt þýðingarmikið og mikilvægt (Leiter o.fl., 1998). 

Skortur á hjúkrunarfræðingum og álag í starfi er ekki bara vandamál á Íslandi (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2017), heldur á heimsvísu. Það sama gildir um kulnun 

hjúkrunarfræðinga, en talið er að tenging sé þarna á milli (Guo o.fl., 2018). Því er nauðsynlegt að 

hjúkrunarfræðingar séu við góða andlega og líkamlega heilsu til að geta tekist á við álag sem 

fylgir starfinu svo að þeir geti veitt sjúklingum sínum þá hjúkrun sem þeir þurfa á að halda (Guo 

o.fl., 2018; Lee o.fl., 2016). Til þess að hægt sé að takast á við kulnun verður að viðurkenna 

vandann. Vitundarvakning er fyrsta skrefið til að hægt sé að takast á við kulnun (Maslach o.fl., 
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1996). Það er í höndum deildarstjóra og annarra stjórnenda að þekkja einkenni kulnunar og aðra 

áhættuþætti meðal hjúkrunarfræðinga til að geta spornað við þeim og aðstoðað þá við að finna 

lausn til að komast úr því ferli (Guo o.fl., 2018). 

Breyting á hugsunarhætti er eitt af fyrstu skrefunum til að takast á við kulnun. Espeland 

(2006) tók saman nokkrar af breytingunum sem hafa gefið góðar niðurstöður: að vera ákveðinn 

og þekkja sín mörk og kunna að segja „nei“ og þannig setja sjálfan sig í fyrsta sætið. Þegar ekki 

er hægt að breyta eða stjórna vinnuumhverfinu sjálfu, er afar mikilvægt að gera breytingu á 

hugsunarhætti því hugsun er einn af þeim þáttum sem hægt er að hafa stjórn á. Það er til dæmis 

hægt með því að breyta neikvæðu hugarfari í jákvætt og forðast neikvæð samskipti. Mikilvægt er 

að læra að skilja, þekkja og tjá tilfinningar sínar, fyrirgefa öðrum og sjálfum sér. Rækta jákvæð 

samskipti við samstarfsfélaga, þroskast og þróast í starfi, nýta kímnigáfu og deila reynslu sinni 

ásamt því að notast við aðrar lausnamiðaðar aðferðir (Espeland, 2006). 

 

Rannsóknir á kulnun. Rannsókn Mohamed (2016) þar sem skoðuð voru tengsl milli of mikils 

álags í vinnu, kulnunar og bjargráða hjúkrunarfræðinga á bráða- slysa- og gjörgæsludeildum 

sýndi sterk tengsl milli of mikils álags í vinnu og kulnunar hjúkrunarfræðinga. Jákvæð tengsl 

voru milli menntunar og lausnamiðlunar, bæði í notkun heilbrigðrar skynsemi eftir bestu rökum 

og þess að óska eftir aðstoð. Veik tengsl voru milli kulnunar og félaglegrar stöðu annars vegar, 

þ.e. aldurs, hjúskaparstöðu, menntunarstigs og reynslu í starfi mælda í árum, og hins vegar 

lausnamiðaðra bjargráða og félagslegrar stöðu. Því voru ungir hjúkrunarfræðingar með litla 

starfsreynslu í meiri hættu á kulnun þar sem þeir höfðu ekki náð tökum á notkun bjargráða né 

þekktu til þess stuðnings sem þeir gátu fengið (Mohamed, 2016). 

 Wei o.fl (2017) gerðu rannsókn á kulnun hjúkrunarfræðinga á þremur slysa- og 

bráðadeildum sem voru valdar af handahófi af átta spítölum í Jinan í Kína á sex mánaða tímabili. 

Hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í rannsókninni voru 102 talsins, 14 karlmenn og 88 konur á 

aldrinum 20-48 ára. Þeim var skipt tilviljunarkennt í tvo hópa, íhlutunarhóp og samanburðarhóp. 
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Við upphaf rannsóknarinnar höfðu allir hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt í rannsókninni 

einhver einkenni kulnunar. Notaður var spurningalisti Maslach um kulnun við gerð 

rannsóknarinnar. Niðurstöður sýndu að hátt gildi tilfinningalegrar örmögnunar og afsjálfgunar, en 

lágt gildi dvínandi persónulegs árangurs bentu til alvarlegra einkenna kulnunar. Reynslulitlir 

ungir hjúkrunarfræðingar voru útsettari fyrir kulnun og þurftu á meiri stuðningi að halda en eldri 

hjúkrunarfræðingar með meiri reynslu. Notkun íhlutunar til að minnka einkenni kulnunar hafði 

jákvæð áhrif, sérstaklega á hjúkrunarfræðinga sem upplifðu tilfinningalega örmögnun og 

afsjálfgun. Meðferðin sem íhlutunarhópurinn fékk var í höndum stjórnenda deildarinnar og fólst í 

námskeiðum í samskiptum til að leysa ágreining ásamt kennslu í að auka trú á eigin getu og bæta 

vinnubrögð. Í upphafi rannsóknarinnar var ekki marktækur munur á kulnunareinkennum milli 

samanburðar- og íhlutunarhóps, en eftir íhlutun höfðu kulnunareinkenni íhlutunarhópsins 

minnkað til muna miðað við samanburðarhópinn (Wei o.fl., 2017).  

Chang og Chan (2013) bentu á jákvætt samband milli bjartsýni og notkun fyrirbyggjandi 

bjargráða til að sporna við kulnun. Stuðst var við þrjú einkenni kulnunar samkvæmt Maslach o.fl. 

(1996) við gerð rannsóknarinnar. Niðurstöður sýndu að þeir hjúkrunarfræðingar sem voru 

bjartsýnir nýttu sér einnig fyrirbyggjandi bjargráð, þeir litu bjartari augum til framtíðar og voru 

lausnamiðaðri þegar takast þurfti á við mögulega streituvalda. Áhrif þess að notast við jákvætt 

viðhorf og bjartsýni á tilfinningalega örmögnun, afsjálfgun og dvínandi persónulegan árangur 

voru einnig rannsökuð. Þeir hjúkrunarfræðingar sem voru bjartsýnir sýndu síður tilfinningalega 

örmögnun og afsjálfgun, en voru ánægðir með persónulegan árangur sinn í vinnu. Einnig var bent 

á að það væri hlutverk stjórnenda að koma auga á það þegar hjúkrunarfræðingar væru komnir 

með einkenni kulnunar og aðstoða þá við að finna bjargráð sem hentuðu þeim til takast á við álag 

starfsins og verða andlega sterkari (Chang og Chan, 2013).  

Guo o.fl. (2018) gerðu rannsókn á 1.061 hjúkrunarfræðingum á sex spítölum í Hunan 

héraði í Kína. Rannsökuð voru áhrif þrautseigju á þrjú stig kulnunar samkvæmt Maslach o.fl. 

(1996), ásamt áhrifum félagslegra þátta. Sendir voru spurningalistar sem innihéldu spurningalista 
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Maslach um kulnun, þrautseigjukvarða Connor-Davidson og spurningar um félagslega þætti. 

Spurningar um félagslega þætti voru t.d. aldur, kyn, hæsta menntunarstig, hjúskaparstaða, 

fjöldi barna á heimilinu, laun, reykingar, áfengisdrykkja, líkamsrækt, mönnun og fjöldi sjúklinga 

á deild. Niðurstöður sýndu að þeir hjúkrunarfræðingar sem höfðu lítinn persónulegan styrk, 

stunduðu litla líkamsrækt, voru með lág laun, unnu vaktavinnu, voru með umsjón yfir mörgum 

sjúklingum á vakt, voru fráskildir og drukku áfengi sýndu hæst einkenni tilfinningalegrar 

örmögnunar eða hættu á henni. Helstu ástæður fjandsemi (undirþáttur afsjálfgunar) voru lítil 

þrautseigja, það að stunda sjaldan líkamsrækt og vinna vaktavinnu. Lítill persónulegur styrkur og 

fagleg staða höfðu mest áhrif á dvínandi persónulegan árangur (Guo o.fl., 2018). 

Kulnun hjá hjúkrunarfræðingum þekkist um allan heim og er því ekki vandamál nokkurra 

tiltekinna stofnananna, heldur vandamál á heimsvísu (Guo o.fl., 2018). Stöðugar krefjandi 

áskoranir, vonbrigði og vonleysi í starfi hafa áhrif á dugnað og afkastagetu hjúkrunarfræðinga og 

því verður hjúkrun sem sjúklingum er veitt verri (Leiter o.fl., 1998). Það er mikilvægt að 

stjórnendur séu upplýstir um áhrif kulnunar og birtingarmynd hennar og aðstoði starfsfólk sitt 

með íhlutunum eða öðru slíku, kenni þeim nytsamleg bjargráð, efli þrautseigju þeirra til að geta 

tekist á við álagið sem fylgir starfi þeirra og með því bæta vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga 

(Gou o.fl., 2018). 

 

Bjargráð 

Streita, streituviðbrögð, aðlögun. Lazarus og Folkman (1984) lýsa bjargráðum sem síbreytilegu 

ferli sem á sér stað þegar einstaklingur reynir að takast á við álag eða streitu í umhverfinu. Það 

hvernig hver og einn metur ákveðnar aðstæður, t.d. sem skaðlegar, gagnlegar, ógnandi eða sem 

áskorun, hefur áhrif á það hvernig unnið er úr aðstæðunum og hvaða bjargráð notast er við. 

Bjargráðar-hugtakið er í raun notað yfir tilraunir einstaklingsins til að takast á við streitu 

og er hugtakið notað hvort sem notast er við aðlögunarleiðir eða forðunarleiðir. Hvort sem 

árangur hlýst af notkun bjargráðanna eða ekki (Lazarus, 1993). Margir ytri þættir hafa áhrif á það 
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hvernig einstaklingar bregðast við álagi og streitu eins og t.d. andleg og líkamleg heilsa, 

ábyrgðarkennd, lausnamiðun, fjárhagur, menningarlegur bakgrunnur og gildi, trúarskoðun, 

félagslegur stuðningur og félagsleg færni (Lazarus og Folkman, 1984). 

Bjargráð eru flokkuð eftir því hvaða leiðir einstaklingar notast við til þess að takast á við 

streituvalda. Flokkarnir eru eftirfarandi: aðstæðum er mætt (e. confrontive coping), sóst er eftir 

félagslegum stuðningi (e. seeking social support), sjálfsstjórnunarleiðir eru viðhafðar (e. self-

controlling), ábyrgð er öxluð (e. accepting responsibility), lausnamiðaðar aðferðir notaðar (e. 

planful problem-solving), viðkomandi dregur sig í hlé (e. distancing), jákvætt endurmat á 

aðstæðum er gert (e. positive reappraisal) eða notast er við forðunarhegðun eða flótta (e. escape-

avoidance) (Folkman o. fl., 1986). Bjargráð sem fela í sér að mæta aðstæðum lýsir ágengri leið 

einstaklingsins til þess að takast á við streituvaldandi aðstæður þar sem hann stendur fast á sínu, 

reynir að fá þann sem deilt er við til þess að breyta skoðun sinni, lætur reiði bitna á þeim sem 

hann telur að hafi valdið vandamálinu eða framkvæmir áhættusamar aðgerðir eða aðgerðir sem 

hann veit að skilar engum árangri. Þegar einstaklingur sækist eftir félagslegum stuðningi þá felur 

það í sér að viðkomandi ræðir við aðra einstaklinga til þess að fá dýpri skilning á ástandi eða 

aðstæðum. Hann leitar til einhvers sem getur minnkað álag og aðstoðað við að leysa vandann eða 

einungis til þess að fá andlegan stuðning (Folkman o.fl., 1986). 

Góðir samskiptahæfileikar eru mikilvægur þáttur þegar kemur að því að geta nýtt sér 

bjargráð á jákvæðan máta. Með samskiptahæfileikum er átt við getu einstaklingsins til þess að 

eiga árangursrík samskipti við aðra og hegða sér á samfélagslega viðurkenndan hátt. Með góðri 

samskiptahæfni aukast líkur á að einstaklingur geti nýtt sér félagslegan stuðning og átt 

árangursríkt samstarf við aðra og það auðveldar honum að finna úrlausn á vandamálum (Lazarus 

og Folkman, 1984). 

Þegar einstaklingur notar bjargráð sem fela í sér að draga sig í hlé, þá reynir hann í 

rauninni ekki að leysa úr vandanum heldur ýtir hugsunum og tilfinningum frá sér, hann forðast að 

hugsa um aðstæðurnar og reynir að gleyma þeim. Sjálfsstjórnunarbjargráð fela í sér að 
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viðkomandi reynir að hafa stjórn á tilfinningum, hann felur vandann fyrir öðrum og dregur sig 

þannig í hlé. Þegar bjargráðum þar sem ábyrgð er öxluð er beitt þá viðurkennir einstaklingurinn 

sinn hlut af vandanum og reynir að gera eitthvað til að bæta fyrir verknaðinn, t.d. ákveða að hann 

muni gera hlutina öðruvísi næst. Forðunarhegðunar- eða flóttabjargráð fela í sér að 

einstaklingurinn flýr eða forðast ástandið með því t.d. að óska sér að vandamálið hverfi eða hann 

reynir að bæta líðan sína með neikvæðri hegðun. Lausnamiðuð bjargráð fela í sér að einstaklingur 

notar eina eða fleiri úthugsaðar leiðir til þess að gera gott úr aðstæðum eða ástandi og reynir að 

framfylgja þeim. Jákvætt endurmat felur í sér að einstaklingurinn reynir að skapa jákvæða 

merkingu úr aðstæðum og beinir athyglinni að persónulegum þroska eða reynslu (Folkman o.fl., 

1986). 

Úrvinnsluferli bjargráða hefst strax við upplifun streituvalds. Það felur í sér flókið samspil 

tilfinningaupplifunar og tilrauna til þess að vinna úr aðstæðum, þar sem hvort hefur áhrif á hitt 

(Folkman og Lazarus, 1988). Vegna þess hve aðstæður geta verið mismunandi og streituvaldar 

breytilegir getur verið mikilvægt að reiða sig á fleiri en eina tegund bjargráða (Folkman o.fl., 

1986). 

Bjargráð eru annað hvort tilfinningamiðuð eða lausnamiðuð. Þ.e. þau miða annað hvort að 

því að ná stjórn á tilfinningalegum viðbrögðum í streituvaldandi aðstæðum, eða að ná stjórn á 

álaginu og laga það að umhverfinu. Hver og einn notar mismunandi leiðir til þess að takast á við 

streituvalda og geta þær falið í sér að forðast, lágmarka, takast á við eða sætta sig við 

streituvaldinn. Tilfinningamiðuð bjargráð eru algengari þegar ekki er hægt að hafa áhrif á eða 

breyta aðstæðum og miða að því að minnka tilfinningalega vanlíðan t.d. með því að forðast 

aðstæður, leita eftir félagslegum stuðningi, draga sig í hlé eða beita óskhyggju. Þegar notast er við 

lausnamiðuð bjargráð er reynt að leita úrlausna á vandamálum með því að breyta því hvernig 

aðstæðurnar eru túlkaðar. Árangur lausnamiðaðra bjargráða hefur áhrif á árangur 

tilfinningamiðaðra bjargráða og öfugt, því getur árangur beggja auðveldað eða hamlað árangur 

hvors annars (Lazarus og Folkman, 1984). 
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Rannsóknir á bjargráðum. Í rannsókn Abraham o.fl. (2018) var viðhorf til vinnuumhverfis hjá 

starfsfólki á tveimur mismunandi slysa- og bráðadeildum í Ástralíu borið saman. Markmiðið var 

að rýna í og lýsa þeim þáttum sem starfsfólki þótti streituvaldandi og hvaða tegund bjargráða 

notast væri við. Niðurstöður sýndu að starfsfólk, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar, upplifðu 

sömu streituvalda í starfi, hjúkrunarfræðingar voru þó með hærra skor þegar kom að vinnuálagi. 

Helstu streituvaldar í starfi voru mikið vinnuálag og/eða ónæg færni, þegar ekki var hægt að veita 

góða umönnun, barnadauði og þegar börn höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. Starfsmenn 

notuðu mismunandi bjargráð en þau fólu flest í sér jákvæðar og virkar leiðir til þess að takast á 

við aðstæðurnar. Í rannsókn Riberio o.fl. (2015) og Lu o.fl. (2015) var álag og bjargráð 

hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á slysa- og bráðadeildum skoðað. Niðurstöður þessara rannsókna 

eru svipaðar en þær sýna fram á að starfsfólk bráðadeilda notast að miklu leyti við mismunandi 

jákvæð bjargráð. Það notast við lausnamiðuð bjargráð, t.d. með því að breyta viðhorfi, hafa stjórn 

á tilfinningum og leitast við að horfa á jákvæðar hliðar mála. Jafnframt leitar það eftir 

félagslegum stuðningi, tjáir tilfinningar sínar og fær hughreystingu hjá vinum og fjölskyldu. Góð 

bjargráð efla starfsfólk og starfsteymi slysa- og bráðadeilda til þess að takast á við streituvalda, 

auðvelda samskipti og auka starfsánægju (Lu o.fl., 2015; Riberio o.fl., 2015). Einnig sýndu 

niðurstöður Lu o.fl. (2015) fram á að þegar notast var við neikvæð bjargráð var algengast að 

reyna að leysa vandann með sjálfum sér, sætta sig við aðstæður, reyna að gleyma þeim og að bíða 

eftir að aðstæður breyttust. Þegar hjúkrunarfræðingar notast við neikvæð bjargráð hefur það áhrif 

á andlega líðan, aðlögunargetu í starfi og þeir verða andlega viðkvæmir og uppstökkir. Það hefur 

áhrif á skilning og getu þeirra til að takast á við aðstæður í starfi á réttan máta.  

Í rannsóknarsamantekt Lee o.fl. (2016) var kannað hvort kennsla í bjargráðum og leiðsögn 

við notkun þeirra gæti komið í veg fyrir kulnunareinkenni hjá hjúkrunarfræðingum. 

Rannsakendur fóru yfir niðurstöður samanburðarrannsókna þar sem hjúkrunarfræðingum hafði 

verið skipt í íhlutunar- og samanburðarhópa. Íhlutunarhópar höfðu hlotið kennslu í og leiðsögn 
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við notkun bjargráða og þeim kennt að takast á við streitu í starfi með ýmsum leiðum eins og t.d. 

félagslegum stuðningshópum, hugrænni atferlismeðferð og núvitund á meðan samanburðarhópar 

hlutu enga kennslu né leiðsögn í notkun bjargráða. Íhlutunarhópar hlutu þess að auki fræðslu um 

tilfinningamiðuð og lausnamiðuð bjargráð og þeim veitt leiðsögn við notkun þeirra. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að samanburðarhópar sem ekki hlutu kennslu og leiðsögn við notkun 

bjargráða mældust með annað hvort hærra eða óbreytt skor kulnunareinkenna eins og 

tilfinningalega örmögnun og afsjálfgun á meðan að einkennin minnkuðu hjá íhlutunarhópum.  

Bæði tilfinningamiðuð- og lausnamiðuð bjargráð sýndu góðan árangur við að hjálpa þeim að 

finna, skilja og tjá tilfinningar sínar og ná slökun, þau fyrrnefndu juku jafnframt andlega vellíðan 

og sjálfstraust hjúkrunarfræðinga í starfi. Rannsakendur bentu á mikilvægi þess að notkun 

bjargráða nýtist ef þau eru notuð í að minnsta kosti sex mánuði eða lengur.  

Margt getur haft áhrif á það hvernig hjúkrunarfræðingar aðlagast í starfi. Kennedy, Curtis 

og Warers (2014) lögðu persónuleikapróf fyrir 72 hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á bráðadeild í 

Ástralíu. Notast var við staðlað persónuleikapróf, NEO-PI-3. Niðurstöður hjúkrunarfræðinganna 

voru síðan bornar saman við niðurstöður almennings. Niðurstöðurnar bentu til þess að 

hjúkrunarfræðingar sem eru mannblendnir, viðmótsblíðir, opinskáir og opnir fyrir nýrri reynslu 

eru líklegri til þess að starfa sem bráðahjúkrunarfræðingar og aðlagast umhverfi slysa- og 

bráðadeilda vel. Jafnframt eru þeir hjúkrunarfræðingar sem eru bjartsýnir í eðli sínu líklegri til 

þess að notast við fyrirbyggjandi og virk bjargráð til þess að takast á við álag og vandamál í 

starfinu. 

Fyrirbyggjandi bjargráð hjálpa við að halda jákvæðu viðhorfi gagnvart starfinu og koma í 

veg fyrir neikvætt viðhorf og hegðun gagnvart sjúklingum og samstarfsfólki. Með því að nota 

fyrirbyggjandi bjargráð sem stuðpúða er hægt að bregðast við álagi sem fylgir starfinu jafnt og 

þétt. Þannig verða hjúkrunarfræðingar síður tilfinningalega uppgefnir og minni líkur eru á að þeir 

geti ekki tekist á við álagið lengur og lenda því síður í kulnun í starfi (Chang og Chan, 2015).  

Hjúkrunarfræðingar sem starfa í bráðaþjónustu eru í aukinni áhættu á að upplifa 
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siðferðilegan vanda sem getur haft áhrif á starfsánægju og leitt til kulnunar. Líkurnar á 

siðferðilegum vanda aukast þegar hjúkrunarfræðingar nýta sér neikvæð bjargráð til þess að takast 

á við álag í starfi (Zavotsky og Chan, 2016). Í rannsókn Wolf o.fl. (2016) var skoðað hvaða þættir 

valda hjúkrunarfræðingum í bráðaþjónustu siðferðilegum vanda. Niðurstöðurnar sýndu að 

hjúkrunarfræðingar sem starfa í bráðaþjónustu finna fyrir siðferðilegum vanda þegar þeir starfa 

við vinnuaðstæður þar sem of mikill hraði og undirmönnun er til staðar. Þá er öryggi og gæðum 

þjónustunnar stofnað í hættu og hjúkrunarfræðingar geta ekki lengur veitt sjúklingum sínum 

góða, faglega og réttvísa þjónustu. Jafnframt eru tengsl á milli þess að notast við 

forðunarhegðunar- eða flóttabjargráð sem vinna gegn aðlögun og að upplifa siðferðilegan vanda. 

Niðurstöður Lee o.fl. (2016) sýna fram á að bjargráðanotkun hefur marga kosti. Þegar 

hjúkrunarfræðingar öðlast færni í því að stjórna tilfinningalegum viðbrögðum sínum og hafa getu 

til þess að leggja mat á tilfinningar sínar í streituvaldandi aðstæðum og gera grein fyrir þeim, 

dregur það úr andlegri vanlíðan í starfi og kulnunareinkenni minnka.  

Lausnamiðuð bjargráð bæta viðmót, árangur og framkomu í starfi ásamt því að afköst og 

framfarir verða meiri. Jafnframt kom fram í niðurstöðum þeirra að til þess að viðhalda árangri 

tilfinningamiðaðra bjargráða þurfa hjúkrunarfræðingar að viðhalda uppbyggilegri hugsunarhætti 

(Lu o.fl., 2015). 

Óraunhæft er að koma í veg fyrir streituvaldandi aðstæður í starfi hjúkrunarfræðinga, en 

góð íhlutun sem snýr að því að kenna hjúkrunarfræðingum jákvæð bjargráð til að takast á við 

streituvaldandi aðstæður er aftur á móti raunhæft markmið. Eitt elsta bjargráð sem vitað er um til 

að takast á við streitu er hugleiðsla, en hún hefur verið notuð í 7000 ár. Henni er skipt í tvær 

undirtegundir, núvitund og að einbeita sér að einhverju einu (e. concentrative) (Smith, 2014). 

Núvitund á rætur sínar að rekja til búddisma en á síðari hluta 20. aldar var hún þróuð með 

hjálp vísinda og sálfræði sem tæki til að takast á við andleg og líkamleg vandamál og kallaðist 

eftir það núvitund gegn streitu (e. Mindfullness-Based Stress Reduction, MBSR). MBSR er átta 

vikna námskeið og hafa rannsóknir sýnt að það bæti andlega heilsu en það minnkar einkenni 
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streitu, kvíða og þunglyndis með því að kenna notendum bjargráð til að takast á við þessi 

einkenni (Smith, 2014). Notkun á núvitund með hugrænni atferlismeðferð hefur einnig sýnt 

jákvæðar niðurstöður til að koma í veg fyrir bakslag, sérstaklega hjá einstaklingum með 

þunglyndi (Bondolfi, 2013; Smith, 2014). Rannsóknir á notkun meðal hjúkrunarfræðinga sýndu 

að MBSR minnkaði streitu, líkur á kulnun og kvíða. Einnig hafði það jákvæð áhrif á sjálfsímynd, 

það jók einbeitingu, bætti andlega líðan og hjúkrunarfræðingar sýndu sjúklingum sínum meiri 

samhyggð (Smith, 2014). Einn kostur þess að nýta núvitund í hjúkrun er að hjúkrunarfræðingar 

geta notað hana þegar þeir eru í pásum. Í stað þess að hugsa um það sem hefur valdið þeim streitu 

á vaktinni, geta þeir nýtt núvitund til færa hugsunina að einhverju sem hjálpar þeim að slaka á 

(Smith, 2014). Samkvæmt rannsókn Hunt (2017) á hjúkrunarfræðingum á þremur bráðaspítölum 

minnkaði streita þeirra hjúkrunarfræðinga sem fóru á MBSR námskeið til muna, ásamt því að 

samhygð þeirra með sjúklingum jókst.  

Hugræn atferlismeðferð byggist á því að reyna að aðstoða einstaklinga við að takast á við 

erfiðleika í lífinu með því að breyta hugsunarhætti og breyta svo viðbrögðum við atburðinum í 

framhaldinu. Hugræn atferlismeðferð er vinsælt meðferðarúrræði við ýmsum kvillum t.d. kvíða, 

streitu og þunglyndi (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer og Fang, 2012). Rannsókn Shariatkhah, 

Farajzadeh og Khazaee (2017) sýndi fram á að streita hjá hjúkrunarfræðingum minnkaði til muna 

ef notast var við hugræna atferlismeðferð. Rannsóknin var gerð á 40 hjúkrunarfræðingum sem 

sýndu mikil einkenni streitu samkvæmt spurningalista tengdum streitu í starfi. Þeim var svo skipt 

niður í samanburðar- og íhlutunarhóp. Íhlutunarhópurinn hlaut 82 klukkustunda námskeið um 

notkun hugrænnar atferlismeðferðar. Við lok rannsóknar dró úr streitu hjá íhlutunarhópi og hann 

sýndi betri aðlögunarhæfni við álagi í starfi. 

Niðurstöður Fida (2018) sýndu jafnframt að notkun bjargráða sem efla trú 

hjúkrunarfræðinga á eigin getu í starfi (e. self-efficacy) gegni stóru hlutverki þegar koma á í veg 

fyrir neikvæðra hegðun og vanlíðan hjúkrunarfræðinga. Þau koma í veg fyrir kulnun auk þess að 

vera verndandi þáttur gegn fjandsamlegri hegðun í starfi. Rannsóknin byggði á félagsfræðilegri 
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kenningu Bandura (1977) um trú á eigin getu. Við gagnaöflun var notast við slembiúrtak þar sem 

3.743 hjúkrunarfræðingum í Kanada voru sendir fimm spurningalistar í tölvupósti, tvisvar með 

árs millibili. Við greiningu gagna var notast við svör 596 hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin miðaði 

að því að skoða hlutverk og tengsl bjargráða sem efla trú hjúkrunarfræðinga á eigin getu í starfi, 

fyrirbyggingar neikvæðrar starfshegðunar, kulnunar í starfi og áætlunar um að skipta um starf 

(Fida, 2018).  

Kenning Bandura (1977) um trú á eigin getu byggist á þeirri hugmynd að meðvituð og 

ómeðvituð viðbrögð einstaklinga grundvallist á trú þeirra á eigin getu. Ef einstaklingur hefur t.d. 

litla trú á að hann hafi það sem til þarf til að hafa áhrif á aðstæður, þá eru minni líkur á að hann 

reyni að bregðast við og þrautseigja bjargráðanotkunar minnkar. Undirstaða trúar á eigin getu 

byggist í megindráttum á fjórum þáttum: eigin reynslu/frammistöðu, speglun í reynslu annarra, 

viðbrögðum umhverfis og andlegri og líkamlegri líðan. 

Pisanti (2012) skoðaði samband milli starfsbundinnar streitu, stjórnunarhátta, trúar á eigin 

getu og andlegrar vellíðunar hjá ítölskum hjúkrunarfræðingum. Rannsóknin innihélt slembiúrtak 

og var unnið úr niðurstöðum frá 1.479 hjúkrunarfræðingum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að með því að efla trú hjúkrunarfræðinga á eigin getu er hægt að draga úr streitu og auka 

vellíðan þeirra. Rannsakandi greindi frá fjórum leiðum til þess að auka trú hjúkrunarfræðinga á 

eigin getu. Sú fyrsta er herminám eða vinnusmiðjur þar sem æft er hvernig takast megi á við 

streitu á árangursríkan hátt. Önnur er að rýna í hvernig samstarfsfólk tekst á við streituvalda. Sú 

þriðja er að fá leiðbeiningar eða stuðning frá reyndari starfsmanni og sú fjórða að fá 

uppbyggilega endurgjöf um viðbrögð í streituvaldandi aðstæðum.  

 Ef hjúkrunarfræðingar tileinka sér jákvæð bjargráð til þess að takast á við álag í 

starfsumhverfinu hefur það jákvæð áhrif á öryggi og þjónustu við sjúklinga og líðan þeirra sjálfra. 

Því ættu allir hjúkrunarfræðingar sem starfa á slysa- og bráðadeildum að nota jákvæð bjargráð til 

þess að minnka álag ásamt því að auka styrk sinn til þess að takast á við siðferðisleg vandamál og 

erfiðar aðstæður. Þannig geta þeir aukið vellíðan í starfi, viðhaldið heilbrigðu starfsumhverfi og 
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komið í veg fyrir kulnun (Zavotsky og Chan, 2016).  

Þó má ekki gera lítið úr því stóra hlutverki stjórnenda að draga úr starfsbundnu álagi 

hjúkrunarfræðinga, þó svo að hjúkrunarfræðingar geti gert margt til þess að draga úr 

streitueinkennum með góðum bjargráðum er mikilvægt að stjórnendur leggi sitt af mörkum til 

þess að halda álagi og streitu starfsfólks í lágmarki. Með virkri hlustun, eflingu í formi námskeiða 

eða fræðslu ásamt því að búa til rými til umræðna um starfstengd vandamál, geta stjórnendur 

minnkað líkur á líkamlegum, andlegum og atvinnutengdum vandamálum eða unnið úr þeim 

snemma. Vandamál sem þessi geta haft áhrif á starfsánægju, afköst og gæði vinnunnar og síðast 

en ekki síst haft áhrif á meðferð sjúklinga, því er mikilvægt að stjórnendur hafi eftirlit með 

þessum þáttum (Riberio o.fl., 2015).  

Heilbrigðisstofnanir ættu að notast við íhlutanir þar sem bjargráð eru kennd með reglulegu 

millibili og jafnframt að framkvæma streitumælingar til þess að hafa eftirlit með þáttum sem 

valda starfsfólki streitu og fylgjast með árangri íhlutunar (Lee o.fl, 2016). 

Nauðsynlegt er að hafa hjúkrunarfræðinga hverrar deildar með í ráðum þegar finna á 

leiðir til þess að minnka starfsbundna streitu í umhverfinu. Í eigindlegri ástralskri rannsókn 

Happell o.fl. (2013) var skoðað, frá sjónarhorni hjúkrunarfræðinga, hverjir helstu streitu- og 

álagsþættir á vinnustöðum væru ásamt hugmyndum að úrlausnum. Þátttakendur voru 38 

hjúkrunarfræðingar sem unnu á mismunandi deildum og höfðu ólíka sérhæfingu. 

Hjúkrunarfræðingarnir nefndu ákveðnar leiðir til að draga úr álagi eins og að ráða almenna 

starfsmenn sem ekki væru með fasta sjúklinga til að sinna almennri þjónustu við sjúklinga eftir 

þörfum hverju sinni. Jafnframt skýrðu þeir frá því að mikilvægt væri að hafa skýrt ferli fyrir 

tillögur til úrbóta í starfsumhverfinu því oft hefðu hjúkrunarfræðingar hugmyndir að góðum 

lausnum sem ekki kæmust áfram á réttan stað. Þar að auki nefndu þeir að mikilvægt væri að 

tryggja að hjúkrunarfræðingar fengju hvíld, að hjúkrunarvaktstjóri á hverri vakt hefði yfirlit með 

álagi og streitu og brygðist við ef þörf krefði. Hjúkrunarfræðingar upplifðu oft á tíðum að þeir 

væru ekki metnir fyrir störf sín og fannst vöntun á viðkenningu frá stjórnendum (Happell o.fl., 
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2013). 

 

3. kafli - Aðferðafræði  
 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem notast verður við í fyrirhugaðri 

rannsókn. Greint verður frá rannsóknaraðferð, mælitækjum, gagnasöfnun og þátttakendum. 

Fjallað verður um markmið og tilgang rannsóknar og að lokum verður réttmæti, áreiðanleika og 

siðferði rannsókna gert skil. 

 

Rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn munu rannsakendur styðjast við megindlega rannsóknaraðferð. 

Megindleg rannsóknaraðferð byggir á tölfræðilegum gögnum sem unnið er með til að skoða tíðni, 

tengsl og áhrif sem breytur hafa á hvor aðra og niðurstöður eru túlkaðar og skýrðar á kvörðum 

(Sutherland, 2017a). Ef stærð úrtaks er nægilega stórt eru auknar líkur á að niðurstöður 

rannsóknar endurspegli þýðið (Sutherland, 2017a). Gagnasöfnun mun fara fram með 

spurningakönnun þar sem notast verður við tvo spurningalista. Spurningakönnun er vinsæl aðferð 

til að rannsaka manninn og hefur sú aðferð nýst vel innan flest allra greina heilbrigðisvísinda. 

Spurningakannanir hafa þá kosti að hægt er að afla fjölbreyttra gagna á skömmum tíma. Litið er 

svo á að þær sýni tengsl á milli þess sem þátttakendur svara í spurningakönnun og því sem þeir 

gera í raun (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Rannsóknaraðferðin verður lýsandi þversniðsrannsóknarsnið (e. descriptive cross-

sectional research). Það hentar vel fyrir fyrirhugaða rannsókn því höfundar þurfa að taka mið af 

ákveðnum utanaðkomandi þáttum við rannsóknarvinnuna. Hér verður gögnum safnað frá ólíkum 

hópum, á sama tíma, gagnasöfnun tekur stuttan tíma og er yfirleitt ódýr í framkvæmd (Amalía 

Björnsdóttir, 2013; Sutherland, 2017b). 



32 

 

 

 

Mælitæki rannsóknar 

Í fyrirhugaðri rannsókn munu tveir spurningalistar verða lagðir fyrir þátttakendur. Þeir eru 

Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) sem mælir streitu og Ways of Coping (WOC) sem mælir 

bjargráð. Jafnframt verður spurt um kyn, aldur, hjúskaparstöðu, fjölda barna á heimili og 

starfsaldur. ENSS spurningalistinn er mælikvarði á streitu í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga. 

Spurningalistinn hét upprunalega Nursing Stress Scale (NSS) og var hann gerður út frá 

hugmyndafræði um streitu eftir Appley og Trumbull (1967), Lazarus (1966) og Lazarus og 

Folkman (1984) en var síðan uppfærður og fékk þá nafnið Expandend Nursing Stress Scale. 

Streituvaldar í starfsumhverfi eru settir upp í níu flokka: dauði og deyjandi sjúklingar, ágreiningur 

við lækna, ónægur undirbúningur, ágreiningur á milli samstarfsfólks, ágreiningur á milli 

starfsmanna, ágreiningur við stjórnendur, vinnuálag, óvissa varðandi meðferð sjúklinga, 

sjúklingar og aðstandendur og mismunun. Listinn inniheldur 57 spurningar um streituvaldandi 

aðstæður í starfi hjúkrunarfræðinga. Svarmöguleikar eru á raðkvarða og eru: 0= á ekki við, 1= er 

ekki streituvaldandi, 2= er stundum streituvaldandi, 3= er oft streituvaldandi, 4= er mjög 

streituvaldandi. ENSS spurningalistinn hefur ekki verið lagður fyrir á Íslandi áður. Höfundar 

munu óska eftir leyfi til að nota og þýða spurningalistann. 

 WOC spurningalistinn leggur mat á viðbrögð einstaklinga í streituvaldandi aðstæðum. 

Spurningalistinn byggir á hugmyndafræði og líkani Lazarus og Folkman (1984) um streitu, 

streituviðbrögð og aðlögun að streituvöldum. Upprunaleg útgáfa spurningalistans inniheldur 68 

spurningar um átta tegundir bjargráða sem einstaklingar nýta sér í streituvaldandi aðstæðum. 

Svarmöguleikar eru á raðkvarða, líkt og í ENSS og eru: 0= á ekki við, 1= ekki notað, 2=notast 

lítilsháttar við, 3= notast frekar mikið við, 4= notast mjög mikið við. Íslenska þýðing WOC 

spurningalistans sem höfundar munu óska eftir að nota hefur verið aðlagaður og spurningum 

fækkað í 41. 
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Þátttakendur 

Úrtak í fyrirhugaðri rannsókn eru þeir hjúkrunarfræðingar er starfa á slysa- og 

bráðadeildum á sjúkrahúsum landsins. Þær eru: Slysa- og bráðadeild Landspítalans í Fossvogi, 

slysa- og bráðadeildir á Sjúkrahúsinu á Akureyri, Ísafirði, Selfossi og Keflavík ásamt hjartagátt 

og bráðamóttöku barna Landspítalans við Hringbraut. Útilokun frá rannsókn er ef viðkomandi 

hefur ekki viðurkennt íslenskt hjúkrunarleyfi, hefur ekki fullan skilning á íslensku tungumáli og 

hefur starfað skemur en eitt ár á bráðadeild. Hjúkrunarfræðingum verður sent kynningarbréf um 

rannsóknina þar sem þeim verður boðin þátttaka. 

 

Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

 Haft verður samband við stjórnendur Landspítala og þeirra heilbrigðisstofnanna sem eru 

með slysa- og bráðadeildir, með ósk um þátttöku í þessari rannsókn. Rannsakendur munu í 

framhaldi af því senda spurningalistana í tölvupósti á hjúkrunarfræðinga sem starfa á slysa- og 

bráðamóttöku með kynningarbréfi um rannsóknina þar sem einnig er óskað eftir þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Viðtakendum verður gert ljóst að með svörun spurningalistans hafi þeir veitt 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Þátttakendur geta haft samband við rannsakendur ef 

spurningar vakna eða ef nánari upplýsinga er þörf.  

Við greiningu gagna og úrvinnslu verður notast við lýsandi tölfræði, gögnum verður 

breytt í tölulegt form og notast við nýjustu útgáfu tölvuforrits SPSS (Field, 2009) við greiningu 

gagna. Könnuð verður tíðni, meðaltal og staðalfrávik og hvort um marktækan mun er að ræða eða 

fylgni á milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013).  

 

Siðferðileg álitamál 

Persónulegt öryggi skal ávallt vera í forgangi fyrir hagsmunum vísinda og samfélagsins 

(Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 4/2015). Við framkvæmd fyrirhugaðrar 

rannsóknar verður óskað eftir samþykki frá Siðanefnd Heilbrigðisrannsókna Landspítalans og 
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stjórnendum þeirra heilbrigðisstofnana sem eiga í hlut. Persónuvernd verður tilkynnt um 

rannsóknina. Ákveðnar siðareglur gilda um vísindarannsóknir. Sjálfræðisreglan felur í sér í 

megindráttum að hver og einn eigi rétt á að fá nægar upplýsingar um tiltekna rannsókn, fá fræðslu 

til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku, á sínum eigin forsendum. Mikilvægt er að í 

upplýsingum komi fram að þátttakandi geti hafnað þátttöku eða hætt henni hvenær sem er. 

Skaðleysisreglan felur í sér að rannsakendur valdi þátttakendum aldrei skaða, rannsóknin má ekki 

hafa skaðleg áhrif á líf þátttakenda. Velgjörðarreglan felur í sér að rannsakendur leitist ávallt eftir 

því að framkvæma rannsóknir sem hafi jákvæðan hag fyrir mannkynið. Réttlætisreglan felur í sér 

að rannsakendur gæti sanngjarnrar skiptingar ávinnings og byrðar, þ.e. að allir hljóti ávinning af 

rannsókn, ekki síður minnihlutahópar en aðrir og að áhættan af þátttöku bitni ekki á þeim 

einstaklingum sem hafa veikari stöðu í samfélaginu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsakendur munu aðgæta í hvívetna að fara eftir siðareglum rannsókna, virða og fara 

eftir lagalegum og siðferðilegum réttindum þátttakenda. Þátttakendum verður sent kynningarbréf 

með spurningalistum í tölvupósti þar sem ítarlegar upplýsingar munu koma fram um bakgrunn og 

tilgang rannsóknar. Þeim verður gerð grein fyrir réttindum sínum til þess að hafna þátttöku 

hvenær sem er og að svörun spurningalista jafngildi samþykki fyrir þátttöku. Í kynningarbréfi 

munu koma fram upplýsingar um meðhöndlun gagna, að ekki verði óskað eftir 

persónugreinanlegum upplýsingum og gerð verður grein fyrir því hvernig tryggt verði að fyllsta 

trúnaðar verði gætt (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 

Réttmæti og áreiðanleika mælitækja 

Til þess að niðurstöður rannsóknar séu marktækar verður réttmæti (e. validity) mælitækja 

að vera til staðar. Ef mælitæki eru ekki áreiðanleg, eru niðurstöður ekki réttmætar. Hugtakið 

réttmæti merkir hversu vel mælitækið mælir það sem það á að mæla. Innra réttmæti segir til um 

trúverðugleika niðurstaðna á meðan ytra réttmæti þýðir að hvaða marki er hægt að alhæfa út frá 

öðrum niðurstöðum yfir á þýðið og hverjar líkurnar eru á því að niðurstöður verði þær sömu ef 



35 

 

 

rannsóknin er endurtekin (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Sutherland, 

2017).  

Áreiðanleiki (e. internal consistency) mælir stöðugleika mælitækja ásamt nákvæmni 

niðurstaðna. Áreiðanleika er hægt að mæla með nokkrum leiðum. Algengasta leiðin er 

Cronbach’s alpha-stuðulinn. Hann liggur milli 0,00 (enginn áreiðanleiki) og 1,00 (fullkominn 

innri áreiðanleiki). Hægt er að reikna út Chronbach’s alpha-stuðulinn með SPSS (Grove, 2017). 

Lítill áreiðanleiki getur verið vegna tilviljanabundinna- eða kerfisbundinna skekkja (Grove, 2017; 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Höfundar munu leitast eftir því að 

tryggja réttmæti og áreiðanleika spurningalista og niðurstaðna með forprófun spurningalista og fá 

sérfræðing í rannsóknum til þess að yfirfara lista og aðstoða við framkvæmd rannsóknar og 

túlkun niðurstaðna.  

Framkvæmdar verða tölfræðilegar mælingar á innri áreiðanleika spurningalistanna í ljósi 

þess að WOC listinn hefur lítið verið notaður í íslenskri þýðingu og, eftir bestu vitund höfunda, 

hefur ENSS spurningalistinn ekki verðið þýddur eða notaður við íslenskar aðstæður.Við 

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknar munu rannsakendur styðjast við réttmæti og áreiðanleika og 

hafa  að leiðarljósi. Mælingar þurfa að vera vandlega unnar og rannsakendur þurfa að vera 

nákvæmir við úrvinnslu mælinga til að svör þátttakenda og niðurstöður rannsóknarinnar séu gild 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 

Samantekt 

Fyrirhuguð rannsókn verður megindleg lýsandi þversniðsrannsókn þar sem skoðuð verður 

tíðni og tengsl milli breyta og orsakasambanda með tölfræðilegum útreikningum. Upplýsingum 

verður aflað með tveimur spurningalistum, ENSS sem mælir streituvaldandi aðstæður í starfi og 

WOC sem mælir bjargráð. Rannsakendur munu fylgja eftir og uppfylla kröfur og lög sem sett 

hafa verið um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 
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4. kafli – Umræður 

 

Álag og streita í starfi er algengt vandamál hjá hjúkrunarfræðingum sem starfa á slysa- og 

bráðadeildum. Streita er skilgreind sem einstaklingsbundin viðbrögð líkamans við álagi eða 

kröfum sem gerðar eru á viðkomandi. Langvarandi streita getur haft skaðleg áhrif á 

einstaklinginn og haft óafturkræf áhrif á hann (Vahedian-Azimi o.fl., 2017). Kenningar og líkön 

um streitu gefa flest til kynna að einstaklingar geti aðlagast streituvöldum en um leið verður 

viðnám þeirra við öðrum streituvöldum minna. Þessi geta til að aðlagast streitu þrýtur að lokum 

og getur valdið viðkomandi skaða (Selye, 1950). Umhverfisþættir, upplifun og gerð 

einstaklingsins hafa áhrif á það hvernig hann metur streituvalda, þ.e hvort  þeir hafi jákvæð eða 

neikvæð áhrif á hann, því töldu Lazarus og Folkman (1984) streitu vera einstaklingsbundna. 

Hjúkrunarfræðingar upplifa bæði líkamleg og andleg einkenni vegna streitu í starfi. Helstu 

einkenni eru breytingar á hegðun sem einkennast af reiði, pirringi og almennri vanlíðan. 

Líkamleg einkenni hjá hjúkrunarfræðingum geta verið vandamál í meltingarvegi, 

stoðkerfisverkir, almennur slappleiki, höfuðverkur og breytingar á svefnmynstri (Yuwanich o.fl., 

2016). Aðal streituvaldar hjá hjúkrunarfræðingum á bráða- og slysadeildum eru vegna of mikils 

álags í starfi, vegna undirmönnunar eða að þeim skortir þekkingu eða klíníska hæfni (Lu o.fl., 

2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt að lág laun, of mikil ábyrgð, erfið samskipti við samstarfsfólk 

og stjórnendur séu einnig miklir áhrifavaldar á streitu í starfi hjá hjúkrunarfræðingum (Yuwanich 

o.fl., 2016). 

Einstaklingar notast við mismunandi bjargráð til að reyna að takast á við álag og streitu. 

Eins og fram hefur komið hefur tilfinningaupplifun ásamt ytri þáttum áhrif á það hvernig tekst að 

vinna úr aðstæðum eða bregðast við álagi. Bjargráð geta verið tilfinningamiðuð eða lausnamiðuð 

og geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan (Folkman og 

Lazarus, 1988; Lazarus, 1993; Lazarus og Folkman, 1984). Mikilvægt er að einstaklingar reiði 

sig á fleiri en eina tegund bjargráða, vegna þess að mismunandi aðstæður krefjast mismunandi 

úrlausna (Lazarus og Folkman, 1984).  
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Í bakgrunni rannsóknar er fjallað um kulnun þó svo að fyrirhuguð rannsókn muni ekki 

innihalda spurningalista um kulnun, en hún er óneitanlega tengd efninu og því mikilvægt að fjalla 

um hana þegar fjallað er um álag, streitu og bjargráð. Kulnun er raunverulegt vandamál sem hefur 

neikvæð áhrif á vinnu, starfsanda og sjálfsmynd hjúkrunarfræðinga, en kulnun er afturkræft ferli 

(Chang og Chan, 2013; Espeland, 2006; Guo o.fl., 2018; Lee o.fl., 2016). Starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga á slysa- og bráðadeildum er mjög streituvaldandi. Það einkennist af miklum 

hraða, hljóðáreiti, að sinna mörgum sjúklingum sem koma inn vegna misalvarlegra tilfella, mikið 

álag er á deildum og oft vinna hjúkrunarfræðingar við ófullnægjandi vinnuaðstæður (Mohamed, 

2016; Potter, 2009, Wei o.fl., 2017). 

Eins og Maslach o.fl. (1996) lýstu, þá er kulnun ferli sem þróast á löngum tíma þegar 

einstaklingur vinnur við andlega krefjandi aðstæður, í nánum samskiptum við fólk, í langan tíma. 

Einstaklingsbundnir þættir hafa einnig áhrif svo sem menntun, aldur og starfsreynsla. Ef 

hjúkrunarfræðingar vinna ekki í sjálfum sér andlega og líkamlega eða vinna úr áföllum sem þeir 

hafa orðið fyrir verða þeir útsettari fyrir kulnun (Mohamed, 2016). 

Þeir hjúkrunarfræðingar sem búa yfir þrautseigju eru duglegri að tileinka sér bjargráð og 

lausnamiðaðar aðferðir og geta því tekist á við streitu og álag sem fylgir starfinu. Með þessu 

blómstra hjúkrunarfræðingar í starfi og nýta sína bestu kosti til að verða enn betri (Chang og 

Chan, 2013; Espeland, 2006; Guo o.fl., 2018). 

Starfsfólk bráðadeilda notast að miklu leyti við jákvæð bjargráð eins og lausnamiðun, 

jákvætt endurmat og félagslegan stuðning. Jákvæð bjargráð efla starfsfólk og starfsteymi 

bráðadeilda til þess að takast á við streituvalda, þau auðvelda samskipti og auka starfsánægju. Ef 

hjúkrunarfræðingar finna ekki fyrir streitu í starfi eru þeir líklegri til að veita betri umönnun og 

þjónustu (Lu o.fl, 2015; Riberio o.fl., 2015). 

Kennsla og leiðsögn við notkun bjargráða hefur jákvæð áhrif á andlega líðan og minnkar 

kulnunareinkenni. Neikvæð bjargráð draga úr aðlögunargetu, auka andlega vanlíðan og 

viðkvæmni og hafa áhrif á getu hjúkrunarfræðinga til að takast á við erfiðar aðstæður í starfi (Lee 
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o.fl., 2016). Hjúkrunarfræðingar sem notast við fyrirbyggjandi bjargráð gengur betur að halda 

jákvæðu viðhorfi í starfi og lenda síður í kulnun (Chang og Chan, 2015). Þeir hjúkrunarfræðingar 

sem eru mannblendnir, viðmótsblíðir, opinskáir og opnir fyrir nýrri reynslu gengur betur að 

aðlagast umhverfi slysa- og bráðadeilda (Kennedy o.fl., 2014). Góð tilfinningastjórnun og notkun 

lausnamiðaðra bjargráða dregur úr andlegri vanlíðan í starfi og áhættu á kulnun. Hún bætir 

viðmót, árangur og framkomu í starfi ásamt því að afköst og framfarir verða meiri (Lee o.fl, 

2016). Hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðasviði ættu að tileinka sér jákvæða bjargráðanotkun 

til að auka vellíðan í starfi, takast á við erfiðar aðstæður og auka öryggi og þjónustu við sjúklinga, 

ásamt því að koma í veg fyrir kulnun (Zavotsky og Chan, 2016). 

Ljóst er að hjúkrunarfræðingar geta gert margt til þess að draga úr álagi og streitu en 

stjórnendur þurfa þó að leggja sitt af mörkum til þess að halda álagi og streitu starfsfólks í 

lágmarki, of mikill hraði og undirmönnun dregur úr öryggi og gæðum þjónustu og eykur streitu 

(Wolf, o.fl., 2016). Stjórnendur skipta miklu máli þegar kemur að streitu hjá hjúkrunarfræðingum 

sem starfa á slysa- og bráðadeildum. Þeir verða að huga að öruggu umhverfi og gera viðunandi 

ráðstafanir til að minnka álag, eins og að viðhalda nægilegri mönnun. Þeir verða að sýna og veita 

hjúkrunarfræðingum stuðning til að takast á við streitu í starfi. Námskeið í streitustjórnun og 

reglulegir starfsmannafundir geta aukið getu hjúkrunarfræðinga til þess að takast á við streitu í 

starfi, aukið starfsanda og eflt teymisvinnu. (Adriaenssens o.fl., 2015; Healy og Tyrell, 2011; 

Yuwanich o.fl., 2015). Það er hagur stofnana, hjúkrunarfræðinga og sjúklinga að draga úr álagi 

og streitu hjúkrunarfræðinga þar sem andleg vanlíðan og upplifun streitu getur haft áhrif á 

starfsánægju, afköst og gæði þeirrar þjónustu sem hjúkrunarfræðingar veita (Happell o.fl., 2013; 

Riberio o.fl., 2015). Heilbrigðisstofnanir ættu að notast við íhlutanir þar sem bjargráð eru kennd 

og framkvæma streitumælingar til þess að hafa eftirlit með þáttum sem valda starfsfólki streitu 

(Lee o.fl, 2016). 

Niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar geta sýnt fram á mikilvægi þess að 

hjúkrunarfræðingar sem starfa í slysa- og bráðaþjónustu temji sér að nýta jákvæð bjargráð við 
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álagi og streitu í starfi. Fyrri rannsóknir sýna fram á að hjúkrunarfræðingar sem starfa í slysa- og 

bráðaþjónustu eru undir álagi, finna fyrir streitu og eru því í aukinni áhættu fyrir kulnun. 

Niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar geta því nýst hjúkrunarfræðingum, stjórnendum og öðru 

heilbrigðisstarfsfólki sem starfar í slysa- og bráðaþjónustu til þess að koma í veg fyrir eða draga 

úr alvarlegum streitueinkennum og þannig komið í veg fyrir kulnun. Ekki hefur verið framkvæmd 

rannsókn um álag, streitu og bjargráð hjúkrunarfræðinga sem starfa á slysa- og bráðamóttökum 

hérlendis áður.  

Samantekt 

Mikið álag og streita fylgir starfsumhverfi slysa- og bráðadeilda og eru 

hjúkrunarfræðingar sem starfa á slysa- og bráðadeildum útsettir fyrir álagi, streitu og kulnun. 

Mikilvægt að þeir læri að temja sér góð bjargráð til þess að koma í veg fyrir vanlíðan í starfi. 

Heilbrigðisstofnanir og stjórnendur þeirra ættu að halda utan um starfsfólk sitt með kennslu, 

leiðsögn í bjargráðanotkun og fylgjast með einkennum streitu með reglubundinni skimun fyrir 

streitu og álagi.  
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Lokaorð  

Hjúkrunarfræðingar á slysa- og bráðamóttökum eru í meiri áhættu fyrir streitu og kulnun 

en hjúkrunarfræðingar á öðrum deildum vegna álags og áreitis í starfsumhverfinu. Af þessum 

ástæðum er starfsmannavelta og veikindi hjúkrunarfræðinga meiri þar en á öðrum deildum. 

Komur á slysa- og bráðadeildir Landspítala hafa aukist verulega frá árinu 2013 og um 40% 

starfsmanna spítalans telja að of mikið álag sé í starfsumhverfinu.  

Við gagnasöfnun kom í ljós að lítið er til af rannsóknum sem tengjast líðan og bjargráðum 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á slysa- og bráðadeildum hérlendis. Erlendar heimildir sýna fram á 

að helstu streituvaldar í starfsumhverfi slysa- og bráðadeilda eru of mikið álag, undirmönnun, 

skortur á þekkingu eða klínískri hæfni, lág laun, samskiptaörðugleikar, of mikil ábyrgð og 

ófullnægjandi vinnuaðstæður. Þó sýna niðurstöður að hjúkrunarfræðingar á slysa- og 

bráðadeildum notast að miklu leyti við jákvæð og fyrirbyggjandi bjargráð eins og lausnamiðun, 

jákvætt endurmat og leita sér félagslegs stuðnings.  

Helsta takmörkun fyrirhugaðrar rannsóknar er reynsluleysi höfunda í rannsóknarvinnu. 

Einnig hafa fáar rannsóknir verið gerðar um þetta efni hérlendis, því er takmörkun á samanburði 

við aðrar rannsóknir til staðar og líkur eru á menningarlegum mun ef miðað er við erlendar 

rannsóknir. Áhugavert verður að sjá hvort niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar verði í takt við 

niðurstöður erlendra rannsókna. Höfundar vonast til þess að fyrirhuguð rannsókn hvetji til 

vitundarvakningar um mikilvægi notkunar jákvæðra bjargráða og auki líkur á að 

heilbrigðisstofnanir skimi fyrir streitu og bregðist við með viðeigandi úrræðum. 

 Höfundar telja jafnframt að frekari rannsókna sé þörf á þessu sviði þar sem fyrri 

rannsóknir sýna að með notkun jákvæðra bjargráða séu meiri líkur á að hjúkrunarfræðingar geti 

tekist á við það álag sem er í starfsumhverfinu, viðhaldið ánægju í starfi og komið í veg fyrir 

kulnun.  
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