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Útdráttur 

Bakgrunnur rannsóknarinnar: Eftir efnahagshrunið 2008 fór íslenskum 

hjúkrunarfræðingum fjölgandi sem fóru í vinnuferðir til Noregs. Fjöldi 

alþjóðlegra rannsókna er til um reynslu hjúkrunarfræðinga af störfum 

erlendis en hingað til hafa engar rannsóknir birst um reynslu íslenskra 

hjúkrunarfæðinga af störfum sínum á hjúkrunarheimilum erlendis í gegnum 

starfsmannaleigur.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu og dýpka skilning á 

reynslu íslenskra hjúkrunarfræðinga af tímabundnum störfum á 

hjúkrunarheimilum í Noregi og reynslu þeirra af samskiptum við norskar 

starfsmannaleigur.  

Aðferðafræði. Valin var fyrirbærafræðileg aðferð. Tekin voru tvö 

hálfstöðluð viðtöl við sjö íslenska hjúkrunarfræðinga sem fóru í tímabundnar 

vinnuferðir til Noregs, samtals 14 viðtöl.  

Helstu niðurstöður. Hjúkrunarfræðingarnir lögðu metnað sinn í að 

undirbúa sig sem best fyrir vinnuferðarnar meðal annars með því að læra 

norsku. Helstu ástæður fyrir vinnuferðunum var að afla fjár og breyta til. 

Reynsla þátttakenda af starfsmannaleigunum var blendin. Flestir þátttakendur 

greindu frá því að það hafi verið mjög erfitt að byrja að vinna, erfiðara en 

þeir áttu von á, en oftast gekk þeim vel að aðlagast nýju vinnuumhverfi. Allir 

hjúkrunarfræðingarnir sögðust hafa fengið góðar móttökur á 

hjúkrunarheimilunum og yfirleitt voru samskiptin góð. Allir 

hjúkrunarfræðingarnir nutu lífsins í Noregi og áttu þar góða tíma þegar fram 

liðu stundir.  

Helstu ályktanir. Leiða má líkum að því að áhugi íslenskra 

hjúkrunarfræðinga á vinnuferðum hafi dvínað eftir að hagvöxtur jókst á 

Íslandi eftir efnahagshrunið. Hugsanlegt er að ánægja íslensku 

hjúkrunarfræðinganna af vinnuferðum til Noregs sé að hluta til vegna þess að 

þeir vita að þeir munu snúa fljótlega heim aftur og hafa það algjörlega í hendi 

sér hvort eða hvenær þeir vilja fara aftur til Noregs að vinna. 

 

Lykilorð: Íslenskir hjúkrunarfræðingar, norsk hjúkrunarheimili, norskar 

starfsmannaleigur, tímabundið starf, fyrirbærafræði, viðtöl. 



 

 

Abstract 

Background of the study. After the economic collapse in 2008 the number 

of Icelandic nurses who went on working trips to Norway, increased. Series 

of international studies about nurses experiencing working abroad exist, but 

until now, no studies about Icelandic nurses experiencing working at foreign 

nursing homes via temporary work agencies, have been published.  

The purpose of the study was to increase knowledge and deepen 

understanding of the experience of Icelandic nurses working temporary jobs 

at nursing homes in Norway and their experience in dealing with Norwegian 

temporary work agencies.  

Methodology. A phenomenological approach was chosen. Two semi-

standardized interviews were conducted with seven Icelandic nurses who 

went on temporary working trips to Norway, a total of 14 interviews. 

Results. The nurses showed great ambition in their preparation for the 

working trips, including learning Norwegian. The principal reasons for the 

working trips were to raise money and to change surroundings. The 

participants  had mixed experience with the temporary work agencies. Most 

of the participants expressed that it had been very hard to start working, 

tougher than they had expected but most of the time they were successful in 

adapting to a new working environment. All the nurses said they had 

received warm welcomes at the nursing homes, and most of the time the 

interactions were good. All the nurses enjoyed their life in Norway and in due 

course had a good time.  

Conclusions. It may be assumed that the interest of Icelandic nurses in 

going on working trips to Norway has waned after the economic growth in 

Iceland started increasing after the economic collapse. It is possible that 

Icelandic nurses overall contentment with the working trips to Norway is 

partly because they know they will shortly return home and it is entirely in 

their own hands whether or when they will go back to Norway to work. 

Keywords:Icelandic nurses, Norwegian nursing homes, Norwegian temporary 

work agencies, temporary job, phenomenology, interviews.
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Kafli 1. Inngangur 

Í þessum kafla er greint frá bakgrunni rannsóknarinnar og lykilhugtök eru 

skilgreind. Fjallað er um fræðilegar rannsóknir sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar og helstu niðurstöðum þeirra. Meðal annars er fjallað um 

alþjóðlegar ráðningar hjúkrunarfræðinga, skortinn á  hjúkrunarfræðingum í 

heiminum, skortinn á hjúkrunarfræðingum í Noregi, erlent menntaða 

hjúkrunarfræðinga í Noregi og hvað hvetur hjúkrunarfræðinga til að fara til 

annarra landa að starfa við hjúkrun. Þá er fjallað um ráðningamynstur 

hjúkrunarfræðinga á milli heimshluta, innleiðingu og þróun starfsmannaleiga 

í Noregi, innri starfsmannaleigu og reynslu hjúkrunarfræðinga af störfum í 

gegnum starfsmannaleigur utan heimalands. Kaflinn endar á því að tilgangur 

rannsóknar og rannsóknarspurning eru sett fram. 

Alþjóðlegar ráðningar hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarstarf er orðin þekkt starfsgrein hjá iðnvæddum þjóðum og í 

þróunarlöndum sem aðgöngumiði að alþjóðlegum vinnumarkaði sem fer 

vaxandi og veitir aðgang að annarri menningu, öðru heilbrigðiskerfi, faglegri 

þróun, betri lífsgæðum og persónulegu öryggi (Kingma, 2009). Það er 

viðurkennt að vinnuferðir hjúkrunarfræðinga um heiminn hafi áhrif á bæði 

landið sem er yfirgefið og landið sem er farið til og vitneskja um reynslu 

erlendra hjúkrunarfræðinga er mikilvæg svo vel takist til (Moyce, Lash, og de 

Leon Siantz, 2015). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um reynslu 

hjúkrunarfræðinga af störfum í Noregi (Amundsen, 2015). Á 

Norðurlöndunum hafa fáar rannsóknir verið gerðar, þótt hjúkrunarfræðingar 

hafi streymt á milli landa í Skandinavíu, sérstaklega Svíar (Statistisk 

sentralbyrå, 2016) en sænskir hjúkrunarfræðingar byrjuðu að fara til Noregs 

til að vinna kringum 1980 og sú þróun jókst eftir 2001 þegar opnaðist fyrir 

starfsmannaleigur (Kiil og Knutsen, 2016). Um það leyti fóru finnskir 

hjúkrunarfræðingar einnig að starfa í Noregi (van Riemsdijk, 2006; Weber og 

Fenzel, 2014). Flestar rannsóknir á flæði vinnuafls hjúkrunarfræðinga til 

annarra landa hafa fjallað um hvaða hvatir liggja að baki flutningunum og 

áhrif flutninganna á heilbrigðiskerfið (Zander, Blümel og Busse, 2013). Þá 
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eru nokkrar erlendar rannsóknir til um reynslu af störfum hjúkrunarfræðinga 

frá starfsmannaleigum á hjúkrunarheimilum, en ekki vitað hversu margir eru 

fengnir til starfa (Castle, 2009). Í skýrslu Skjælaaen (2011) um innleigu á 

hjúkrunarfræðingum kemur fram að tíu árum eftir innleiðingu laga um 

innleigu og útleigu á hjúkrunarfræðingum hafa fáar norskar rannsóknir komið 

fram um efnið. Þrátt fyrir þörf á vinnuafli hæfra erlendra hjúkrunarfræðinga í 

dag og í komandi framtíð er reynsla þessara hjúkrunarfræðinga ekki alltaf 

sögð jákvæð og gæti haft áhrif á ákvörðun þeirra að flytja. Skilningur á 

reynslu erlent menntaðra hjúkrunarfræðinga er því nauðsynlegur (Jenkins og 

Huntington, 2016). 

Skortur á hjúkrunarfræðingum  

Um allan heim er mikill skortur á hjúkrunarfræðingum (Kingma, 2007; Li, 

Nie og Li, 2014), þar á meðal er skortur á heilbrigðisstarfsfólki í löndum 

Evrópu (van Riemsdijk, 2013b).  Eftirspurn eftir hjúkrunarfræðingum í 

heiminum er mikil, og er fyrirséð að sú eftirspurn muni halda áfram  (Dywili, 

Bonner, og O’Brien, 2013). Ástæða fyrir hjúkrunarskortinum er margþættur 

(Buchan og Aiken, 2008). Skortur á hjúkrunarfræðingum í heiminum er 

meðal annars ástæða fyrir því að hjúkrunarfræðingar fara á milli landa að 

vinna (Pung og Goh, 2017; Ross, Polsky og Sochalski, 2005). Skortur á 

hjúkrunarfræðingum í þróuðum löndum stuðlar að skorti á 

hjúkrunarfræðingum í þróunarlöndum (Muslin,Willis, McInerney og Deslich 

2015). Öðru fremur halda Li, Nie og Li (2014) því fram að ástæðan sé 

sprottin af gallaðri heilbrigðisstefnu í landinu sem er yfirgefið en ekki sterkri 

efnahags- og pólitískri stöðu landsins sem flutt er til. Á undanförnum árum 

hefur það færst í vöxt að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk 

fari á milli landa til starfa til lengri eða skemmri tíma (van Riemsdikj, 2006) 

og flutningar hjúkrunarfræðinga á milli landa munu halda áfram að vaxa 

vegna skorts á hjúkrunarfræðingum í heiminum (Stankiewicz og O´Connor, 

2014). Margar þróaðar þjóðir ráða til sín erlenda hjúkrunarfræðinga til þess 

að bæta úr skortinum (Hall, Jones, Lalonde, Strudwick og McDonald, 2015; 

Newton, Pillary og Higginbottom, 2012). Rannsóknir sýna að 

hjúkrunarfræðingar flytja sig á milli staða vegna ýmissa ástæðna (Dywili, 

Bonner og O´Brien, 2013). Þúsundir hjúkrunarfræðinga flytja sig á milli 

staða ár hvert í leit að ævintýrum, persónulegu öryggi og betri lífsgæðum, 

hærri launum og starfstengdum þáttum eins og betra vinnuumhverfi, 

starfsframa og þróunar í starfi (Kingma, 2006). Í mörgum þróuðum löndum 
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er fólk að eldast og einnig er heilbrigðisstarfsfólk að eldast, þar á meðal 

hjúkrunarfræðingar, vegna lítillar nýliðunar  (Abella, 2006 ; Stankiewicz og 

O´Connor, 2014). Eftir því sem fólk eldist, bendir það til þess að það aukist 

að líkindum þörfin fyrir erlenda hjúkrunarfræðinga (Cho, Masselink, Jones 

og Mark, 2011). Hækkandi aldur hjúkrunarfræðinga og skortur á 

hjúkrunarfræðingum er alþjóðlegt áhyggjuefni (Hall, Jones, Lalonde, 

Strudwick og McDonald, 2015; 2004; Ritter, 2011). Meðal auðugra þjóða, fer 

fækkandi þeim ungmennum sem velja sér hjúkrun sem starfsgrein (Abella, 

2006). Vegna líkinda á hækkandi lífaldri er áætlað að það komi til með að 

vanta 590,000 hjúkrunarfræðinga í Evrópu árið 2020 (European Commission 

og Economic Policy Committee, 2012). Margar þjóðir hafa ekki gögn yfir 

fólksflutninga (Kingma, 2007) og á alþjóðlegum mælikvarða er aðeins 

takmarkaður fjöldi af gögnum sem veita upplýsingar um alþjóðlegan 

samanburð og sýna heildaryfirlit yfir fjölda og dreifingu hjúkrunarfræðinga 

(Buchan, O´May  og Dussault, 2013). Í Evrópu er misjafnt hve mikið hvert 

land þarf að reiða sig á erlenda hjúkrunarfræðinga og árið 2008 var Noregur 

eitt þeirra landa sem hafði ekki tiltækar tölur yfir það (OECD, 2008).  

Lönd um allan heim eiga í erfiðleikum með að takast á við 

hjúkrunarfræðingaskortinn og stjórnendur leita í auknum mæli að 

hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki menntuðum erlendis til að 

manna stöður (Hall, Jones, Lalonde, Strudwick og McDonald, 2015; Newton 

Pillay og Higginbottom, 2012; van Riemsdijk og Cook, 2013; Xue, Smith, 

Freund, og Aiken, 2012). Rannsóknir sýna að skortur á hjúkrunarfræðingum 

leiðir til þess að nýliðun verður með erlendum hjúkrunarfræðingum og treyst 

er að miklu leyti á erlenda hjúkrunarfræðinga í stað þess að byggja upp á 

fullnægjandi hátt heima fyrir (Aiken og Cheung, 2008). Skortur á 

hjúkrunarfræðingum er venjulega skilgreindur og mældur í tengslum við 

sögulega mönnunarþörf lands, þjóðarauð og mat á eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu (Buchan, 2006a). Flest hátekjulönd finna fyrir auknu 

álagi á heilbrigðiskerfið vegna hækkandi aldurs þjóða, krónískir sjúkdómar 

fara vaxandi og samfélagslegar væntingar til heilbrigðiskerfisins aukast 

(Kaleche, Barreto og Keller, 2005). Skortur á hjúkrunarfræðingum þarf ekki 

endilega að vera skortur á hjúkrunarfræðingum með hjúkrunarfræðimenntun, 

heldur skortur á hjúkrunarfæðingum sem vilja vinna hjúkrunarstörf við 

núverandi aðstæður (Buchan og Aiken 2008; Xue, Smith, Freund og Aiken  

2012). Þeim fer fækkandi sem velja að starfa við hjúkrun,vegna lágra launa, 

lélegra vinnuaðstæðna, lítilla möguleika á framgangi í starfi og margir hæfir 

og þjálfaðir hjúkrunarfræðingar hverfa úr stéttinni og fara í önnur störf þar 
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sem boðið er upp á betri starfskjör (Yeates, 2010). Skortur á 

hjúkrunarfræðingum hefur áhrif allsstaðar í heiminum (Giegerich, 2006; 

Muslin, McInerney og Deslich, 2015) og á sér engin landamæri, hann er til 

staðar jafnt hjá fátækum sem ríkum þjóðum (Muslin, McInerney og Deslich, 

2015). Skortur á hjúkrunarfræðingum er viðvarandi hjá ríkum iðnvæddum 

þjóðum eins og Ástralíu, Kanada, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, 

Bretlandseyjum og Bandaríkjunum. Fáar þessara þjóða tilkynna um skort á 

hjúkrunarfræðingum (Bach, 2007; Buchan, 2001; Calenda, 2016; 

Stankiewicz og O´Connor, 2014; Zhou, Roscigno og Sun, 2016;) Rannsóknir 

sýna að í Bandaríkjunum árið 2030 komi til með að vanta 900,000 

hjúkrunarfræðinga (Juraschek, Zhang, Ranganathan og Lin, 2012). Í 

tekjuháum löndum eins og Bandaríkjunum, Bretlandi og Kanada hefur verið 

mikil eftirspurn eftir heilbrigðisstarfsfólki. (Cooper og Aiken, 2006). Ástralía 

eins og önnur þróuð lönd horfa fram á hækkandi aldur þjóðar og hækkaðs 

meðalaldurs starfsfólks (Stankiewicz og O´Connor, 2014).  

Algengt er að hjúkrunarfræðingar séu ráðnir tímabundið á spítala til þess 

að dekka fastráðna hjúkrunarfræðinga, en það er umdeilt (Aiken, Xue, Clarke 

og Sloane, 2007). Flestar þjóðir annaðhvort flytja inn eða flytja út 

hjúkrunarfræðinga á meðan fátækari lönd flytja einungis út 

hjúkrunarfræðinga (Yeates, 2010). Flutningar sérhæfðs starfsfólks um 

heiminn getur óhjákvæmilega haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar 

(Pittman, Aiken og Buchan,  2007). Hreyfing heilbrigðisstarfsfólks á milli 

landa breytir fjölda og samsetningu starfsfólks bæði í landinu sem er 

yfirgefið og landinu sem er farið til (Wismar, Maier, Glinos, Dussault og 

Figueras, 2011). Þegar hjúkrunarfræðingar yfirgefa land sitt vegna bágra 

kjara eða vinnuaðstæðna veldur það „domino“ áhrifum þar sem 

heilbrigðisþarfir fólks í einu landi verða fyrir neikvæðum áhrifum meðan 

annað land nýtur góðs af (Jones og Sherwood, 2014). Alþjóðlegir flutningar 

hjúkrunarfræðinga á milli tveggja landa er að margra mati ekki talið 

ábatasamt fyrir hvorugt landið (Kraft, Kästel, Eriksson og Hedman, 2017). Í 

þeim tilvikum sem vinnuafl hjúkrunarfræðinga er útflutningsgrein, eins og á 

Pilippseyjum og Indlandi, þá glíma þær þjóðir þrátt fyrir það við skort á 

hjúkrunarfræðingum (Yeates, 2010). Peningasendingar hjúkrunar-

fræðinganna heim eru þó sagðar mikilvægar fyrir hagkerfi Filippseyja 

(Buchan, 2006b; Prescott og Nichter, 2014; World Bank, 2006) og Indlands 

(Humphries, Brugha og McGee, 2009; Mazurenko, Gupte og Shan, 2014; 

Prescott og Nichter, 2014). Skortur á hjúkrunarfræðingum getur tengst  

pólitískum ákvörðunum um hvað á að veita miklu fjármagni í stöður 
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hjúkrunarfræðinga og í hjúkrunarmenntun (Pittman, Aiken og Buchan, 2007). 

Í rannsókn Nardi og Gyurko ( 2013) kemur fram að auk skorts á 

hjúkrunarfræðingum með bakkalárgráðu er einnig skortur á 

hjúkrunarfræðikennurum innan hjúkrunarfræðideilda sem rekja má til ýmissa  

þátta eins og fólksflutninga hjúkrunarfræðinga milli landa, hækkandi aldurs 

stéttarinnar, skorts á nýliðun, minnkandi starfsánægju, skorts á fjármunum, 

lágra launa og þá virðist vera viðvarandi að hjúkrunardeildir hafi minna gildi 

innan háskólastofnana og deildirnar eru háðari fjölda nemenda. Einnig hefur 

almennt orðið fækkun á fullum stöðugildum. Afleiðing skorts á 

hjúkrunarfræðikennurum hefur leitt til fækkunar á inntöku nemenda í 

hjúkrunarfræði (Muslin, McInerney og Deslich, 2015). Í flestum OECD 

löndum einkennist vinnumarkaður fyrir heilbrigðisstarfsfólk af inngripum 

ríkisstjórna sem hafa bæði áhrif á framboð og eftirspurn með því að setja 

fjöldatakmarkanir í formi samkeppnisprófs (numerus clausus) (OECD, 2016). 

Í Bandaríkjunum þarf að vísa fjölda hæfra umsækjenda ár hvert frá 

hjúkrunarnámi vegna skorts á námsplássum og vegna skorts á fjármagni sem 

veitt er í nám (American Association of Colleges of Nursing [AACN], 2010) 

Árið 2010 gerðu aðildarríki Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 

2010) kóða samþykkt meðal annars til að draga úr neikvæðum áhrifum 

fólksflutninga heilbrigðisstarfsfólks á milli landa til þess að styðja við þau 

lönd sem eiga í alvarlegum erfiðleikum með að halda uppi mönnun í sínu 

heimalandi. Þjóðunum er uppálagt að framkvæma stefnu í menntunar, þjálfun 

og mönnunarþörf til að lágmarka þörf fyrir innflutt vinnuafl. Noregur er 

meðal þeirra hátekjuþjóða sem byrjaðir eru að fara eftir  kóðanum með því að 

gera umbætur í heilbrigðismenntun  til þess að tryggja sjálfbærni í eigin 

heilbrigðiskerfi og eru formlega hættir að ráða heilbrigðisstarfsfólk frá 

löndum þar sem  afgerandi skortur er á heilbrigðisstarfsfólki (Taylor. 

Hwenda, Larsen og Daulaire, 2011). Að takast ekki á við 

hjúkrunarfræðingaskortinn í heiminum, hvort sem hann er staðbundinn, 

svæðisbundinn, landlægur eða hnattrænn mun leiða til þess að ekki verður 

hægt að viðhalda eða bæta heilbrigðisþjónustu (Buchan og Aiken 2008). 

Muslin, McInerney og Deslich, (2015), benda á að í stað þess að veiða 

hjúkrunarfræðinga frá öðrum löndum þurfi að vera alþjóðleg samvinna um 

heilbrigðisþjónustu og heilbrigðismenntun.  

Skortur á hjúkrunarfræðingum í Noregi 
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Í Noregi er mikil eftirspurn eftir hjúkrunarfræðingum og er áætlað að það 

muni vanta 28.000 ársverk hjúkrunarfræðinga árið 2035. Frá og með árinu 

2020 eru líkur á að eftirspurn eftir hjúkrunarfræðingum muni fara hratt 

vaxandi vegna fjölgunar einstaklinga með háan lífaldur (Roksvaag og 

Texmon, 2012). Í skýrslu Gautum og Øien (2016), þar sem skortur á 

hjúkrunarfræðingum á hjúkrunarheimilum og í heimahjúkrun er kortlagður úr 

mörgum heimildum ólíkra gagna, er dregin upp mynd sem vert er að hafa 

áhyggjur af, þar sem bent er á að ráða þurfi í 4000 ársverk. Í Noregi er spáð 

að 40.000 hjúkrunarfræðingar muni hverfa frá störfum um 2022 (Jevšnik, 

2017). Einnig er eftirspurn eftir hjúkrunarfræðingum á Íslandi. Um þessar 

mundir metur Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga að það vanti 290 

hjúkrunarfræðinga til starfa til að manna fjármögnuð stöðugildi 

hjúkrunarfræðinga á heilbrigðisstofnunum í landinu (Helga Ólafs, 2017). 

Ríkisendurskoðun áætlar að það vanti um 570 hjúkrunarfæðinga til starfa 

innan heilbrigðisþjónustunnar (Ríkisendurskoðun, 2017). Á Íslandi hefur 

nýliðun ekki verið sem skyldi meðal annars vegna atgerfisflótta, því hluti 

nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hefur leitað í önnur störf. Árið 2014 fór 

fimmti hver nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur á Íslandi í flugfreyjustarf 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2016). Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að tengsl eru 

á milli hærra mönnunarhlutfalls hjúkrunarfræðinga og minnkaðar dánartíðni 

sjúklinga auk færri læknisfræðilegra fylgikvilla (OECD, 2004).    

Mjög margir hjúkrunarfræðingar sem vinna í Noregi koma frá 

Norðurlöndunum þar sem tungumálin eru lík norsku (Raatiniemi og Mehus, 

2012) og hjúkrunarfræðingum fer fjölgandi sem starfa í Noregi en hafa 

fengið menntun sína utan Evrópusambandsins (Dahl, Dahlen, Larsen og 

Lohne, 2017). Til þess að fá að starfa sem hjúkrunarfræðingur í Noregi þarf 

að sækja um norskt hjúkrunarleyfi samanber lög frá 2. júlí 1999 nr.64 um 

heilbrigðisstarfsfólk (Helsepersonelloven1999). Efnahagskreppan birtist á 

mismunandi hátt í mismunandi löndum og svæðum. Algeng vandamál voru 

lækkun á vergri landsframleiðslu, lækkun á fjárveitingum stjórnvalda, lækkun 

verðbólgu og aukið atvinnuleysi sérstaklega hjá ungu fólki (Furceri og 

Mourougagne, 2009; International Labor Organization, 2011). Í mörgum 

Evrópulöndum hafa laun hjúkrunarfræðinga verið fryst eða minnkuð, 

lífeyrisréttindi hafa minnkað og í sumum tilvikum hefur dregið úr mönnun 

(EFN, 2012). Efnahagskreppan hafði neikvæð áhrif á efnahagskerfið í Noregi 

en það stóð í stuttan tíma (van Riemsdijk og Cook, 2013). Í skýrslu EFN 

(2012) kemur fram að af löndum í Evrópu hafi  efnahagskreppan haft einna 

minnst áhrif á hjúkrun og hjúkrunarfræðinga í Noregi þar sem Noregur átti 
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stóra olíusjóði og ákváðu að leggja af því fé í opinber útgjöld, þar á meðal til 

hjúkrunarheimila og sjúkrahúsa. Þegar árið 2012 var farið að hámarka 

afrakstur og skapa meiri skilvirkni í heilbrigðisgeiranum í Noregi. 

Í Noregi er sérlega mikil þörf fyrir hjúkrunarfræðinga í heilbrigðis-

þjónustu innan sveitarfélaganna (Dahlen og Dahl, 2015). Í Noregi eru 888 

hjúkrunarheimili, af þeim eru 822 opinber og rekin af sveitarfélögum 

(Statistics Norway, 2009) Erfitt hefur reynst að manna hjúkrunarheimilin þar 

sem þau hafa lítið aðdráttarafl (Isaksen, 2012). Hjúkrunarnám í Noregi tekur 

þrjú ár og lýkur með bakkalárgráðu (Utdanning.no). Heilbrigðisstofnanir Í 

Noregi eiga í miklum erfiðleikum að halda í hjúkrunarfræðinga. Í skýrslu sem 

var gefin úr árið 2003 kemur fram að af þeim hjúkrunarfræðingum sem 

útskrifuðust árið 2002 hætti helmingur þeirra að starfa við hjúkrun. Er það 

rakið til lítilla möguleika á framgangi, lágra launa, lítilla möguleika á frekara 

námi og sérhæfingu, mikils vinnuálags, streitu og að starfið er vanþakkað 

(Næss, 2003). Rannsóknir sýna að í framtíðinni mun Noregur þurfa að reiða 

sig á hjúkrunarfræðinga frá öðrum löndum (Amundsen, 2015). Í rannsókn 

Kiil og Knutsen (2016) sem fjallar um hreyfingu sænskra nýútskrifaðra 

hjúkrunarfræðinga sem berjast fyrir bættum kjörum í Svíþjóð kemur fram í 

viðtölum við stjórnendur á norskum heilbrigðisstofnunum að það er skortur á 

hjúkrunarfæðingum í Noregi allan ársins hring en sérstaklega á sumrin þegar 

manna þarf stöður vegna sumarleyfa. 

Samkvæmt útreikningi Statistisk sentralbyrå (SSB) mun vanta um það bil 

25.000 hjúkrunarfræðinga í Noregi árið 2030 (Stortingsmelding nr. 13, 2011-

2012), þar af er gert ráð fyrir að það vanti 13.000 ársverk hjúkrunarfræðinga í 

Noregi við umönnun aldraðra (Texmon og Stølen, 2009). Samkvæmt skýrslu 

Statistisk sentralbyrå (SSB) (2015, 12 ágúst) mun mannfjöldi í Noregi 67 ára 

og eldri verða 17% árið 2030 en er í dag 14%. Með hækkandi aldri norsku 

þjóðarinnar munu bjargráð í umönnun aldraðra verða af skornum skammti 

(Hole, 2016). Í megindlegri rannsóknarskýrslu Gautun, Øien og Bratt (2016) 

um skort á hjúkrunarfræðingum á hjúkrunarheimilum og í heimahjúkrun í 

Noregi kemur fram í úrtaki sem samanstóð af 4945 hjúkrunarfræðingum að 

helmingur svarenda óskuðu sér að hætta störfum eða voru óvissir um að þeir 

vildu halda áfram að starfa á vettvangi hjúkrunar. Ástæður fyrir því að 

hjúkrunarfræðingarnir vildu hætta voru að þeir töldu vinnuálagið vera of 

mikið, of mikil tímapressa til þess geta sinnt sjúklingum sem skyldi, of fáir 

hjúkrunarfræðingar, úrræði sem auka sérþekkinguna í þjónustunni of fá, litlir 

möguleikar á að þróa þjónustuna, léleg stjórnun, að þurfa að vinna vaktir á 

óæskilegum tíma, að vinna of mikið einn, takmarkaður framgangur í starfi, 
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lítil fagleg þátttaka, takmarkaðir möguleikar á framhaldsmenntun og 

sérhæfingu, sjúklingar upplifa ámælisverð skilyrði, tilbreytingarlaus verkefni, 

lág laun, þjónustan hefur lágan status, ekki möguleiki að fá fullar stöður og 

léleg tengsl við samstarfsfólk. Í rannsókn Ingstad (2011) um vinnuskilyrði og 

vinnutíma á hjúkrunarheimilum í Noregi sem byggir á 22 djúpviðtölum við 

hjúkrunarfræðinga á aldrinum 56-69 ára kemur fram að hjúkrunarfræðistarf í 

Noregi hefur þróast í það að vera hlutastarf. Aðeins helmingur norskra 

hjúkrunarfræðinga vinnur fullt starf þrátt fyrir að það vanti í stöður og þeir 

óski eftir því að vera í hærra starfshlutfalli. Meira er um hlutastarf hjá 

norskum hjúkrunarfræðingum en hjá stéttum með sambærilega menntun. 

Afleiðingar af þessu eru óhagstæðar þar sem þetta hefur þau áhrif að við 

starfslok verður lífeyrir minni og efnahagslegar skorður takmarka frelsi til 

þess að velja hvenær látið er af störfum og farið á lífeyri. Nokkur sveitarfélög 

hafa nú þegar gert breytingar til þess að fjölga fullum stöðugildum.  

Dahle og Seeberg (2013) rannsökuðu með eigindlegri aðferð byggingar 

pýramída norska heilbrigðiskerfisins sem grundvallaðist á viðtölum við 

heilbrigðisstarfsfólk á hjúkrunarheimilum (N=35, þar af 4 

hjúkrunarfræðingar) og sjúkrahúsum (N=60, þar af 35 hjúkrunarfræðingar og 

10 aðstoðarhjúkrunarfræðingar) í Osló á árunum 2003-2005. Þar er greint frá 

því að norsku hjúkrunarheimilin standi opin fyrir erlendu vinnuafli, vegna 

skorts á norsku heilbrigðisstarfsfólki, sem hefur í auknum mæli yfirgefið 

hjúkrunarheimilin vegna stig-skiptingar þar sem norskt, norrænt og hvítt 

vestur-evrópskt fólk starfar á sjúkrahúsunum, það er að segja á toppi 

pýramídans en á botni pýramídans eru hjúkrunarheimilin þar sem starfar 

vinnuafl af öðrum þjóðernisuppruna. Telja rannsakendur líklegt að 

heildarfjöldi erlends vinnuafls eigi eftir að aukast. Fólksflutningar 

hjúkrunarfræðinga verða oft frá löndum þar sem tekjur eru lágar, það er flutt 

að, í staðinn fyrir að leysa vandamálin (Lesinowska, 2008). Með því að flytja 

inn vinnuafl dregur það frekar úr líkum á launahækkunum en þar sem 

vinnuafl skortir (Yeates, 2010). 

Erlendir hjúkrunarfræðingar í Noregi 

Noregur er að verða vinnuveitandi hjúkrunarfræðinga frá allri 

heimsbyggðinni (Isaksen, 2012). Vinnumarkaðurinn fyrir heilbrigðis-

starfsfólk verður sífellt alþjóðlegri í Noregi meðal annars vegna 

fólksflutninga hjúkrunarfræðinga frá löndum þar sem efnahagur er ekki eins 

góður (Seeberg, 2012). Í Noregi á árunum 2000-2006 voru veitt 27-35% 
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hjúkrunarleyfa til hjúkrunarfræðinga sem höfðu menntað sig utan Noregs 

(Norwegian Registration Authority for Health Personnel, 2007). Flestir 

hjúkrunarfræðingarnir sem komu til Noregs að vinna komu frá norrænum 

löndum, sérstaklega Svíþjóð og Danmörku. Af Vestur-Evrópu þjóðum komu 

flestir hjúkrunarfræðingar frá Þýskalandi (van Riemsdijk,2006). Árið 2014 

voru 10,300 erlendir hjúkrunarfræðingar við störf í Noregi bæði innflytjendur 

og hjúkrunarfræðingar búsettir utan Noregs. Næstum 21% af erlendu 

hjúkrunarfræðingunum voru sænskir (Statistisk sentralbyrå, 2015, 12. júní) 

en laun í Noregi eru hærri en í Svíþjóð (Kiil og Knutsen, 2016). Í dag eru 

sænskir hjúkrunarfræðingar enn fjölmennastir í Noregi af 

hjúkrunarfræðingum menntuðum erlendis (OECD, 2017). Árið 2015 voru 

23,715 sænskir hjúkrunarfræðingar með norskt hjúkrunarleyfi, en ekki er 

vitað hversu margir eru í föstum stöðum í Noregi (Dolonen, 2015). Svíar hafa 

verið viljugir að vinna í Noregi þrátt fyrir hjúkrunarfræðingaskort heimafyrir 

(Kiil, 2015) en í Svíþjóð er áætlað að það muni vanta 30,000 

hjúkrunarfræðinga árið 2030 (Statistiska centralbyrån, 2012). Félag norskra 

hjúkrunarfræðinga hefur þá afstöðu að það þurfi ekki að fá hjúkrunarfræðinga 

erlendis frá. Félagið hefur gert það ljóst að það sé betra að 

hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum séu atvinnulausir á Filippseyjum en að 

koma til Noregs að vinna. Einnig heldur félagið því fram að ekki sé þörf á  

erlendum ráðningum ef  hjúkrunarfræðingar með norskt hjúkrunarfræðipróf 

væru í fullum stöðugildum (Seeberg, 2012). 

Hreyfanleiki hjúkrunarfræðinga  

Þótt kenningar um fólksflutninga hafa verið að þróast í marga áratugi, nær 

engin ein kenning að útskýra ákvarðanir hjúkrunarfræðinga að flytja milli 

landa (Lowell og Findley, 2002). Samkvæmt Stankiewicz og O´Connor 

(2014) er einn lykilþáttur í flutningum hjúkrunarfræðinga á alþjóðavísu 

vegna skorts á hjúkrunarfræðingum í hátekjulöndum. Flutningar fólks hafa 

verið tengdar við „Push - Pull“ kenningu Lee (1966) sem hefur helst staðið 

upp úr (Bach, 2007). Kenningin hefur verið notuð til þess að útskýra 

fólksflutninga. Hún gengur út á að um sé að ræða ýtikrafta (e. push-factors) 

og togkrafta (e. pull-factors) sem verkar á fólk til að flytja milli landa (Lee, 

1966). Ýti-kraftar ýta undir það að fólk vilji flytja frá eigin landi og 

togkraftar virka þannig að þeir laða að innflytjendur (OECD/WHO, 2010). 

Þættir sem hvetja hjúkrunarfræðinga til starfa í öðrum löndum eru af ýmsum 

toga og engin ein kenning um fólksflutninga nær til þess að útskýra 
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fyrirbærið (Kingma, 2006). Bæði væntingar og það sem hvetur hjúkrunar-

fræðinga eru mismunandi eftir því hvaðan þeir koma (Alonso-Garbayo og  

Maben, 2009). Kingma (2006) nefnir að aðlaðandi skilyrði í landi sem að 

flutt er til hvetji til flutninga „toga í “ (e. pull) en þættir sem að „ýta á“ (e. 

push) eru óviðunandi aðstæður í heimalandi sem að hvetja til flutninga. Þeir 

þættir sem að „ýta á“ eða„ toga í“ hjúkrunarfræðinga til að vinna í öðru landi 

eru samkvæmt Kingma (2008a) oftast af efnahagslegum toga. Önnur ástæða 

er vilji til þess að auka lífsgæði eða afla sér menntunar, þjálfunar eða þróa sig 

í starfi. Sumir flytjast með maka en aðrir eru í ævintýraleit. Þá geta verið 

aðrar ástæður eins og stríðsátök, náttúruhamfarir eða ógn við persónulegt 

öryggi. Kingma (2007) bendir á að flestir hjúkrunarfræðingar eru tregir að 

yfirgefa heimalönd sín og færu ekki ef lífskilyrði væru betri. 

Áætlað er að mikill fjöldi hjúkrunarfræðinga hafi farið til þróaðra landa að 

vinna við hjúkrunarstörf (Alexis, 2015). Félagslegur og efnahagslegur 

ójöfnuður milli landa leiða til fólksflutninga og vinnuafl er laðað að með með 

hærri launum og betri starfsaðstæðum þar sem þjóðartekjur eru háar 

(MacGregor, 2007; Ortiga, 2014). Það land sem er flutt til hefur oft líkt 

tungumál, líkt menntakerfi og gjarnan einnig söguleg tengsl (Buchan, 2001). 

Að deila sama tungumáli með annarri þjóð er mikilvægt þegar tekin er 

ákvörðun um hvert á að flytja (Buchan, 2006b). Fyrirtæki í tekjuháum 

löndum hafa keppt ákaft að því að laða til sín starfsfólk frá tekjulægri löndum 

(Kuptsch og Pang, 2006). Ástæðan fyrir því að kanadískir hjúkrunar-

fræðingar vinna í Bandaríkjunum í svo miklum mæli er vegna möguleika 

þeirra á að vinna fullt starf og vegna möguleika á góðri símenntun (Hall, 

Pink, Jones, Leatt, Gates og Peterson, 2009) og í rannsókn Hall, Jones, 

Lalonde, Strudwick og McDonald (2015) kemur fram að aðalástæður fyrir 

því að hjúkrunarfræðingar menntaðir erlendis fara til Kanada að vinna er 

vegna launa og hagsældar. Í eigindlegri rannsókn Isaksen (2012), þar sem 

tekin voru viðtöl við átta lettneska hjúkrunarfræðinga sem fóru til Noregs að 

vinna árið 2002 reyndist aðal ástæðan fyrir flutningunum til Noregs vera að 

geta þénað nóg til þess að geta séð fyrir fjölskyldu. Aðrar ástæður voru að sjá 

heiminn, læra nýtt tungumál og þróa sig í starfi. Í rannsókn Dahl og Dahlen 

(2015), um erlenda hjúkrunarfræðinga sem flytjast til Noregs kemur fram að 

aðalástæður fyrir því að erlendu hjúkrunarfræðingarnir vilja starfa  í Noregi 

er vegna faglegra og efnahagslegra ástæðna. 

Dywili, Bonner og O´Brien (2013) greindu 17 rannsóknir til þess að skoða 

hvaða þættir hvöttu hjúkrunarfræðinga til þess að vinna í öðru landi. 

Fjárhagslegar ástæður voru oftast nefndar en aðrar ástæður voru af faglegum, 
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pólitískum, félagslegum og persónulegum toga. Samkvæmt Kingma (2008b) 

er það sem greiðir fyrir að hjúkrunarfræðingar flytjast á milli landa að löndin 

hafa átt viðskiptasambönd sín á milli, hafa átt nýlendu- og menningartengsl, 

einnig ef þau deila menningu, trúarbrögðum og tungumáli.   

Í eigindlegri rannsókn Palese, Dobrowolska, Squin, Lupieri, Bulfone, 

Vecchiato (2016) voru tekin viðtöl við 26 nýlega útskrifaða ítalska 

hjúkrunarfræðinga, 15 konur og 11 karla, sem höfðu farið til Bretlands að 

vinna. Á undanförnum árum hafa hjúkrunarfræðingar streymt frá Ítalíu og á 

skömmum tíma hefur leiðin legið frá Ítalíu til annarra Evrópulanda, þar á 

meðal til  Bretlands. Hjúkrunarfræðingarnir höfðu reynt að fá vinnu á Ítalíu 

áður en þeir ákváðu að fara. Var sumum  boðin staða sem var lægri en 

menntun þeirra gerði ráð fyrir og öðrum voru boðin léleg laun. Fram kemur 

hjá þátttakendum að helstu ástæður fyrir flutningunum voru að þeir vildu 

komast frá Ítalíu vegna þess að þau fundu fyrir höfnunartifinningu í 

heimalandinu. Á Bretlandi höfðu þeir tilfinningu fyrir að vera samþykkt sem 

ungt fólk og sem hjúkrunarfræðingar. Þau greindu frá því að áður fyrr hafi 

verið skortur af hjúkrunarfræðingum á Ítalíu og nóga vinnu að fá en nú væri 

flókið að fá vinnu á sjúkrahúsum þar sem þau vonuðust til að hefja starfsferil 

sinn. Nú keppa venjulega þúsundir hjúkrunarfræðinga um stöður á hverjum 

vinnustað. Þeir gátu fengið vinnu í einkageiranum, en þar töldu þeir að ekki 

væri borin virðing fyrir þeim sem hjúkrunarfræðingum. Efnahagslegi 

þátturinn var ekki bara það sem skipti máli, því sumir nefndu að persónuleg 

og fagleg viðurkenning sem þeir fundu fyrir fyrstu sex mánuðina eftir 

flutningana væri ástæða fyrir því að þeir ætluðu ekki að bíða eftir því að fá 

vinnu á Ítalíu, heldur byggja upp starfsferil á Bretlandi. Ef snúið var aftur til 

Ítalíu var það vegna fría og heimsókna til fjölskyldna en aldrei til þess að 

vinna. Engu að síður lýstu hjúkrunarfræðingarnir því yfir að þeir væru 

reiðubúnir að snúa aftur til heimalands síns til að vinna ef þeir fengju 

langtíma ráðningu, að kunnátta þeirra og færni yrði metin og vinnuumhverfið 

væri faglega örvandi.   

Í eigindlegri rannsókn PROMeTHEUS (Health Professional Mobility in 

the European Union Study) sem gerð var á árunum 2009-2011 í 17 

Evrópulöndum um umfang flutninga heilbrigðisstarfsfólks, þar á meðal hvað 

knýr heilbrigðisstarfsfólk til hreyfings, kom í ljós að  vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga er sterkasti áhrifaþátturinn í þeirri ákvörðun að yfirgefa 

vinnustað. Það bendir til þess að fjárfesting í vinnuumhverfi sé lykilþáttur í 

áætlanagerð til að halda í vinnuafl (Wismar, Maier, Glinos, Dussault og 

Figueras, 2011). 



12 

 

Sífellt fleiri kínverskir hjúkrunarfræðingar búa og starfa í Ástralíu. Zhou, 

Roscigno og Sun (2016) rannsökuðu með eigindlegri aðferð hvaða þættir 

höfðu haft áhrif á að 28 kínversk menntaðir hjúkrunarfræðingar fluttu til 

Ástralíu til þess að vinna. Niðurstöður leiddu í ljós persónulega þætti eins og 

að bæta ensku kunnáttu sína, skoða heiminn, kynnast annarri menningu og 

leita nýjunga og ævintýra. Vinnutengdir þættir voru betra vinnuumhverfi og 

starfsferils val. Í rannsókn Ronquillo, Boschma, Wong  og Quiney (2011) 

greina hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum að fjölskyldur þeirra hafi þrýst á 

að þeir menntuðu sig í hjúkrunarfræðum til þess að starfa erlendis og senda 

peninga heim. Í rannsókn Ortiga (2014) voru tekin 58 viðtöl við 

leiðbeinendur og stjórnendur í hjúkrunarskólum á Filippseyjum í þeim 

tilgangi að skoða reynslu hjúkrunarkennara hjá fátækri þjóð sem reynir að 

framleiða samkeppnishæfa hjúkrunarfræðinga til útflutnings. Þar kemur fram 

að árangur þeirra hjúkrunarfræðinga sem ætla að vinna í öðrum löndum velti 

á menntun og þjálfun. Hjúkrunarkennararnir höfðu áhyggjur af því að það 

væri val foreldra og skyldmenna að velja hjúkrunarfræði til þess að 

hjúkrunarfræðingurinn geti haft góða afkomu í öðru landi til þess að geta sent 

peninga heim. Í eigindlegri rannsókn Blythe, Baumann og Rhéaume (2009) 

voru tekin viðtöl við 39 hjúkrunarfræðinga menntaða erlendis frá 23 löndum. 

Þar kom fram að ástæðan fyrir því að flestir hjúkrunarfræðingarnir vildu 

vinna í Kanada var til að eiga fjárhagslega betri afkomu, aukin lífsgæði og 

tækifæri til að senda peninga heim. Sumir nefndu að þeir hefðu flutt til þess 

að ná betri starfsframa.  

Ráðningamynstur hjúkrunarfræðinga  

Mynstur fólksflutninga er að hluta til einkenni um hagfræðilega velsæld 

og mismunandi atvinnutækifæri í öðru hvoru landinu. Breytingar á 

flutningum hjúkrunarfræðinga í sumum löndum varpa skýru ljósi á breytt og 

oft versnandi kringumstæður (Buchan, O´May og Dussault, 2013). 

Alþjóðlegar ráðningar hjúkrunarfræðinga hafa aukist síðustu tvo áratugina. 

Samkvæmt Kingma (2006) er þetta mynstur frá suðri til norðurs.  

Tilhneigingin hefur sýnt aukningu á flutningum frá þróuðum til þróaðra landa 

sem er afleiðing af skorti á hjúkrunarfræðingum í heiminum (Buchan, 

Kingma og Lorenzo, 2005; Buchan og Sochalski, 2004; Dywili, Bonner og 

O´Brien, 2013; Li, Nie, og Li, 2014; Stankiewicz og O'Connor, 2014; 

Wheeler, Foster, og Hepburn, 2013; Zhou, Roscigno og Sun, 2016). 

Breytingar hafa nýverið að eiga sér stað þar sem hjúkrunarfræðingar í 
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þróuðum löndum eru farnir að flytja til annarra þróaðra landa til þess að 

vinna (Humphries, Brugha og McGee, 2009) og meirihluti innfluttra 

hjúkrunarfræðinga í Noregi koma frá hinum Norðurlöndunum (Vaughn, 

2017). Ástralía og Bretland flytja bæði inn og út hjúkrunarfræðinga (Li, Nie 

og Li, 2014) og einnig Ítalía (Stievano, Olsen, Diaz Y, Sabatino, Rocco, 

2017) Þá ýtir offramboð á hjúkrunarfræðingum einnig undir flutninga þeirra 

til annarra landa (Palese,Dobrowolska, Squin, Lupieri, Bulfone og Vecchiato, 

2016). Í Evrópu er talið að verða muni veruleg hreyfing á 

heilbrigðisstarfsfólki á milli landa (Buchan, Wismar og Glinos, 2014). Flestir 

hjúkrunarfræðingar sem fara til annarra landa til að vinna koma frá 

Filippseyjum, Karíbaeyjum, Suður Afríku, Ghana, Indlandi, Kóreu og Kína 

(Li, Nie og Li, 2014). Filippseyjar er sú þjóð sem flytur út mest af 

hjúkrunarfræðingum í heiminum til annarra landa (Kingma, 2006; Li, Nie, og 

Li, 2014; Lorenzo, Galvez-Tan, Icamina og Javier, 2007; Prescott, 2016). 

Samkvæmt Prescott (2016) starfa 85% hjúkrunarfræðinga frá Filippseyjum 

utan Filippseyja. Noregur er meðal þeirra landa sem flytja inn mest af 

erlendum hjúkrunarfræðingum ásamt Bretlandi, Írlandi Bandaríkjunum, 

Ástralíu, Nýja Sjálandi (Li, Nie, og Li, 2014; Ohr, Parker, Jeong og Joyce, 

2010) og Sádí-Arabíu (Li, Nie, og Li, 2014). Þegar hjúkrunarfræðingar 

flytjast til annarra landa til starfa getur það annaðhvort verið talið jákvætt eða 

neikvætt allt eftir því frá hvað sjónarhorni er litið á fyrirbærið (Freeman, 

Baumann, Blythe, Fisher og Akhtar‐Danesh, 2012). Þróun í heiminum á sviði 

samgöngumála og upplýsingartækni hefur auðveldað til muna fólksflutninga 

á milli landa (Stankiewicz and O´Connor, 2014). Þá hvetja sumir 

vinnuveitendur starfsfólk til þess að koma að vinna með því að borga fargjöld 

ef það er reiðubúið til að standa við vinnusamning í ákveðinn tíma (Zhou, 

Roscigno og Sun, 2016). Þjálfaðir hjúkrunarfræðingar flytja frá fátækari 

löndum til þess að vinna þar sem umhverfið er hagstæðara, betri laun og betri 

vinnuaðstæður (Muslin, Willis, McInerney og Deslich, 2015). Margir 

fræðimenn hafa vakið athygli á því að flutningar hjúkrunarfræðinga frá 

þróunarlöndum til þróaðri landa sé alvarlegt heilbrigðisvandamál (Prescott og 

Nichter, 2014) og margar alþjóðlegar stofnanir með WHO í fararbroddi tala 

fyrir því að binda enda á ráðningar heilbrigðisstarfsfólks frá lágtekjulöndum 

(Dussault, Buchan og Craveiro, 2016). Hjúkrunarfræðingum stendur til boða 

og er auðveldað að flytja til annarra landa til skamms tíma til þess að vinna 

(Kingma 2008a). Sumt heilbrigðisstarfsfólk flytur fyrir nokkra daga eða yfir 
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helgi og allt upp í nokkur ár, snýr til baka eða sest að varanlega (Wismar, 

Maier, Glinos, Dussault og Figueras, 2011). Það land sem menntar 

hjúkrunarfræðing til starfa í öðru landi, reikna það sem tap, þar sem ákveðinn 

kostnaður fer í menntunina og einnig reiknast það sem tap sú vinna sem 

landið fer á mis við sem lætur í té menntunina (Isaksen, 2012; Kiriga, Gbary, 

Muthuri, Nyoni og Seddoh, 2006). Yeats (2010) greinir frá að alþjóðlegar 

ráðningar hjúkrunarfræðinga grundvallist að hluta til á tímanum og 

kostnaðinum sem fylgir því að mennta hjúkrunarfræðinga. Hún heldur því 

fram að það sé ódýrara fyrir þjóðir að ráða til sín erlenda hjúkrunarfræðinga 

en að mennta þá í heimalandi. Í rannsókn Xue, Chappel, Freund, Aiken og 

Noyes (2015) þar sem borin var saman kostnaður á fastráðnum 

hjúkrunarfræðingum og skammtímaráðnum hjúkrunarfræðingum frá 

umboðsskrifstofum á 19 deildum í Bandaríkjunum, reyndust ráðningar til 

skammtíma hagkvæmar eða komu út á jöfnu. Óhagkvæmt var að þurfa að 

reiða sig á miklar ráðningar viðbótar hjúkrunarfræðinga til þess að mæta 

mönnunarþörf. 

Innleiðing og þróun starfsmannaleiga í Noregi  

Í seinni heimstyrjöldinni byrjuðu bandarískar starfsmannaleigur að leigja 

inn erlenda hjúkrunarfræðinga vegna skorts á hjúkrunarfræðingum þar í landi 

(Jose, 2011). Frá árinu 1990 hafa starfsmannaleigur sem leigja út 

heilbrigðisstarfsfólk verið stofnaðar í fjölda landa í Evrópu (Kvamme, 2007). 

Um 1990 var mikill skortur á heilbrigðisstarfsfólki í Noregi (Isaksen 2012; 

van Riemsdijk, 2006), þar á meðal hjúkrunarfræðingum, sérstaklega í 

umönnun aldraðra. Skipulagðar voru ráðningar á hæfum hjúkrunarfræðingum 

gegnum Aetat, þar sem nýráðningar innbyrðis í Noregi höfðu ekki náð 

tilætluðum árangri (van Riemsdijk, 2006). Forsendan fyrir að leyfa inn- og 

útleigu var að innleigan skyldi ekki keppa við fastar stöður á vinnumarkaði. 

Samþykkt var að nota mætti innleigða starfskrafta tímabundið til þess að 

dekka þörf vegna veikinda eða tímabundinna leyfa (Andersen, Nergaard og 

Ødegård, 2012). Eftir tilslökunina á útleigustarfseminni hafa 

starfsmannaleigurnar þénað gífurlegar fjárhæðir á mönnunarvanda 

sjúkrahúsanna í Noregi (Skjælaaen, 2005).  

Heilbrigðiskerfið í Noregi hefur lengi átt erfitt með að manna  

hjúkrunarfræðingastöður, sérstaklega í umönnun aldraðra (van Riemsdijk, 

2010). Í Noregi voru innleidd lög um starfsmanaleigur 1. júlí árið 2000 en 

tóku gildi 1. janúar 2001 sem gerðu það mögulegt að leigja út allar tegundir 
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af vinnukrafti (Andersen, Nergaard og Ødegård, 2012; Skjælaaen, 2010; 

Ødegård, Berge og Alsos, 2012). Eftir innleiðingu laganna urðu 

markaðsaðstæður starfsmannaleiga góðar (Riise og Larsen, 2009). 

Starfsmannaleigur í Noregi eru fjölbreyttar og þeim fer fjölgandi (Ødegård, 

Berge og Alsos, 2012). Um mitt ár 1990 var skortur á heilbrigðisstarfsfólki í 

Noregi. Norska ríkisstjórnin taldi þörf á að ráða lækna og hjúkrunarfræðinga 

erlendis frá. Directorate of Labour (í gegnum Aetat) réðu fyrstu 

hjúkrunarfræðingana frá Þýskalandi árið 1996. Ári seinna réðu þeir finnska 

hjúkrunarfræðinga til landsins (Aetat, 2004). Hjúkrunarfræðingarnir héldu 

fljótlega aftur til heimalands. Aetat hafði augastað á löndum eins og Póllandi, 

Litháen og Filippseyjum, löndum sem höfðu lægri þjóðartekjur en Noregur. 

Aetat kom að ráðningu 106 pólskra hjúkrunarfræðinga árið 2001 í 

samkomulagi við pólsku ríkisstjórnina. Það tók enda árið 2004 þegar ekki var 

lengur skortur á hjúkrunarfræðingum í Noregi (van Riemsdijk, 2013a).  

Í grein Seeberg (2012) er fjallað um tvær eigindlegar rannsóknir sem 

ganga út á innflutning á heilbrigðisstarfsfólki. Í fyrri rannsókninni var 

áherslan á vinnustaðinn en í síðari á ferli innflutningsins á 

hjúkrunarfræðingum. Tekin voru viðtöl við vinnuveitendur, 

hjúkrunarfræðinga, starfsfólk í utanríkisráðuneytinu (UDI), skrifstofu 

starfsleyfa fyrir heilbrigðisstarfsfólk (SAFH), starfsfólk á sviði 

hjúkrunarmenntunar og fulltrúa frá starfsmanna-skrifstofum sem ráða til sín 

erlenda hjúkrunarfræðinga. Þar kom fram að ekki voru allir á eitt sáttir um 

innflutning á heilbrigðisstarfsfólki. Má þar nefna að Félag norskra 

hjúkrunarfræðinga og norsku starfsmannaleigurnar hafa ólíka hagsmuni af 

innflæði erlendra hjúkrunarfræðinga og því er umræða þeirra á milli á 

öndverðum meiði (Seeberg, 2012). Skjælaaen (2011) rannsakaði hvernig 

innleigustarfsemi við stór norsk sjúkrahús þróaðist eftir að reglugerðin um að 

sjúkrahús gátu leigt hjúkrunarfræðinga frá starfsmannaleigum árið 2000. Þar 

kom fram að löggildingin fyrir ástæðu innleigulíkansins hafi verið til að leysa 

vandamál vegna erfiðleika við mönnun og nýliðun. Í upphafi mættu lögin 

mikilli gagnrýni frá nokkrum aðilum, þar á meðal hjúkrunarfræðingum og 

stjórnendum sjúkrahúsa. Félag norskra hjúkrunarfræðinga taldi að 

reglugerðin gerði það að verkum að erfitt yrði að halda góðri samfellu í 

hjúkrun sjúklinga og góðu vinnuumhverfi (Skjælaaen, 2011). Að ráða 

afleysingafólk frá ytri starfsmannaleigu er oft síðasta val meðal 

vinnuveitenda vegna kostnaðar, minni gæða og að viðhalda samfellu í 

umönnun sjúklinga (Berge, Falkum, Tryggstad og Ødegård, 2011; Kvamme, 

2007). Fram kemur hjá Berge, Falkum, Tryggstad og Ødegård,  (2011), að 
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það er tiltölulega algengt að starfsfólk sem hefur ráðið sig í gegnum ytri 

starfsmannaleigur ráði sig síðan hjá innri starfsmannaleigu ef þeir vilja ekki 

vera á föstum vöktum. 

Innri starfsmannaleigur 

Stjórnir sjúkrahúsa í Noregi hafa haft frumkvæði að því að stofna eigin 

starfsmannaleigur innan sjúkrahúsanna vegna kostnaðar við óhóflega notkun 

á tímabundnum afleysingum starfsfólks í gegnum ytri starfsmannaleigur. 

Starfsmannaleigurnar innan sjúkrahúsanna hafa aðallega tvenns konar 

ábyrgð, fyrri er að ráða starfsfólk í fastar stöður sem síðan er miðlað til 

annarra deilda innan sjúkrahússins eftir þörfum, síðari er að fylgja eftir 

samningum við ytri starfsmannaleigur og hafa umsjón  með tímanotkun sem 

deildirnar þurfa að leigja af ytri starfsmannaleigum. Þetta þýðir að allar 

fyrirspurnir til ytri starfsmannaleiga fara í gegnum innri starfsmannaleigur 

sjúkrahúsanna. Fastráðið afleysingafólk er í forgangi að velja vinnu áður 

leitað er til ytri starfsmannaleiga ( Riise og Larsen, 2009). Í rannsókn Ingstad 

(2014) voru tekin djúpviðtöl við fastráðið starfsfólk sem vinnur hjá innri 

starfsmannaleigum og stjórnendur sem sáu um innri starfsmannaleigur á 

sínum deildum í tveimur sveitarfélögum á þremur hjúkrunarheimilum í 

Noregi til þess að komast að því hver upplifun er af innri starfsmannaleigum. 

Talað var við fjóra hjúkrunarfræðinga, fjóra með aðra fagmenntun, einn 

ófaglærðan og þrjá stjórnendur. Starfshlutfall þeirra var milli 25-50% hjá 

innri starfsmannaleigu en heildar starfshlutfall var milli 50-92%. Fram kom 

að vinna hjá innri starfsmannaleigu hefur bæði kosti og galla í för með sér. 

Aðal kostur sem starfsfólk dregur fram er að margir hafa fengið aukið 

starfshlutfall. Gallar eru að margir fastráðnir upplifa lélega samfellu í starfi 

sem skýrist af því að starfsfólk sem vinnur hjá innri starfsmannaleigu er ekki 

fastráðið á sérstaka deild heldur þurfa þeir að flytjast á milli deilda eftir 

þörfum. Stjórnendur telja kostina vera að mönnun er stöðugri og fleira 

starfsfólk er í hærra starfshlutfalli. Allir fastráðnir hjá innri starfsmannaleigu 

hafa fasta samningsbundna vinnu. Óvissa og óöryggi fylgir því að vinna á 

mörgum ólíkum deildum þar sem starfsfólkið þekkir ekki sjúklingana alltaf 

nægilega vel. Þá fá þeir einnig lítinn fyrirvara á hvenær þeir eiga að vinna. 

Nokkrir segjast útilokaðir frá fagsamfélaginu þar sem þeir tilheyra engri 

sérstakri deild og fáir hafa möguleika á að vera aðaltengiliður fyrir sjúkling. 

Margir fastráðnir hjá innri starfsmannaleigum leita í aðrar stöður þegar 

tækifæri gefst (Ingstad, 2014).  
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Reynsla hjúkrunarfræðinga af störfum í gegnum 

starfsmannaleigur utan heimalands 

Í Bandarískri rannsókn Pittman, Herrera, Spetz og Davis (2012) þar sem 

sendir voru spurningarlistar í tölvupósti til 7,740 erlent menntaðra 

hjúkrunarfræðinga og könnuð reynsla þeirra af  ráðningaskilmálum þeirra, 

kom í ljós að 50% upplifðu neikvæða reynslu. Flestir voru ráðnir í gengnum 

atvinnumiðlun, en næstflestir í gegnum heilbrigðisstofnanir og 

starfsmannaleigur. Um 20% vissu ekki hvar þeir kæmu til með að vinna 

þegar þeir komu til landsins.  Sögðust 17% hafa borgað þeim gjald sem 

útvegaðu þeim vinnu og þar að auki sögðust 9,3% hafa borgað viðbótargjald 

til þess að tryggja samninginn. Meiri líkur eru á að brotið sé á 

hjúkrunarfræðingum sem ráða sig í gegnum atvinnumiðlanir og 

starfsmannaleigur en þeim sem ráða sig beint á heilbrigðisstofnanir. 

Hjúkrunarfræðingar menntaðir erlendis vilja helst ráða sig beint á 

heilbrigðisstofnanir en hjúkrunarfræðingar frá lágtekjulöndum eiga erfiðara 

með að ráða sig með þeim hætti, en ástæðan er talin vera verra aðgengi að 

vinnumörkuðum og upplýsingum. 

Í Svíþjóð er mikill skortur á hjúkrunarfræðingum og eftirspurn eftir þeim 

mjög mikil. Þrátt fyrir það velja sænskir hjúkrunarfræðingar að starfa í 

Noregi (Kiil, 2015). Í rannsókn Kiil (2015) voru tekin 17 eigindleg viðtöl við 

sænska hjúkrunarfræðinga sem starfa í Noregi, af þeim störfuðu 12 í gegnum 

starfsmannaleigur. Skoðað var meðal annars hvað hvetur sænskra 

hjúkrunarfræðinga til þess að fara til Noregs að vinna á heilbrigðisstofnunum 

og í gegnum starfsmannaleigur og hvernig starfsmannaleigurnar standa að 

slíkri aðkomu. Fram kom að aðal ástæðan fyrir því að farið var til Noregs að 

vinna var vegna þess að launin eru hærri, og flestir hjúkrunarfræðingarnir 

sem bóka sig hjá starfsmannaleigu vilja vinna sem mest þegar þeir koma til 

Noregs. Þá gefst einnig tækifæri á að vinna við betri aðstæður.  

Starfsmannaleigurnar gegna mikilvægu hlutverki fyrir hjúkrunarfræðinganna 

sem vinna í Noregi og meirihluti hjúkrunarfræðingana telja það auðveldara 

en að vera á eigin vegum þar sem starfsmannaleigan skipuleggur allan 

pakkann, það er að segja útvegar vinnu, pantar milliferðir, útvegar húsnæði 

og sér um greiðslur á  ferðum og húsnæði. Það eina sem 

hjúkrunarfræðingarnir þurfa gera er að útvega sér norskt hjúkrunarleyfi sem 

þeir greiða fyrir sjálfir. Þá greina þeir frá að það sé fljótlegra að fá vinnu í 

gegnum starfsmannaleigu. Fram kemur að starfsmannaleigurnar hafa tengilið 

fyrir hjúkrunarfræðingana þegar þeir koma á nýjan vinnustað í þeim tilgangi 
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að gera ferðina öruggari fyrir hjúkrunarfræðingana. Hjúkrunarfræðingarnir 

greina frá því að sjaldan liggi það ljóst fyrir hvað þeir eiga að vinna margar 

vaktir í gegnum starfsmannaleigur, venjulega fá þeir að vita um einhverjar 

vaktir fyrirfram og oft bætast við fleiri vaktir þegar þeir eru komnir til 

Noregs. Nokkrir segjast hafa fengið færri vaktir en þeir áttu von á og það olli 

þeim vonbrigðum. Þá greina þeir frá því að á meðan þeir dvelja í Noregi eru 

þeir sendir á milli ólíkra vinnustaða eftir þörfum, þannig að þeir þurfa að 

aðlaga sig fljótt nýjum vinnustað. Þetta stafar af því að starfsmannaleigurnar 

vita með litlum fyrirvara hvar vantar í stöður. Þá geta þeir verið sendir á 

deildir sem þeir geta ekki notað sérkunnáttu sína, eða á deild sem þeir hafa 

ekki sérþekkingu á. 

 

 

Reynsla hjúkrunarfræðinga af störfum utan heimalands   

Reynsla hjúkrunarfræðinga af störfum utan heimalands eru bæði jákvæðar 

og neikvæðar (Alexis, 2015).  Rannsóknir um flutninga hjúkrunarfræðinga 

sem fara  á milli landa til að starfa við hjúkrun eru nokkrar en fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar um reynslu hjúkrunarfræðinga sem fara til annarra landa að 

vinna (Hall, Jones, Lalonde, Strudwick, og McDonald, 2015). Í Bandarískri 

rannsókn Moyce, Lash og de Leon Siantz (2015), sem var kerfisbundin 

yfirlitsrannsókn og safngreining, var dregin saman reynsla hjúkrunarfræðinga 

menntaðra erlendis úr 44 rannsóknum sem flestar voru byggðar á 

eigindlegum viðtölum. Helstu niðurstöður voru erfiðleikar við á kljást við 

kerfið, tungumála- og samskiptaerfiðleikar, kynþáttafordómar og mismunun, 

menntun vannýtt, menningarlegur mismunur, mismunur á menntun og 

heimþrá.    

Ein íslensk eigindleg rannsókn hefur verið gerð um reynslu erlendra 

hjúkrunarfræðinga sem fluttust til Íslands, rannsókn Hildar Magnúsdóttur 

(2005) þar sem hún átti samræður við 11 hjúkrunarfræðinga frá 7 löndum 

sem komu til Íslands að vinna á sjúkrahúsum í Reykjavík. Þar kom fram hjá 

hjúkrunarfræðingunum að það var erfiðara að byrja að vinna á Íslandi en þeir 

gerðu sér grein fyrir í upphafi. Hjúkrunarfræðingarnir frá fátækari löndunum 

vildu ekki gefast upp vegna þess að þá leið þeim eins og að þeir væru 

misheppnaðir og þeir vildu ekki hætta leitinni að bjartari framtíð. Einnig 
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höfðu þeir skuldbindingar við fjölskyldur sínar í heimalandinu sem reiddu sig 

á tekjur þeirra. Þá greindu hjúkrunarfræðingarnir frá því að í aðlögunarferlinu 

hafi þeir fengið stuðning frá sjúklingum og starfsfélögum. Þeim fannst þeir 

ekki tilheyra neinum hópi og flestir þeirra höfðu þörf fyrir að eignast íslenska 

vini. Einnig höfðu þeir þörf fyrir að vera metnir að verðleikum og vera treyst. 

Þeir áttu í erfiðleikum með tungumálið og greindu frá líkamlegum 

streitueinkennum ef þeir þurftu að tala í síma. Allir hjúkrunarfræðingarnir 

greindu frá að samskipti meðal fólks á Íslandi einkenndust af því að vera 

óformleg og laus við stéttaskiptingu. Sumum fannst starfsfólkið hafa of mikið 

frjálsræði við framkvæmd vinnu og ef eitthvað gleymist eða mistókst varð 

enginn æstur eða stressaður. Að lokum öðluðust þeir meira sjálfstraust sem 

þeir tengdu við að hafa öðlast meiri færni í íslensku. 

Þá rannsakaði Zhou (2014) með djúpviðtölum reynslu 28 kínversk 

menntaðra hjúkrunarfræðinga sem störfuðu í tveimur stærstu borgum 

Ástralíu. Þátttakendur voru á aldrinum 20-50 ára, starfsaldur spannaði frá 

einu ári uppí 20 ár og þeir höfðu starfað við hjúkrun í Ástralíu í sex mánuði 

til fjögur ár. Þeir greindu frá þremur einkennandi ferlum í viðtölunum. Í 

fyrsta lagi að átta sig á vinnuskipulagi hjúkrunarstarfsins sem í Ástralíu 

einkenndist af sjálfstæði í ákvörðunum og starfi sem var ólíkt starfinu í Kína 

og að hjúkrunarstjórnendur voru ekki beinlínis uppteknir af því að stjórna 

hjúkrunarfræðingunum. Kínversku hjúkrunarfræðingarnir óttuðust þetta 

sjálfstæði þar sem þeir voru ekki öruggir með að þekking þeirra í hjúkrun 

væri nóg til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þá upplifðu 

hjúkrunarfræðingarnir spennu varðandi það að vera fagmanneskja en þurfa að 

framkvæma ófagleg verk eins og að hjálpa sjúklingum við persónulegan 

þvott, klósettferðir og mötun. Slík verk eru venjulega framkvæmd af 

ófaglærðum og ættingjum í Kína. Í öðru lagi  greindu þeir frá baráttu þar sem 

spenna var á milli löngunar þátttakenda að halda í gamla sjálfið og þörfina að 

aðlagast nýju samfélagi. Þegar þátttakendur byrjuðu fyrst að vinna í Ástralíu 

virtist allt nýtt fyrir þeim, þar á meðal óformleg notkun tungumálsins en 

ákveðinn grunnur þarf að vera fyrir hendi til þess að skilja brandara sem var 

ekki fyrir hendi hjá þátttakendum. Þá skipta munnleg samskipti máli í 

bráðatilfellum, þar sem vinnufélagar tala hraðar við þær aðstæður. Í þriðja 

lagi var íhugun það ferli sem skipti máli varðandir reynsluna sem að færði 

þeim skynsamleg rök fyrir kostum og göllum flutninganna. Með íhuguninni 

áttuðu þátttakendur sig og komust á það stig að sætta sig við aðstæður. Þessi 

þrjú stig gerðust ekki alltaf í röð en með tímanum öðluðust þeir festu, en þrátt 

fyrir það náðu þeir aldrei fullri sátt.   
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Í fyrirbærafræðilegri rannsókn Jose (2011) er fjallað um reynslu 20 ný 

innfluttra hjúkrunarfræðinga frá Filippseyjum, Nígeríu og Indlandi sem hafa 

starfað á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum í styttri tíma en fimm ár. Í 

niðurstöðunum voru greind sex megin þemu sem fólu í sér: drauma um betra 

líf  þar sem hjúkrunarfræðingarnir gerðu sér vonir um að verða auðugir og 

hamingjusamir án baráttu. Erfiða vegferð sem tengdist flutningi til ókunnugs 

lands eins og einmanaleika og allt nýtt í lífi og vinnu, ásamt löngu erfiðu og 

kostnaðarsömu innflytjenda ferli. Átakanlegur veruleiki þar sem 

byrjunarörðugleikar hurfu með tímanum en í staðinn helltust yfir áhyggjur 

eins og að finna samgöngur, matvörur, bænahús, skóla fyrir börnin og margar 

aðrar helstu nauðsynjar. Að komast yfir áskoranir með þrautseigju og vilja. 

Þá greindu hjúkrunarfræðingarnir frá stuðningi frá samstarfsfólki sem þeir 

töldu mikilvægan fyrir aðlögunina meðal annars í vinnunni. Eftir því sem á 

tímann leið fór þeim að líða og ganga betur og flestir nutu þess að starfa í 

Bandaríkjunum og töldu að þar væri gott að bæta við menntun sína og þjálfun 

til þess að verða betri í starfi. Að lokum fannst hjúkrunarfræðingunum þeir 

tilbúnir til þess að hjálpa öðrum og þeim fannst þeir skuldbundnir til þess. 

Pittman, Davis, Shaffer, Herrera og Bennett (2014) rannsökuðu útkomu 

erlent menntaðra hjúkrunar-fræðinga sem réðu sig til starfa við hjúkrun á 

árunum 2003-2007 í Bandaríkjunum. Úrtakið samanstóð af 502 

hjúkrunarfræðingum frá ýmsum löndum, flestir frá lágtekjulöndum voru 

menntaðir frá Filippseyjum (53%) og flestir frá hátekjulöndum voru 

menntaðir frá Kanada (87%). Notast var við spurningakönnun í gegnum 

tölvupóst. Skoðaðir voru þættir eins og laun, kynningu á vinnuumhverfi og 

menningu, starfsánægju og hvort þeir skynjuðu mismunun. Niðurstöður sýna 

að 51% svarenda greina frá því að hafa ekki fengið nóga kynningu á 

vinnuumhverfi en sá hópur var marktækt líklegri til þess að vera óánægðir í 

starfi.  Að minnsta kosti 40% segjast hafa verið mismunað varðandi laun, 

vaktir, og vinnutengd verkefni. Hjúkrunarfræðingar menntaðir í 

lágtekjulöndum og hjúkrunarfræðingar sem að ráða sig í gegnum 

starfsmannaleigur greina frekar frá að þeir hafi hlotið ósanngjarna meðferð. Í 

safnrannsókn Pung og Goh (2017) sem samanstóð af 24 rannsóknum 17 

eiginlegum, 6 megindlegum og einni með blandaðri rannsóknaraðferð, birtar 

á  árunum 2005 til 2015 kemur fram að  þau þemu sem voru greind  í 

tengslum við áskoranir hjúkrunarfræðinga sem fóru til annarra landa að vinna 

voru samskiptahindranir vegna tungumálaörðugleika, erfiðleikar við áttun, 

löngun eftir því sem var en er ekki lengur til staðar, tilfinning um faglega 
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þróun eða að vera vanmetin, mismunun og tilfinning um að vera lítið 

mikilvægur, persónulegur og faglegur munur, og mikilvægi stuðningskerfis. 

Amundsen (2015) rannsakaði með eigindlegri aðferð reynslu evrópskra 

hjúkrunarfræðinga utan Norðurlanda sem störfuðu á hjúkrunarheimilum í 

Noregi. Úrtakið samanstóð af þremur hjúkrunar-fræðingum. 

Hjúkrunarfræðingarnir höfðu hlotið menntun í sínu heimalandi og höfðu 

starfað á norskum hjúkrunarheimilum í 2-10 ár. Í niðurstöðum kemur fram að 

allir hjúkrunarfræðingarnir upplifðu að stigskipting væri með öðrum hætti en 

í heimalandi. Þeir lýstu samskiptum við lækna á jákvæðan hátt, þannig að 

læknar voru samstarfsmenn og samskipti hindranalaus, ólíkt heimalandinu. 

Hjúkrunarfræðingarnir skynjuðu á ólíkan hátt hvort þeir upplifðu virðingu frá 

samstarfsfólki, einn hjúkrunarfræðingur hélt því fram að ekki væri borin 

virðing fyrir henni af því hún væri útlensk. Hinar tvær sögðust ekki hafa 

þessa tilfinningu nema þegar þær voru settar í að sinna verkefnum sem þeir 

segja að tilheyri aðstoðarfólki. Þá kemur fram hjá þeim öllum að þær þurftu 

að hafa fyrir því að öðlast virðingu frá sjúklingum. Allir 

hjúkrunarfræðingarnir sögðust hafa fengið mikla hjálp frá samstarfsfélögum 

þegar þeir byrjuðu að starfa  en tveir viðmælendur tjáðu að það hafi síðan 

tekið enda og einn sagðist við sérstakar aðstæður hafa leitað eftir hjálp en 

fékk hana ekki og sagt að gera verkið sjálfur. Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu 

það að vera alltaf ókunnugir og vera fyrirfram dæmdir. þá fannst þeim 

sérstaklega krefjandi að skilja norsku þrátt fyrir að hafa allir tekið námskeið í 

norsku áður en þeir byrjuðu að vinna. Þá áttu þeir erfitt með að eignast vini. 

Í safnrannsókn Moyce, Lash og de Leon Siantz (2015) var skoðuð reynsla 

erlent menntaðra hjúkrunarfræðinga utan heimalands. Rannsóknirnar voru 44  

frá mörgum löndum, flestar frá Bretlandi, síðan Bandaríkjunum, Kanada og 

Ástralíu, 25 eigindlegar rannsóknir, 16 grundvallaðar á könnunum, 

spurningalistum og gagnagreiningu sem lágu fyrir (e. secondary data 

analysis), tvær  með blönduðum aðferðum og ein grein með sérfræðilegri 

ráðgjöf (e. expert consultation). Í niðurstöðum kom fram að 

hjúkrunarfræðingarnir upplifðu ýmsar áskoranir og umskipti í lífi sínu þegar 

farið var til annars lands að vinna. Hægt var að sammerkja með þeim nokkur 

atriði. Fyrsta hindrunin voru erfiðleikar með reglur, eins og  innflytjenda 

reglugerðir og að verða sér út um starfsleyfi. Ekki voru erfiðleikar með að fá 

vinnu í öðru landi þrátt fyrir tungumálaerfiðleika. Aftur á móti eru 

tungumála- og samskiptaerfiðleikar algengastir við flutningana þrátt fyrir að 

hafa dvalið í landinu til margra ára og afleiðingin er einangrun og 

einmannaleiki. Mismunun og kynþáttafordómar verða til þess að færni 
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erlendu hjúkrunarfræðingana nýtist ekki sem skyldi þrátt fyrir hátt 

menntunarstig. Hjúkrunarfræðingarnir þurfa að aðlagast menningu 

vinnustaðarins, þar sem að önnur norm ríkja, kringum dánarbeð og andlát, 

einnig að aðskilja trúarskoðanir frá faggrein. Einnig þurfa þeir að aðlagast 

menningu dvalarlandsins, finna húsnæði, læra ný menningarleg viðmið, hafa 

stjórn á fjármálum og fá tilfinningu fyrir að tilheyra einhverju. Skuldbinding 

hjúkrunarfræðinganna í dvalarlandinu verður mikil og þeir eru ekki líklegir til 

að yfirgefa stöður. Munur á hjúkrunarverklagi var áberandi þema í 

rannsóknunum sem að tengdist breytileika í hjúkrunarmenntun í löndunum. 

Hjúkrunarfræðingarnir greindu oft frá því að þeir þyrftu að aðlaga sig að nýju 

verklagi sem olli streitu, áhersluna á hjúkrunarskráninguna og ótta við 

málaferli. Sumum fannst þessi breyting svo yfirþyrmandi að þeir hættu 

störfum. Til viðbótar greindu hjúkrunarfræðingarnir frá heimþrá og 

erfiðleikum við að halda tengsl við landið sem þeir yfirgáfu.  

Íslenskir hjúkrunarfræðingar í Noregi 

Mikil aukning hefur orðið á fjölda íslenskra hjúkrunarfræðinga sem leita 

vinnu erlendis í stuttan tíma, tvær til þrjár vikur, aðallega í Noregi (European 

Federation of Nurses [EFN], 2012), einnig er aukning á búferlaflutningum 

íslenskra hjúkrunarfræðinga til Noregs og þeirra hjúkrunarfræðinga sem hafa 

fast aðsetur á Íslandi en ferðast á milli landanna tveggja á milli vinnutarna. 

Hjúkrunarfræðingarnir fara ýmist á eigin vegum eða í gegnum 

starfsmannaleigur. Ekki er vitað hversu margir íslenskir hjúkrunarfræðingar 

hafa sótt vinnu til Noregs, en eftir efnahagshrunið 2008 jókst til muna sá 

fjöldi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem sóttu um norskt hjúkrunarleyfi. Ekki 

er vitað í hve miklu mæli fengin leyfi hafa verið nýtt (Christer Magnusson, 

2013). Eftir efnahagskreppuna á Íslandi í október árið 2008 hefur fjöldi 

sjúkrahúsa og sjúkrahúseininga verið sameinaðar og fjöldi hjúkrunarfræðinga 

í stjórnunarstöðum hafa misst vinnu. Einnig hefur yfirvinna verið skorin 

niður sem hefur leitt til kjaraskerðingar og aukningar á vinnuviðveru og 

vinnuframlagi (European Federation of Nurses [EFN], 2012).  

Frá árinu 2000 til ársloka 2008 höfðu 54 íslenskir hjúkrunarfræðingar 

fengið norskt hjúkrunarleyfi en fjöldi norskra hjúkrunarleyfa til íslenskra 

hjúkrunarfræðinga jókst til muna eftir efnahagskreppuna 2008 (Berge, 

Falkum, Trygstad og Ødegård, 2011). Frá árinu 2008-2016 hafa 576 íslenskir 

hjúkrunarfræðingar fengið leyfi, en fyrstu níu mánuði 2017 hafa einungis 

tveir íslenskir hjúkrunarfræðingar fengið leyfi. Í október 2017 eru 764 
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íslenskir hjúkrunarfræðingar menntaðir á Íslandi með norskt hjúkrunarleyfi 

(Magnus Hösöien Vermundstad ráðgjafi [Avdeling utdanning og personell 

planlegging] munnleg heimild, tölvupóstur 20. september 2017 frá 

Helsedirectoratet.no). Það er rannsóknarefni að íslenskir hjúkrunarfræðingar 

sæki til starfa í Noregi til langs eða skemmri tíma, en engin íslensk rannsókn 

hefur verið gerð um reynslu íslenskra hjúkrunarfræðinga af tímabundnum 

störfum á hjúkrunarheimilum í Noregi í gegnum norskar starfsmannaleigur. 

Skilningur á þeirri reynslu gæti komið að gagni fyrir þá sem vilja standa vel 

að ráðningum og orðið hjúkrunarfræðingum til hagsbóta.  

Tilgangur rannsóknar  

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annarsvegar að dýpka skilning og 

auka þekkingu á hver er reynsla íslenskra hjúkrunarfræðinga af tímabundnum 

störfum á hjúkrunarheimilum í Noregi og hinsvegar reynslu þeirra af störfum 

í gegnum norskar starfsmannaleigur í Noregi. Skoðaðir verða þættir eins og 

ástæður fyrir vinnuferðinni, samskipti við starfsfólk hjá notendafyrirtæki 

(hjúkrunarheimilin sem kaupa þjónustuna), samskipti við starfsmannaleigu 

og ástæður fyrir því að íslenskir hjúkrunarfræðingar leggja á sig að starfa við 

hjúkrun í Noregi með föstu hjúkrunarstarfi á Íslandi. Markmið rannsóknar er 

að hægt verði að nota niðurstöður rannsóknarinnar til gagns, við að skilja og 

koma til móts við þarfir hjúkrunarfræðinga sem starfa í gegnum 

starfsmannaleigur.  

Rannsóknarspurning 

Spurningin sem rannsókninni er ætlað að svara er: „Hver er reynsla 

íslenskra hjúkrunarfræðinga af tímabundnum störfum á norskum 

hjúkrunarheimilum  í gegnum norskar starfsmannaleigur? Í skilgreiningu 

lykilhugtaka eru þau hugtök skilgreind sem koma fyrir í 

rannsóknarspurningunni. 

Skilgreining lykilhugtaka 

Íslenskur hjúkrunarfræðingur: Einstaklingur með menntun í 

hjúkrunarfræði sem hefur fengið leyfi til þess að starfa sem 

hjúkrunarfræðingur á Íslandi sbr. Hjúkrunarlög nr.8/1974 (Hjúkrunarlög nr. 

8/1974)  
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Norsk hjúkrunarheimili: Stofnanir með heilsdagsþjónustu, sem starfa eftir 

lögum um heilbrigðisþjónustu sveitarfélaga með skipulagða þjónustu lækna 

sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðinga (Helsedirektoratet, 2015). 

 

Norskar starfsmannaleigur: Fyrirtæki sem ráða til sín starfsfólk og leigja 

það síðan út  (NHO Service, 2015). Innleiga/ Útleiga: útleiga starfsmanns er 

skilgreint sem „leiga á starfsmanni frá útleigu (leigusala) til viðskiptavinar 

(innleigu) þar sem innleigður starfsmaður er undir stjórn leigutaka (innleigu) 

(Arbeidsmarkedstjenesteloven, 2004, § 25). 

 

Tímabundið starf: Þegar vinnan er til bráðabirgða, vinnan er í stað annars 

eða annarra (afleysing) (Arbeidsmiljløloven, 2005, § 14-9).  
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Kafli 2. Aðferðafræði 

Í kaflanum er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað er um 

hugmyndafræði aðferðarinnar, hvernig vali á þátttakendum var háttað og 

skilyrði fyrir vali. Þar á eftir er þátttakendum lýst. Greint verður frá 

gagnasöfnunaraðferðinni, kostum hennar og göllum. Sagt verður frá því 

hvernig gagnasöfnun fór fram og greining gagna. Réttmæti og áreiðanleiki 

rannsóknarinnar verður reifuð og að síðustu fjallað um siðfræði 

rannsóknarinnar. 

Val á rannsóknaraðferð  

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var valin eigindlega 

rannsóknaraðferðin Vancouver- skólinn í fyrirbærafræði, sem er sambland af 

fyrirbærafræði, túlkunarfræði og hugsmíðahyggju. Meginmarkmið 

rannsóknaraðferðarinnar er að skilja betur flókinn heim mannlegrar reynslu 

út frá sjónarhóli einstaklinga sem þekkja til frá fyrstu hendi (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Aðferðin hentar því vel til þess að svara 

rannsóknarspurningunni og samræmist tilgangi rannsóknarinnar. Aðferðin 

byggir á samræðum og grundvallast á því að sýn einstaklingsins mótist af 

fyrri reynslu og eigin túlkun á þeirri reynslu sem síðan hefur áhrif á hvernig 

hann upplifir og túlkar heiminn. Litið er á þátttakendur í rannsókninni sem 

meðrannsakendur. Rannsakandinn þarf að eiga samræður við einstaklinga til 

þess að skilja mannlegt fyrirbæri eða tiltekna reynslu og mynda heildstæða 

mynd af reynslu hvers einstaklings í eigin huga með 

textagreiningaraðferðum. Heildarmynd hvers þátttakanda er sett saman í eina 

ákveðna heildarmynd af fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar sem 

rannsakandi veit ekki fyrirfram hvað hann hugsanlega gæti fundið, er notuð 

eigindleg nálgun, eigindlegar aðferðir leyfa að farið sé verulega djúpt í að 

skoða viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Meginmarkmið 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferðar er að hún gagnast vel til þess að skilja 

betur heim mannlegrar reynslu. Tilgangur Vancouver-skólans er að bæta 

mannlega þjónustu, þar á meðal heilbrigðisþjónustu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsóknarferlið er sett fram í tólf þrepum.  
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Tafla 1. Tólf meginþrep rannsóknarferilsins í Vancouver skólanum í 

fyrirbærafræði og hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á samræðufélögum (úrtak). Sjö þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki 

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en  

samræður hefjast 

Fyrirframgerðar hugmyndir lagðar til hliðar. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Tekin voru tvö viðtöl við hvern þátttakanda, 

samtals 14 viðtöl. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og   

hugtök ( byrjandi gagnagreining). 

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. Allar samræður voru 

hljóðritaðar og færðar í handrit. 

Þrep 5. Þemagreining (finna lykilsetningar og 

merkingu þeirra) 

Leitað var að kjarna hverrar frásagnar og       

greind í megin-þemu og undirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda 

Þemu hvers einstaklings var raðað upp í eina 

heildarmynd (grunngreiningarlíkan). 

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með   

viðkomandi þátttakanda 

Hver þátttakandi staðfesti sitt greiningarlíkan án 

athugasemda. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr 

öllum einstaklings greiningarlíkönunum. 

Þróað var eitt heildargreiningarlíkan úr öllum 

greiningarlíkönum þátttakenda. 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögnin (rituðu viðtölin) 

Öll handritin voru lesin yfir aftur og borin 

saman við rannsóknargögnin til að tryggja 

samræmi. 

Þrep 10. Kjarni fyrirbærisins sett fram sem lýsir 

fyrirbærinu (niðurstöðunum). 

„Þetta er töff“: Reynsla íslenskra 

hjúkrunarfræðinga af tímabundnum störfum á 

norskum hjúkrunarheimilum í gegnum norskar 

starfsmannaleigur í Noregi. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og 

meginþema með einhverjum þátttakendum. 

Tveir þátttakendur staðfestu heildargreininguna 

(niðurstöður) án athugasemda. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra heyrist 

Vitnað var beint í þátttakendur til að auka á 

trúverðugleika og saga þeirra sögð.  
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Í hverju þrepi í rannsóknarferlinu í Vancouver-skólanum á sér stað 

ígrundun og farið er endurtekið í gegnum sjö megin þætti allt 

rannsóknarferlið: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að 

túlka, að raða saman, að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

 

 
 

Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö íslenskir hjúkrunarfræðingar, allt 

konur, valdar með tilgangsúrtaki. Skilyrði fyrir vali var að vera með íslenskt 

hjúkrunarleyfi, að hafa farið í vinnuferð til Noregs og starfað þar  á 

hjúkrunarheimili í að minnsta kosti eina vinnulotu í gegnum norska 

starfsmannaleigu. Rannsóknin grundvallast á lífsreynslu hvers 

hjúkrunarfræðings fyrir sig. Í Vancouver-skólanum er ákveðinn rauður 

þráður sem hægt er að segja að sé samnefnari fyrir þá sem hafa upplifað 

ákveðna reynslu og reynsla hvers og eins er alltaf frábrugðin reynslu annarra 

að einhverju leyti en einnig lík að öðru leyti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Vinnuferðir hjúkrunarfræðinganna spönnuðu allt frá fimm dögum upp í 

þrjá mánuði. Tíðni vinnuferða var frá  tveimur til sjö vinnuferða frá árunum 

2009 til 2015. Hjúkrunarfræðingarnir fóru samanlagt í 30 ferðir. Tveir 
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hjúkrunarfræðingur fóru í öll skiptin á vegum sömu starfsmannaleigu. 

Þátttakendur voru konur á aldrinum 35 til 65 ára, meðalaldur var 39 ár. 

Starfsaldur var 3 ár til 40 ár og meðalstarfsaldur 26 ár. Sex 

hjúkrunarfræðingar voru með BS gráðu, ein með hjúkrunarpróf frá 

Hjúkrunarskóla Íslands og fimm voru með mismunandi framhaldsmenntun í 

hjúkrun. Á Íslandi störfuðu hjúkrunarfræðingarnir á Akureyri og í Reykjavík 

á mismunandi starfsstöðvum, heilsugæslustöðvum, hjúkrunarheimilum, og 

sjúkrahúsum. Lægsta starfshlutfall á Íslandi var 70%, hæsta 100%, 

meðalstarfshlutfall var 85%. Allir hjúkrunarfræðingarnir voru giftir eða í 

sambúð, einn var fráskilinn. Allir hjúkrunarfræðingarnir áttu eitt til þrjú börn 

og voru þau öll eldri en 18 ára, nema hjá tveimur þátttakendum sem áttu eitt 

og þrjú börn en þau voru öll 18 ára og yngri. 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum en þau eru ein af mikilvægustu 

gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum í heilbrigðisvísindum og eiga vel við 

þegar skoðuð er reynsla fólks (Helga Jónsdóttir, 2013). Orð 

meðrannsakendanna er grundvöllurinn sem byggt er á. Viðtalsrammi með 20 

meginspurningum var notaður til stuðnings til þess að fá svör við 

rannsóknarspurningunni. Í Vancouver skólanum í fyrirbærafræði á 

rannsakandinn samræður við einstaklinga sem hafa tiltekna reynslu. Lestur 

fræðilegs efnis í tengslum við rannsóknina átti sér nokkurn aðdraganda áður 

en viðtölin fóru fram. Viðtölin fóru fram á Akureyri og á 

Reykjavíkursvæðinu á vinnustöðum og heimahúsum þátttakenda auk 

húsnæðis sem rannsakandi hafði til umráða. Tekin voru tvö viðtöl við sjö 

þátttakendur, öll voru viðtölin tekin augliti til auglitis og lengd þeirra 

spannaði frá 33 mínútum uppí 54 mínútur, meðalengd viðtalanna var 43 mín. 

Viðtölin voru hljóðrituð og færð orðrétt í handrit. Ákveðið var að láta staðar 

numið eftir samtöl við sjö einstaklinga þegar greining á viðtölunum var hætt 

að leiða ný gögn í ljós (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Öll 

viðtölin voru ritunnin orðrétt. 

Viðtalsrammi 

Upplýsingum var safnað með hliðsjón af eftirfarandi viðtalsspurningum 

sem voru notaðar til stuðnings í hálf stöðluðum viðtölum við þátttakendur.  
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1. Mig langar að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni af störfum  

þínum á hjúkrunarheimili í Noregi í gegnum norska 

starfsmannaleigu?  

2. Hvað var það sem hafði áhrif á að þú fórst til Noregs að vinna?  

3. Hvernig bjóstu þig undir ferðina til Noregs?  

4. Getur þú lýst því hvernig þér leið þegar þú byrjaðir fyrst að vinna í 

Noregi?  

5. Fékkstu vaktaskema áður en þú lagðir af stað til Noregs/stóðst 

vaktaskeminn?  

6. Hvernig vaktir vannstu aðallega? 

7. Hvernig var aðlögun þinni á hjúkrunarheimilinu í Noregi háttað?  

8. Hvernig var vinnuumhverfið? 

9. Segðu mér frá samskiptum þínum við starfsfólk á 

hjúkrunarheimilinu? 

10. Segðu mér frá samskiptum þínum við sjúklinga á 

hjúkrunarheimilinu? 

11. Hvernig gekk þér með hjúkrunarskráninguna? 

12. Segðu mér frá samskiptum þínum við starfsmannaleiguna í Noregi? 

13. Hvaða upplýsingar fékkstu hjá starfsmannaleigunni, áður en að þú 

fórst til Noregs 

14. Var starfsaldur eða viðbótarmenntun  metin til launa? 

15. Fékkstu sundurliðaðan launaseðil/eingreiðslu? 

16. Getur þú lýst reynslu þinni í vinnuferðinni sem þér fannst sérstaklega 

góð? 

17. Getur þú lýst reynslu þinni í vinnuferðinni sem þér fannst óþægileg? 

18. Hverjar eru líkurnar á að að þú farir aftur til Noregs að vinna?  

19. Hvers vegna? 

20. Er eitthvað sem þig langar til að komi fram sem við höfum ekki rætt? 

Gagnagreining 

Rannsóknargögnin voru greind eftir rannsóknarferli Vancouver-skólans. 

Handrit sem varð til með því að ritvinna viðtal við hvern einstakling (e. 

transcript) var grandskoðað með tilliti til þess að fá heildarmynd af reynslu 

og upplifun hvers þátttakanda. Handritið var lesið aftur og aftur. Úr ritaða 

textanum voru dregin þau atriði sem þóttu svara rannsóknarspurningunni og 

flokkuð í meginþemu og undirþemu sem byggir á túlkunarfræði (e. 

hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. constructivism). Þegar aðalatriði í 
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frásögn hvers þátttakenda voru fullmótaðar voru þær bornar saman og unnin 

upp ein heildarmynd.  

 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Leitast var við að hafa augun opin fyrir réttmæti í gegnum allt 

rannsóknarferlið, með því að hafa samræmi í öllu rannsóknarferlinu. Úrtak 

rannsóknarinnar er fjölbreytt með tilliti til aldurs, starfsaldurs og reynslu. 

Eftir viðtöl við sjö þátttakendur var hætt að bera á nýjungum sem þóttu hafa 

frekari áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar. Til þess að auka á réttmæti 

rannsóknarinnar fór hver einstaklingur yfir sitt greiningarlíkan til 

staðfestingar og var mat allra að viðtölin voru rétt túlkuð. Að síðustu  fóru 

tveir einstaklingar yfir sameiginlega greiningarlíkanið sem þóttu vera með 

ólíka upplifun af reynslunni.    

Siðfræði rannsóknarinnar 

Leitast var við að vernda hagsmuni þátttakenda í rannsókninni með því að 

leggja til grundvallar megin reglur um siðfræði rannsókna sem eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. 

Reglurnar kveða á um virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans, að 

forðast ónauðsynlega áhættu, að vernda þá sem hafa veika stöðu fyrir áhættu 

og  láta vel af sér leiða með rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar  og er tilkynningin  undir 

númerinu S7797/2016. Samkvæmt Vísindasiðanefnd þurfti ekki sérstakt 

skilyrði fyrir leyfi frá nefndinni, sjá í viðauka A. Þátttakendur fengu 

kynningu á rannsókninni, sjá í samþykkisyfirlýsingu í viðauka en leitað var 

eftir upplýstu samþykki hjá þátttakendum eftir kynningu á rannsókninni. 

Engin rétt nöfn eða aðrar persónugreinanlegar upplýsingar koma fram 

rannsókninni. Hvergi koma fram staðhættir og atvik sem að á einhvern hátt 

geta verið rekjanleg til þátttakenda.  Hljóðupptökum og handriti tengdu 

rannsókninni var eytt tryggilega í lok rannsóknar.  
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Kafli 3. Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint með fyrirbærafræðilegri aðferð frá atriðum 

sem dregin voru úr viðtölum allra þátttakenda sem þóttu svara 

rannsóknarspurningunni samkvæmt lýsingu þeirra, með því að vitna í 

þátttakendur sem voru sjö konur á aldrinum 35-65 ára. Sett var saman 

heildargreiningarlíkan sem að sýnir myndrænt rauða þráðinn í viðtölunum. 

Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla íslenskra hjúkrunarfræðinga af 

tímabundnum störfum á norskum hjúkrunarheimilum í Noregi í gegnum 

norskar starfsmannaleigur? Þátttakendur lýstu reynslu sinni af 

vinnuferðunum sem mikilli áskorun. Þeir undirbjuggu sig vel fyrir ferðarnar 

og flestir fóru á norskunámskeið. Þeim gekk yfirleitt vel með tungumálið en 

greindu bæði frá því að hafa stundum átt óþægileg samskipti en oftast góð 

samskipti við starfsfólk og íbúa hjúkrunarheimilanna. Upplifun 

hjúkrunarfræðinganna af samskiptum við starfsmannaleigurnar voru  bæði 

jákvæðar og neikvæðar. Þátttakendum gekk oftast vel að aðlagast nýju 

vinnuumhverfi, þeir unnu flestir mjög margar vaktir á skömmum tíma og 

fundu fyrir miklu vinnuálagi. Þrátt fyrir ýmsar uppákomur þá lýstu allir 

þátttakendur reynslu sinni af vinnuferðunum góða og nutu þess, þegar upp 

var staðið, að vera í Noregi. 

Eftirfarandi greiningarlíkan skýrir megin niðurstöður þátttakenda af 

reynslu sinni af vinnuferðum til Noregs. Greiningarlíkanið inniheldur sex 

meginþemu sem lýsa í stórum dráttum niðurstöðum rannsóknarinnar. Megin 

þemu eru: Reynsla undirbúningur og ástæður fyrir Noregsferð, misjafnar 

starfsmannaleigur, hjúkrunarheimilin eru jafn misjöfn og þau eru mörg, 

yfirleitt voru nú bara samskiptin góð, að bjarga sér á norsku og að njóta og 

bera sem mest úr býtum. Grunnur pýramídans lýsir fyrsta meginþemanu sem 

felur í sér styrkleika þátttakenda fyrir Noregsferð og ástæður fyrir að farið er 

í vinnuferð, síðan er vinnuferðin rakin upp eftir honum. Á toppnum er síðasta 

yfirþemað sem felur í sér uppskeru og uppgjör vinnuferðanna en í gegnum 

viðtölin mátti greina með misjöfnu orðalagi hjá viðmælendum „þetta er töff“ 

en örin upp eftir pýramídanum táknar það. 
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Að njóta og bera sem mest úr býtum 

-að njóta lífsins 

- að vilja vinna mikið  

- launin laða að 

- þetta er áskorun 

- ekki eins hagstætt að vinna í Noregi og áður 

- að geta ekki sleppt takinu af Noregi 

  

  

Að bjarga sér á norsku 

 

 

 

 

Yfirleitt voru nú bara samskiptin góð 

- óþægileg samskipti 

- ánægjuleg samskipti 

 

 

 

 

 

Hjúkrunarheimilin eru jafn misjöfn og þau eru mörg 

- að aðlagst og sanna sig  

- misjafnt vinnuumhverfi 

- oft mikið að gera á vöktunum 

- verkefni sem samræmdust ekki menntun 

 

 

 

 

 

 

Misjafnar starfsmannaleigur 

- starfsmannaleigur stóðu yfirleitt við sitt 

- starfsmannaleigur létu sig mann varða í sumum tilfellum 

- maður þarf að vera vakandi og með allt á tæru 

- misjafn aðbúnaður á dvalarstöðum 

 

 

 

 

Reynsla , undirbúningur og ástæður fyrir Noregsferð 

- að kappkosta að vera sem best í málinu 

- það var líka náttúrulega peningurinn   

 

 

  
 „

Þ
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a
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Mynd 1. Greiningarlíkan 
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Reynsla, undirbúningur og ástæður fyrir Noregsferð 

 

Hjúkrunarfræðingarnir höfðu misjafna reynslu fyrir Noregsferðirnar. 

Ástæður og það sem hafði áhrif á að þær fóru til Noregs að vinna voru af 

ýmsum toga. Allir hjúkrunarfræðingarnir undirbjuggu sig á einhvern hátt 

áður en að þeir fóru í vinnuferðirnar. Þrír höfðu unnið í Noregi löngu áður en 

íslenskir hjúkrunarfræðingar fóru almennt að fara til Noregs að vinna og 

unnu þar á ýmsum sjúkrahúsdeildum en fóru þá  ekki í gegnum 

starfsmannaleigur. Ein hafði farið í framhaldsnám í Noregi, önnur hafði farið 

í framhaldsnám í Danmörku sem henni fannst nýtast vel í 

tungumálasamskiptum þegar hún fór að vinna í Noregi.  

Að kappkosta að vera sem best í málinu  

Allir þátttakendur lögðu metnað í að undirbúa sig vel í tungumálinu áður 

en þeir fóru út, sérstaklega þeir sem voru að fara í fyrsta skipti í vinnuferð. 

Þátttakendur undirbjuggu sig hver um sig með ýmsum hætti, fóru á 

norskunámskeið, tóku námskeið í háskóla, sem voru kenndir á norsku, lásu 

norsku, hlustuðu á norsku og horfðu á norskt sjónvarp. 

Flestir hjúkrunarfræðingarnir, eða sex af sjö, fóru á norskunámskeið á 

Íslandi fyrir fyrstu Noregsferð í gegnum starfsmannaleigu. Linda og Birta 

sem höfðu fyrri reynslu af störfum í Noregi fóru þrátt fyrir það á 

norskunámskeið. Einn hjúkrunarfræðingur greindi frá því að mesta hræðslan 

við að fara út til að vinna væri í sambandi við málið þannig að hún 

kappkostaði að læra eins mikið í málinu og hún gæti. Auk norskunámskeiða 

þjálfuðu þær sig flestar í norsku. Linda tók námskeið í háskóla sem voru 

kennd á norsku á Íslandi á veturna, auk þess sem hún las norsk tímarit og 

horfði á NRK [norskt sjónvarp]. Arndís sagðist hafa farið að hlusta á og lesa 

norsku. Birta sagðist hafa lesið mikið, sérstaklega norskar spennusögur og 

reyndi að hafa norskuna yfir sér með því að hlusta á norska hljóðdiska 

sérstaklega áður en að hún fór í fyrsta skipti. Dana sagðist hafa komist að því 

þegar hún var á norskunámskeiðinu að hún gæti nú trúlega bjargað sér 

ágætlega, sagðist vera fljót að læra tungumál. Ósk sagðist hafa horft á 

norrænar sjónvarpsstöðvar, lesið norsku, horfði á norska  DVD diska og hlóð 

niður kennsluefni til þess að læra norsku.  

Iðunn sagðist tala norsku og fór ekki á norskunámskeið: 

Ég bjó mig eiginlega ekkert undir það nema bara að.. passa 

að ég hefði nógu mörg gleraugu [hló] og með glósubók og og 
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hérna ég var með svona glósubók sem ég glósaði í öll lyf og 

leiðir og allt sem ég þurfti að muna ... að öðru leyti ekki neitt, 

norskan var alveg fín sko ... ég horfi mikið á Scandinaviska 

sjónvarpið  og ég tala alveg norsku sko (Iðunn).  

Það var líka náttúrulega peningurinn 

Hjúkrunarfræðingarnir greindu frá ýmsum ástæðum fyrir vinnuferðunum. 

Í flestum tilfellum höfðu þeir fjölskyldu- og vinatengsl í Noregi en þeim 

fannst kostur að geta sameinað vinnuferð og heimsækja ættingja og vini. 

Tveir hjúkrunarfræðingar áttu dætur sem bjuggu í Noregi.  Nokkrir greindu 

frá því að vinkonurnar hefðu verið að fara og sumar nefndu ástæður eins og 

fara út úr þægindarammanum, fyrri kynni af Noregi, prófa eitthvað nýtt, 

spennandi, áskorun og  ævintýraþrá. Allir komu inn á  að peningarnir hefðu 

laðað að. 

Birta  tilgreindi  ástæður fyrir sínum vinnuferðum á þessa leið :  

Það var nú kannski bara gamall áhugi á Noregi fyrir mörgum 

árum sko ... Fyrir mörgum árum var ég að vinna á [nefnir 

spítala og borg] og var þar í eitt ár, en hérna en alltaf haft 

smá taugar til Noregs og oft farið þangað. Mér fannst það 

bara spennandi, það var ekkert það var líka náttúrulega 

peningurinn þó að .. og það var kannski ekki bara númer eitt 

tvö og þrjú. Það var svona bara mér fannst gaman að prufa 

þetta finnst að tækifæri bauðst ... Ég hafði svona grunn í 

málinu náttúrulega bara dönsku héðan og svo hafði ég verið í 

Noregi og les alltaf norsku og sem sagt var ekkert stór 

vandamál með það, ekki það að ég held að ég sé fullbí fær í 

einhverjum norskum framburði en ég skil vel bæði talað og 

skrifað mál (Birta).   

Linda sagði ástæðuna fyrir Noregsferð vera ævintýramennsku, áskorun og 

fyrri kynni af Noregi, en hún vann þar í tvö sumur þegar hún var táningur og 

var þá komin aðeins inn í norskuna. Iðunn sagði að það sem hafði áhrif á að 

hún fór að fara til Noregs að vinna var: 

Fyrst var það það nú bara svona, ég lærði úti í Noregi, ég tala 

norsku og ég er með norskt hjúkrunarleyfi og það var svona 

bara eiginlega ævintýra .. þrá, bara svona svolítil „nostalgia“ 

(söknuður) „ og kannski í öll skiptin svona ævintýraþrá“ já í 
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rauninni ... mér finnst kaupið ekki nógu gott [á Íslandi] og 

mér finnst ágætt að fá pening (Iðunn). 

Lísa og Ósk greindu frá því að vinkonurnar hefðu verið að fara og látið 

vel af ferðunum og það hafði áhrif. Lísa sagði: 

Það var náttúrulega peningagleðin líka [hló] ... og kannski 

líka bara svona að að hérna finna þú veist get ég þetta? 

Aðeins að fara út úr þægindarammanum, ég er búin að vera 

[x ár] á sama vinnustað og og þetta er svona „yess I can do 

it“ þetta er svolítið svoleiðis ha þú veist maður verður bara 

svolítið svona bara „já get þetta kerlingin“ (Lísa). 

Dana sagðist hafa haft litla og óstabíla vinnu, þar af leiðandi lítið af 

peningum og langaði að prófa eitthvað nýtt, sagðist ekki  hafa haft neinu að 

tapa. Hún sagðist ekki neita því að peningarnir hefðu heillað. 

Ástæður Arndísar fyrir Noregsferð voru á þá leið að: 

Það var eiginlega fyrst og fremst starfsumhverfið hér, 

möguleikar mínir hér fannst mér svona hér óaðlaðandi, svo 

fannst mér spennandi að fara í svona hálfgerða heimsreisu, ég 

hugsaði þannig [hlær] reyna fá mér starfsleyfi hér og þar um 

heiminn og vinna á meðan ég er að ferðast ... 

hjúkrunarfræðingar geta unnið allstaðar (Arndís).  

Misjafnar starfsmannaleigur 

Hjúkrunarfræðingarnir höfðu misjafnar sögur að segja af  

starfsmannaleigunum. Reynsla þeirra spannaði allt frá mikilli ánægju til 

óánægju. Það var misjafnt hvaða upplýsingar starfsmannaleigurnar veittu 

hjúkrunarfræðingunum fyrir ferðalagið og misjafn stuðningur sem þeir fengu 

frá leigunum eftir að þeir voru komnir til Noregs.  

Starfsmannaleigur stóðu yfirleitt við sitt  

Það var mjög misjafnt hvernig starfsmannaleigurnar tóku á móti 

hjúkrunarfræðingunum, og hvað þær voru áreiðanlegar. Í sumum tilfellum 

voru vegalengdir á milli vinnustaða og dvalarstaða mjög langar, en 

starfsmannaleigurnar útvegaðu ekki bifreið í öllum tilfellum. Stundum 

skaraðist tími samgönguvagna við vinnutíma sem skapaði óþægindi. Þá var 

staðsetning dvalarstaða misgóð. Starfsmannaleigurnar útveguðu og lögðu upp 

með að borga alla gistingu og misjafn metnaður var lagður í aðbúnað 
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hjúkrunarfræðinganna á dvalarstað. Allir þátttakendur sögðust hafa fengið 

ferðakostað greiddan.  

Iðunn og Linda áttu það sameiginlegt að þær höfðu áður starfað á helstu 

sjúkrahúsunum í Noregi áður en íslenskir hjúkrunarfræðingar fóru að fara 

almennt út, þær höfðu bæði reynslu af að fara á eigin vegum og í gegnum 

starfsmannaleigur sem þær voru misánægðar með. Iðunn og Linda töluðu 

báðar um að það væri betra að fara í gegnum starfsmannaleigu en að fara á 

eigin vegum. Auk Birtu voru þær einu af þátttakendum sem höfðu reynslu af 

því að fara bæði á eigin vegum og í gegnum starfsmannaleigur. 

Mér finnst gott að fara svona í gegnum starfsmannaleigu, þá 

panta þeir flugið, þeir sjá um húsnæðið, alla reikninga .. allt 

vesen í sambandi við vaktir og annað og ég bara mæti þegar 

mér er sagt ... það hentar mér (Iðunn).  

Í tvö síðustu skiptin sem þær fóru til Noregs að vinna störfuðu  þær á 

hjúkrunarheimilum í gegnum starfsmannaleigu. Linda fór  í gegnum 

starfsmannaleigu sem hún hafði heyrt vel látið af:  

Ég vil frekar sko hafa tryggar hérna hvað á ég að segja að allt 

sé pottþétt ...  ég tek það fram yfir að hafa sko tryggar 

aðstæður þó að launin séu aðeins lægri ... Það stóðst allt sem 

sagt var alveg gjörsamlega (Linda). 

Iðunn sagðist hafa gert starfsmanni starfsmannaleigunnar alveg grein fyrir 

því hvernig hún vildi hafa þetta:  

Ég fékk ágæta íbúð, ég fékk gott hjól og hann stóð alveg við 

allt sitt sko ... þannig að mér fannst þessi samskipti bara mjög 

jákvæð. Stundum fann ég ekki út úr þessu og svo var ekkert 

hjól, það var búið að lofa mér hjóli en svo kom það ... í 

aðalatriðum sko þá hefur þetta staðist allt saman (Iðunn). 

Birta var ánægð með starfsmannaleigurnar: 

Mér finnst eins og bara kannski með starfsmannaleigurnar að 

ég veit ekki hvort þær eru misjafnar, ég hef bara verslað, eða 

bara verið hjá tveimur, mér finnst þær alveg hreint hafa 

hundrað prósent staðið við sitt eins og ég segi, bæði í 

sambandi við laun og bara alla þjónustu ... þessar sem að ég 

hef verið hjá að þær hafa báðar staðið við allt sem þær segja 

og mjög almennilegar og fínar (Birta).  

Arndís talaði um að starfsmannaleigurnar væru ósköp misjafnar: 
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Maður lærir nú bara mjög mikið á að vera í samskiptum við 

þær [starfsmannaleigurnar] og yfirleitt stenst allt sem talað er 

um sko (Arndís). 

Það mátti greina af viðtölunum við Ósk og Lísu að þær voru ekkert 

sérlega ánægðar með samskipti sín við starfsmannaleigurnar:  

Það stóðst nú .. allt yfirleitt sko sem þeir sögðu, reyndar var 

ein starfsmannaleiga sem ég vann hjá sem að hefur eitthvað 

farið á hausinn eða eitthvað, .. já [andvarpar] hún reyndar 

borgaði, borgaði mér aldrei .. loka greiðslu (Ósk). 

Lísa sagði að samskiptin hafi ekki verið beint góð við 

starfsmannaleigurnar:  

Aðal vandamálin voru í sambandi við sjálfa leiguna. Í fyrsta 

sinn sem að ég fór út þá kom ég seint að kvöldi og var búið 

að segja mér nákvæmlega hvert ég ætti að fara og ég tók 

leigubíl þangað og þegar ég kom þá var lykillinn ekki þar 

sem hann átti að vera  og ég komst ekki inn í húsið þannig að 

ég hringdi í karlinn sem var minn hérna milliliður ... og hann 

sagði mér bara að fara á næsta hótel ... það var engan leigubíl 

að fá og ég vissi ekki hvernig ég átti að komast á þetta hótel 

en hafði það nú loks klukkan tvö eða þrjú um nóttina á 

hótelið rennandi sveitt og það er ekki það þeir borguðu það ... 

Það var voðalega lítið sem að stóðst ... ég lenti sko að mér 

finnst þegar ég talaði við hinar rosalega illa í þessari leigu ... 

en þegar ég var að segja sögu mína sko til annarra, „vá hvað 

þú hefur lent illa í því“! En nú er ég ekki svona 

vandamálamanneskja sem er með allt of miklar kröfur, alls 

ekki sko ég er frekar svona jákvæð kona og og hérna já þetta 

var ekki skemmtilegt, þannig að ég ætlaði til annarrar leigu 

sko en svo varð ekkert úr því, því ég fór ekkert aftur (Lísa). 

Ósk greindi líka frá því að að eitt sinn í byrjun vinnuferðar var ekki búið 

að útvega henni húsnæði: 

Og þá þurfti ég bara að redda mér hóteli, þá eru launin 

náttúrulega farin (Ósk). 

Í einni vinnuferð var Ósk í næturvaktatörn um helgi úti á landi, hún dvaldi 

á sveitahóteli á vegum starfsmannaleigu. Allt í einu var hún beðin um að 

yfirgefa húsið þar sem það þurfti að rýma það fyrir brúðkaup sem átti að 

halda þessa helgi. Hún var beðin um að flytja sig á annan stað: 
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Þau keyrðu mig reyndar þangað sko og mér fannst þetta 

alveg rosalega óþægilegt að vera þú veist að flytja svona á 

milli staða.. þú ert búin að koma þér fyrir og átt að vinna 

þarna í þrjár vikur, þú ert búin að hengja upp fötin þín, og þú 

ert búin að koma þér fyrir með matinn þinn og svona sem þú 

ert búin að kaupa og allt í einu er þér kippt út og þú átt þarna 

að sofa annarsstaðar í þrjár eða fimm nætur.. og ert akkúrat á 

næturvöktum og svona, ég átti svolítið erfitt með svefn sko ... 

ég var mjög sár útí þau ... Ég var óánægð með þessa 

starfsmannaleigu að því leyti sko að manni var svona hent til 

og frá, þeir hálfpartinn vissu ekki hvar þetta sykehjem 

[hjúkrunarheimili] var (Ósk). 

Starfsmannaleigur létu sig mann varða í sumum tilfellum 

Eftir að hjúkrunarfræðingarnir voru komnir út og byrjaðir að 

vinna fundu þeir fyrir mismiklum stuðningi frá starfsmannaleigunum. 

Í einstaka tilfellum fólst stuðningurinn í því að starfsmannaleigurnar 

höfðu samband til þess að fylgjast með því hvernig gengi. Í öðrum 

tilfellum voru þær að redda málum og hlutum sem komu upp á. Í 

sumum tilfellum upplifðu hjúkrunarfræðingarnir algjört 

stuðningsleysi. 

Birtu fannst samskiptin við starfsmannaleigurnar mjög góð:  

Þær yfirleitt senda manni póst og spyrja hvernig gangi. Þær 

láta mann vita og segja það hvað var, Þetta gekk mjög vel hjá 

þér síðast og þær vildu fá mig aftur og svona...  þær láta sér 

alveg svona annt um mann og þú mátt alveg kvarta og kveina 

í þær ef þér finnst þörf á, ef eitthvað er að hjá þér (Birta).  

Svipaða sögu sagði Iðunn, starfsmannaleigan hringdi og spurði 

hvernig henni gengi og sagði að fólkið væri ánægt með hana [á 

hjúkrunarheimilinu]. Starfsmaður hjá starfsmannaleigu sem Linda 

hafði samskipti við var mjög sanngjarn, hann snerist svo í kringum 

starfsfólkið fyrra sumarið að redda hlutum í mörgum bæjum að hann 

var gjörsamlega búinn á því. 

Dana lýsti samskiptum sínum við starfsmannaleiguna:  

„Yndislegir! Þeir vildu allt fyrir mig gera!“(Dana) 

Hún sagðist hafa verið mjög heppin. Ofarlega í huga Dönu var  þegar hún 

veiktist og hún þurfti að komast strax til sérfræðilæknis. Starfsmannaleigan 
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pantaði leigubíl þar sem hún var ekki fær um að keyra sjálf vegna 

veikindanna, hún lýsti atvikinu:  

Norska  heilbrigðiskerfið er það gott að ef þú getur ekki keyrt 

sjálfur þá er náttúrulega tekinn leigubíll fyrir þig ef það er 

ekki sjúkrabíll sem þú þarft, og ég horfði bara á tölurnar fara 

upp og ég bara „Guð minn góður“ bara „Er ég að fara að 

borga þetta?“ náttúrulega Íslendingur í útlöndum og alveg 

bara þá var hann kominn upp í 100.000 og ég var farin að 

svitna, ég bara sat þarna og það náttúrulega, eins og ég segi 

þá fattaði ég ekki að heilbrigðiskerfið borgar það náttúrulega 

(Dana). 

Dana greindi einnig frá því að til að byrja með hafði hún ekki aðgang að 

interneti en það var bara að nefna það, þá kom það.  

Lýsingar hjúkrunarfræðinganna bentu ekki til þess að 

starfsmannaleigurnar hafi ekki alltaf látið sig um þær allar varða. Þegar Lísa 

fór í eina vinnuferðina ætlaðist starfsmannaleigan til þess að hún hjólaði á 

milli vinnustaðar og dvalarstaðar. Rétt áður en að hún fór til Noregs  fékk 

hún massíva eyrnabólgu þannig að hún gat ekki hjólað og varð að  fara með 

strætó á milli sem tók hálftíma en síðan tók við hálftíma ganga. Lísa sá ekki 

alveg fyrir sér hvernig hún hefði átt að fara alla þessa vegalengd á hjóli. 

Ósk lenti einu sinni í ógöngum þegar hún átti að mæta til vinnu: 

Einu sinni þá var ég á leiðinni þarna.. tók tvær vaktir á 

einhverju hjúkrunarheimili sem var svona í útjaðrinum og 

hérna þá lenti ég akkúrat í því að það var einhver svona kom 

einhver hryðjuverkatilkynning ... fólk var beðið um að fara 

ekki niður á Sentralstasjonina [aðal lestarstöðin í miðbænum] 

... heldur varð fólk að taka strætóa inn á milli hverfa og og ég 

náttúrulega kunni ekkert vel á borgina og og hérna tek 

einhverja lest í í svona utan til og átti að vera á næturvakt, 

lenti bara í í ógöngum og lenti í því að þurfa hérna, [næstu 

setningar talar Ósk hálf hlægjandi] ég vissi ekkert hvar ég var 

stödd þú veist og og hérna var alveg villt þarna á 

laugardagskvöldi bara einhversstaðar í úthverfi [nefnir borg], 

ég vissi ekkert í minn haus þannig að það endaði með að, að 

hérna ég gat bjargað mér þarna fann einhvern pizzustað sem 

að hringdi fyrir mig á leigubíl og þannig að ég gat bjargað 

mér á vaktina (Ósk). 
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Maður þarf sjálfur að vera vakandi og með allt á tæru 

Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu nokkra hnökra hjá starfsmannaleigunum 

fyrir vinnuferðirnar og eftir að þeir voru komnir út sem byggðist á lélegu 

skipulagi hjá starfsmannaleigunum sem að tengdist  oft samgöngum. 

Stundum voru hjúkrunarfræðingarnir komnir út en ekki búið að finna vinnu 

fyrir þá.  Einnig voru upplýsingarnar sem hjúkrunarfræðingarnir fengu oft af 

skornum skammti og allur gangur var á því hvort og  hvenær þeir fengu 

vaktaskema. 

Arndís talaði um að starfsmannaleigurnar væru ósköp misjafnar: 

Maður verður að passa sko eins og ég lenti í einu skipti þá 

var ég bara að fara daginn eftir og var komin með 

flugmiðann og allt en það var ekki komið vaktaplan, svo bara 

um kvöldið áður en ég átti að fara í flug þá hef ég samband 

við þá og spyr af hverju ég er ekki búin að fá vaktaskýrslu og 

svo fékk ég hana senda, þá voru þetta bara fimm vaktir, ég 

ætlaði að vera í þrjár fjórar vikur ... ég fer ekki að fara 

þennan tíma fyrir fimm vaktir  þannig að þeirri ferð var bara 

slúttað ... Maður þarf að vera vakandi hafa allt svona á tæru 

hvar maður býr, hvar maður á að mæta, og vera komin með 

vaktaplan, það þarf maður að gera sko (Arndís). 

Aðrir hnökrar sem Arndís upplifði var þegar hún fór á mjög afskekktan 

stað að vinna og starfsmannaleigan skipulagði ferðina þangað:  

Þetta var alveg í afdölum, þannig að samgöngur þar eru mjög 

stopular, rútuferðir ekki daglega en þeir höfðu gert ráð fyrir 

að það væru rútur daglega. Akkúrat daginn sem að ég átti að 

fara heim þá var engin rúta þannig að ég missti af fluginu 

sko, þeir höfðu ekki fattað það daginn áður (Arndís). 

Iðunn og Lísa upplifðu báðar eftir að hafa ráðið sig í gegnum 

starfsmannaleigu, að þegar þær komu út þá var engin vinna vís.  

Þannig að ég fékk fyrst enga vinnu og var, var þarna bara að 

flækjast [í borg] en ég er nú kunnug þar ... og fannst bara 

gaman að vera þar, en svo bara kom þessi vinna bara allt í 

einu upp úr þurru og það var allt voðalega losaralegt (Iðunn).  

Lísa lýsti sambærilegri reynslu: 

Ég átti að vinna einhversstaðar nálægt [í borg] sagði 

maðurinn og hann lét mig hafa húsnæði og þar var ég yfir 

nóttina og hringdi svo og sagði „Ertu með eitthvað handa 
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mér?“ „Nei nei!“ og hann dró mig svona á asnaeyrunum í tvo 

daga, ég kom þarna út af því ég átti að hafa eitthvað visst. 

Svo fékk ég þarna í [bær] fékk stöðu þar, þannig að ég varð 

að fara heillangt með lest og  og labba svo langa leið til þess 

að reyna finna staðinn sem ég átti að vera (Lísa). 

Upplýsingarnar sem hjúkrunarfræðingarnir fengu áður en þeir fóru út voru 

af skornum skammti. Linda Arndís og Birta sögðust hafa fengið nægjanlegar 

upplýsingar. Lísa vissi bara að hún væri að fara  á hjúkrunarheimili og Ósk 

sagðist hafa fengið heimilisföng. Iðunn sagði:  

Stundum fann ég ekki út úr þessu, fann ekki lykilinn (Iðunn).   

Dana vissi hvert hún var að fara og hvenær hún ætti að mæta. Hún var sótt 

á flugvöllinn og keyrð á áfangastað. 

Það kom fram hjá hjúkrunarfræðingunum að það var misjafnt hvort þær 

fengu vaktaskema áður en að þær fóru út. Dana og Birta sögðust ekki hafa 

fengið vaktaskema fyrir fyrstu ferðirnar sínar en Dana sagði það vera vegna 

þess að hún fór út með svo stuttum fyrirvara, í öllum seinni ferðunum fengu 

þær fyrirfram vaktaskema. Iðunn sagðist hafa fengið ákveðið vinnuplan í tvö 

síðustu skiptin sem hún fór út að vinna en í öll hin skiptin vissi hún ekki 

hvernig vöktum hún ætti að vera á, ekki einu sinni þegar hún var komin út. 

Lísa fékk aldrei vaktaskema  áður en að hún fór út, en þegar hún var komin út 

þá fékk hún vaktaskema og var kölluð oft út á aukavaktir.  

Hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að í flestum tilfellum hafi verið bætt á þær 

vöktum þegar þær voru komnar út, hvort sem þær höfðu fengið vaktaskema 

sendan heim áður en að þær fóru út eða eftir að þær voru komnar út.  Í eitt 

skipti fékk Ósk ekki vaktaskema áður en að hún fór út til Noregs að vinna: 

Og svo var dembt á mig vöktum bara, það var enginn dagur í 

fríi, bara alveg alla daganna og ég hafði samband við 

starfsmannaleiguna og ég sagði bara ég verð á fá pásu sko, ég 

er bara orðin það fullorðin [hlær] ég bara, ég höndla þetta 

ekki sko, ég verð bara að fá að hvíla mig af því líka þegar 

maður kemur svona ný inn á stað þá vinnur þú miklu miklu 

meira.. maður verður miklu þreyttari ... Þá sagði hann: [hjá 

starfsmannaleigunni] „Sko þú verður að gera þér grein fyrir 

því sko að við erum búin að borga farið fyrir þig þarna út, 

eða hérna út!“ Og ég bara já [hvíslar já] .. þú veist .. maður er 

bara svona lítill hræddur fugl í ókunnu landi og maður bara 

ósjálfrátt lætur einhvern veginn allt ganga yfir sig, staðinn 

fyrir að segja bara þú veist „ég verð að fá frí!“ (Ósk). 
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Arndís og Linda voru þær einu sem fengu vinnuskema fyrir allar 

vinnuferðirnar áður en þær lögðu af stað og þeir stóðust. Yfirleitt stóðst 

vaktaskeminn hjá öllum sem fengu vaktaskema en það bættust við vaktir eftir 

að þær komu út. 

Birta lýsti löngu ferðalagi þegar hún var að fara í vinnuferð. Sagðist hafa 

vaknað klukkan  fjögur um nóttina, flogið til [borgar] og svo þaðan til 

[annarrar borgar] og síðan með rútu á áfangastað og nánast beint á vakt: 

Það var kannski svolítið skrýtin reynsla en kannski klaufalegt 

hjá þeim að hafa ekki fattað hvað ég var lengi á leiðinni 

(Birta). 

Starfsaldur og viðbótarmenntun var yfirleitt ekki metin til launa. Allir 

hjúkrunarfræðingarnir nema einn sögðust hafa fengið ákveðnar greiðslur. 

Ósk var sú eina sem sagðist hafa fengið starfsaldur og viðbótarmenntun 

metið til launa og fengið launaseðil frá flestum starfsmannaleigunum, en 

launaseðlarnir voru oft ruglingslegir en svona nokkurn veginn réttir fannst 

henni. Linda sagðist  hafa fengið launaseðil hjá fyrri starfsmannaleigunni sem 

hún vann hjá en ekki þeirri seinni. Lísa sagðist yfirleitt hafa fengið launaseðil 

löngu eftir að hún var komin heim. Arndís og Birta sögðust alltaf hafa fengið 

launaseðla eftir hverja vinnuferð og allir launaseðlar Arndísar voru 

sundurliðaðir. Iðunn sagðist stundum hafa fengið sundurliðaðan launaseðil. 

Misjafn aðbúnaður á dvalarstöðum 

Það var mjög misjafnt hvernig aðbúnaður var hjá hjúkrunarfræðingunum á 

dvalarstöðum, Nokkrir voru mjög ánægðir en meirihlutinn var óánægður með 

aðbúnað og stundum staðsetningu. Þeir deildu oft vistarverum með öðrum og 

það kom fyrir að þeir voru ekki ánægðir með sambýlinga. Stundum fengu 

þeir bíla sem þeir samnýttu eða fengu til eigin umráða. 

Lísa sagði að gististaðirnir hafi yfirleitt ekki verið vel staðsettir að því leiti 

að það var langt í vinnu. Starfsmannaleigurnar útveguðu þeim gistingu í 

öllum tilfellum og borguðu leiguna. 

Dana lýsti sínum aðbúnaði: 

Ég byrjaði fyrstu þrjá dagana á að vera í hyttu því konan sem 

ég var að vinna á móti var í íbúðinni sem að við myndum 

koma til með að vera í ... þetta var alveg tuttugu mínútna labb 

en hún sótti mig bara alltaf ... Þeir sköffuðu fína íbúð sem ég 

sem sagt gisti í þegar ég var úti á tímabilinu, þá var ég bara í 

einni af þjónustuíbúðunum sem sagt elli íbúðunum þannig að 
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ég var eina og hálfa mínútu að labba í vinnuna ... ég var 

náttúrulega með bíl og og bara bensínkortið í bílnum (Dana). 

Birta sagði að íbúðirnar væru yfirleitt mjög fínar, í eitt skipti var hún í 

lítilli nýrri íbúð í íbúðahverfi og var 10 mínútur að ganga í vinnuna. Linda 

bjó með þremur sjúkraliðum sem voru ekki heima þegar hún var keyrð á 

staðinn og vissu reyndar ekki af því að hún væri að koma:  

Húsið var læst og sá sem að hafði keyrt mig á staðinn, hann 

þurfti að klifra inn um glugga ... kolniða myrkur ... þetta var 

rosalega hrátt og eldgamalt hús þar sem gólfið hallað 

hálfpartinn ... En svo hérna rættist nú úr þessu um morguninn 

... annar sjúkraliðinn var búinn að taka til hérna morgunmat 

handa okkur bara hlaðborð þannig að þetta var yndislegt... 

Starfsmannaleigan sko býður upp á það að við sem vinnum 

þarna getum tekið á móti gestum og mér finnst hafa tíðkast 

þarna í Noregi þar sem maður býr að maður getur tekið á 

móti gestum og þarna fékk ég manninn minn í heimsókn í 

nokkra daga og síðan fengu hin tvö líka til sín gesti nema 

þriðji sjúkraliðinn fékk til sín vinkonu og manninn hennar og 

þau stoppuðu í hálfan mánuð, það var allt of langur tími ... já 

bara settust upp á okkur og hún, vinkonan, tók bara undir sig 

stofuna og setustofuna og eldhúsið og af því þetta fór svona 

þá fékk ég annað húsnæði til að búa í ... og leið náttúrulega 

rosalega vel í því húsi (Linda). 

Linda og sjúkraliðarnir sem bjuggu í sama húsi höfðu tvo bíla til umráða 

og skiptust á að keyra hvert annað í vinnuna, en þrjú unnu í sitthvorum 

bænum, hún sagði að það hafi verið svolítið púsluspil að samnýta bílana en 

það hafi gengið samt rosalega vel. Í fyrstu vinnuferð Arndísar hafði hún ekki 

hugmynd um hvar hún ætti að dvelja, hún var hún sótt til [borgar] og keyrð 

inn fjörð að einbýlishúsi sem hún deildi með öðru starfsfólki:  

Það var sameiginlegt eldhús og allt var sameiginlegt, við 

vorum bara þarna hver með sitt herbergi og svo höfðum við 

bíl, það var töluvert langt frá hjúkrunarheimilinu sko, þannig 

að við þurftum bíl ... við vorum svo ekkert á sömu vöktum 

sko, stundum þurftum við að keyra hvor aðra eða skiptast á 

einhvern veginn ... svo fóru hinir einhvern veginn allir og 

varð ég þá ein í húsinu [hlær] og með þá bíl og ég mátti fara 

hvert sem er á bílnum ... það var algjör snilld (Arndís). 
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Ein reynsla Lísu af dvalarstað var þegar hún fékk herbergi í fjögurra 

herbergja íbúð, en auk hennar leigðu þar þrír karlmenn:  

Ég var eina konan og það var ekki hægt að læsa hurðinni 

minni og það var ekki hægt að læsa á klósettinu, þannig að ég 

varð að sko halda við með fætinum þú veist á klósettinu og 

hérna og fór í bað bara á hjúkrunarheimilinu. 

Lísa lýsti annarri vinnuferð sem hún fór í að vetri til en hana grunaði að 

hún gæti lent í erfiðum aðstæðum þannig að hún bjó sig vel með höfuðljós, 

göngustafi, mannbrodda, og sjálflýsandi vesti. Hún fékk ágætis herbergi með 

salerni og baði, en glerið var brotið þannig að það blés svolítið inn: 

Rosalegur kuldi ofboðslega mikið frost og við [aðrir 

hjúkrunarfræðingar á vegum starfsmannaleigu] vorum settar 

upp í eitthvað farfuglaheimili einhversstaðar upp á fjalli og 

við þurftum að renna okkur fótskriður niður fjallið [hlær] ... 

ég get svarið það í hvert einasta sinn sem ég fór niður í bæ þá 

hugsaði ég nú dett ég, nú dett ég, nú brýt ég mig rétt fyrir 

jólin! og þegar ég fór þá sagði ég við þær hérna ég var búin 

að spyrja þær hvort það væri ekki laust hérna , hérna laus 

staður,[til að dvelja] nei það var ekki, svo ég sagði: Þið 

skuluð ekki bjóða einum einasta hjúkrunarfræðingi upp á 

þetta ég læt alla vita af þessu!. ... og stundum sko bara var ég 

skríðandi bara á fjórum fótum sko þú veist í alvöru það var 

ekkert öðruvísi bara dró mig áfram á þú veist einhverjum 

hérna jurtum ... ég hugsaði stundum ég á ekki eftir að finde 

rundt [ rata] skilurðu ... og svo var bara dimma og ég hugsaði 

bara hvar á ég að fara.. þetta var svo hryllilega óþægileg 

reynsla (Lísa). 

Ósk sagði að það væri yfirleitt eitt herbergi með aðgangi að klósetti sem 

boðið væri upp á og  aðgangur kannski að matsal eða matstofu. Iðunn sagði 

að eitt sinn hafi hún verið í mjög lélegu og sóðalegu húsnæði með 

sameiginlegu eldhúsi með einhverjum innflytjendum sem að reyktu. Í byrjun 

einnar vinnuferðar kom hún að kvöldi til á dvalarstað og það var ekki ljós í 

svefnherberginu . Eitt sinn bjó Lísa út í bæ á vegum starfsmannaleigu hjá 

konu sem leigði út herbergi. Hún lýsti aðstöðunni:  

Þetta var hérna mjöööög hérna allt öðruvísi heldur en mér var 

sagt, það var enginn aðgangur að eldhúsi, þetta var lítið 

herbergi  og og hérna rúmið var 70 sentímetra breitt ... þetta 

var alveg ótrúlegt og klósettið frammi á ganginum ... ég vann 
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mest á næturvöktum þannig að hérna það var ekki opið 

eldhúsið [í vinnunni] þannig að hérna þetta var svolítið erfitt 

að fá sér að borða (Lísa). 

Hjúkrunarheimilin eru jafn misjöfn og þau eru mörg 

Það kemur fram hjá hjúkrunarfræðingunum að það er talsverður munur á 

vinnuumhverfi á hjúkrunarheimilunum í Noregi, sérstaklega varðandi 

mönnun, vinnuálag, samvinnu og stuðning. Þeir greindu frá því að rafræna 

sjúkraskráningarkerfið hafi  verið mismunandi á milli  staða. 

Hjúkrunarfræðingunum gekk oftast vel að aðlagast nýju vinnuumhverfi. Þær 

unnu flestar mjög margar vaktir á skömmum tíma og fundu fyrir miklu 

vinnuálagi. Það kom fram hjá flestum þeirra að þeim fannst best að vinna 

kvöld- og næturvaktir vegna þess að þá var minna álag í vinnunni og  ekki 

eins mikil pappírsvinna. 

Að aðlagast og sanna sig 

Það kom fram hjá þátttakendum að það var ekki alveg átakalaust að byrja 

að vinna í Noregi. Flestir greindu frá því að það  hafi verið mjög mikil 

áreynsla og stress til að byrja með.  Í gegnum viðtölin kom skýrt fram að þeir 

reyndu að standa sig vel á hjúkrunarheimilunum og reyndu að falla inn í 

hópinn. Aðlögun og aðlögunartími var mjög misjafn á hjúkrunarheimilunum 

og stundum var hann enginn. Skiptar skoðanir voru hjá 

hjúkrunarfræðingunum um hversu aðgengilegt sjúkraskráningar-kerfið var, 

en yfirleitt gekk þeim vel með skráninguna. 

Maður fær stundum enga aðlögun, manni er bara hent inn 

þarna eiginlega og [hlær] ég man eftir fyrstu vaktinni sem ég 

var þarna á þessu sykehjem [nefnir borgarhluta og borg] að 

ég bara..ég bara ég fann hvernig ég kófsvitnaði [hlær] ... 

Fyrst þá hugsaði ég bara hvað er ég búin að koma mér út í , 

hvað er að mér alltaf, af hverju get ég ekki verið bara heima á 

Íslandi á sömu þúfunni, af hverju? ...  þetta var svakalegt álag 

og, og hérna.. ég líki þessu stundum svolítið við þú veist eins 

og manni sé bara.. hent inní einhverja þvottavél og maður 

bara þú veist [hlægjandi] fari inn í gegnum eitthvað 

þvottavélaprógramm en hérna svo náttúrulega jafnaði maður 

sig á því og svona,  en þetta er áreynsla fannst mér sko ... Ég 

held í tvö skipti hafi ég fengið einn dag í aðlögun ekkert í hin 
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skiptin [þrjú] ... Ef þú ert að taka að þér svona verkefni þá er 

það alltaf erfiðast fyrst ... Það er á brattann að sækja en svo 

kemur þetta (Ósk). 

Iðunn sagðist hafa fengið lágmarks aðlögun, sagðist hafa verið kannski 

með hjúkrunarfræðingi í einn dag og það hafi ekki verið meira vegna þess að 

hún var alltaf í svo stuttan tíma.  Þegar hún byrjaði að vinna þá hugsaði hún :  

Guð minn góður hvað er ég búin að koma mér í ... það sem 

að ég hef alltaf gert sko bæði gert í Noregi og á Íslandi að ... 

þá var ég bara lipur, ég kom mér vel við sjúkraliðana og 

hérna hljóp bara hratt og svaraði bjöllum og tók verkefnin 

gerð þú þetta, ég get ekki, ég skal taka þetta og þá gerir 

maður sig svolítið vinsælan ... þetta virkar alveg og þetta 

virkar líka á Íslandi (Iðunn). 

Lísa sagði að þegar hún hafi farið í fyrsta sinn þá var hún látin koma 

daginn áður til þess að fá rapport og fræðslu um brunavarnir, síðan átti hún 

að koma strax á næturvakt: 

Þetta var ekki meira en það, stundum voru þetta ekki meira 

en tveir,  þrír klukkutímar sem ég átti að koma fyrir 

næturvakt og þess vegna hefði það verið svo gott ef maður 

hefði verið alltaf á sama stað sko ... Maður var svolítið 

skjálfandi í byrjun, maður svaf nú ekki mikið fyrstu nóttina 

sko sem maður átti að fara til vinnu, en svo var þetta bara allt 

í lagi. ... Það var ýmislegt sem að maður lenti í þarna til að 

byrja með sko, ég hérna lenti í því að kona fór í hjartastopp 

(Lísa).  

Ósk nefndi eins og Lísa að hún hefði viljað vera alltaf á sama staðnum til 

þess að koma í veg fyrir álagið sem fylgir því að byrja  á nýjum stað. Linda 

sagðist hafa fengið tvær eða þrjár aðlögunarvaktir af því hún var að vinna í 

sex vikur, hún sagði að ef hún hefði verið í hálfan mánuð þá hefði hún 

kannski fengið eina aðlögunarvakt. Arndís talaði um að það væri eiginlega 

sama hvert væri farið, það væru yfirleitt tvær aðlögunarvaktir, eftir það er 

maður fullgildur hjúkrunarfræðingur. Hún sagði að fyrstu vaktirnar hafi verið 

ósköp rólegar: 

Ég var mest óörugg með sko að læra á sjúklingana með 

lyfjagjafir og vera að gefa örugglega rétt lyf réttum sjúklingi 

sko, það var eiginlega mesta óöryggið ... Það varð dauðsfall á 

fyrstu næturvaktinni minni en ég var með vönum sjúkraliða 

og það var allt í lagi (Arndís). 
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Birta sagðist alltaf hafa fengið mjög góða aðlögun í þrjár fjórar nætur þar 

sem hún var á næturvöktum. Birta lýsti því þegar hún byrjaði fyrst að vinna: 

Maður verður bara svolítið týndur en mér fannst það koma 

fljótt og ég bara passa mig bara á því að að reyna að tala við 

.. samstarfsfólkið og bara láta það finna að ég væri ein af 

þeim sko ekki ekki vera útlendingur einhvern veginn beint, 

bara reyna að spjalla við það um heima og geima ekki bara 

vinnuna ... ég held að það hafi bara lukkast ágætlega ... þú ert 

svolítið að bera ábyrgðina þarna, þú ert hérna 

hjúkrunarfræðingurinn á vaktinni oft ... þú ert í rauninni 

stoðin fyrir hina ef að eitthvað kemur uppá þannig að þú þarft 

svolítið að setja þig inn í málin og mér fannst það bara koma 

tiltölulega fljótt (Birta). 

Ósk lýsti því þegar hún byrjaði fyrst að vinna að henni hafi fundist eins og 

að hún þyrfti að sanna sig:  

Það var svolítið sko þú veist horft á þig, svona upp og niður 

bíddu þú veist bara eins og þegar kemur ný manneskja inn á 

vinnustað „hvernig ætli þessi sé nú“! Þannig að ég var 

svolítið alltaf að sanna mig sko fannst mér .. en svona alla 

veganna í byrjun og hérna .. maður þarf alltaf að hérna að 

byggja upp svona traust (Ósk). 

Dana fékk lengsta aðlögunartímann, hún sagðist hafa verið svo heppin að 

hafa fengið fimm daga aðlögun. Hún sagði að á fyrstu vaktinni hafi hún verið 

eins og álfur út úr hól, hún lýsti næstu dögum:  

Konan sem ég vann á móti var þýsk .. það var merkilega 

auðvelt að skilja hana af því að hún vandaði sig svo mikið 

sko .. þannig að sem sagt jú jú eftir fyrstu vaktina þá í 

rauninni hafði ég svona eina manneskju alltaf ... hún gat 

útskýrt betur fyrir mér og bara mjög nákvæm ...  en síðan 

komst ég að því fjórum vöktum seinna að bara svona þetta 

fjall sem að fólk var að tala um það  að fyrstu fjórar vaktirnar 

eru skelfilegar sko, ég bara veit ekki hvernig mér datt þetta í 

hug sko [að fara til Noregs], það var bara algjör bugun, en 

fimmta vaktin þá bara svona vaknaði bara, birti, skýjahulan 

fór af ... fimmta vaktin hún var bara æðisleg (Dana). 

Linda sagðist hafa verið eins og ein af þeim: 

Þegar maður kemur til Noregs og er að vinna á nýjum stað, 

þá er maður ekkert að koma með íslensku siðina heldur 
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reynir maður að aðlaga sig að þeim og þess vegna gengur 

þetta svo vel (Linda). 

Hjúkrunarfræðingunum gekk misjafnlega með rafrænu 

sjúkraskráninguna. Arndís sagði að það væru mismunandi 

skráningarkerfi í Noregi og það þyrfti alltaf að vera að læra upp á 

nýtt. Arndís sagði að sér þætti Sagan [íslenska skráningarkerfið] 

betri. Flestir minntust á að rafræna hjúkrunarskráningarkerfið á 

Íslandi væri aðgengilegra. Birtu fannst skráningarkerfið svolítið 

þungt í vöfum og Dana sagði að skráningarkerfið þar sem hún var að 

vinna hafi ekki verið neitt sérstaklega auðvelt viðfangs og ekki sett 

upp á þægilegan máta: 

Ég sá það bara hvað Sagan var í rauninni vel sett upp eftir að 

hafa verið þarna en það tók, tók  náttúrulega smá tíma að 

komast inn í það en, en ég átti erfitt með að skrifa oft ... en ég 

hafði þær [starfsfólkið] oft hjá mér og bara þá sagði maður 

„þetta er ekki alveg rétt [hjá mér]!“ þá fattaði ég það að var 

svoldið mikið skandinavískan sem að blívaði [virkaði] sko 

(Dana). 

Ósk og Lísa sögðu að þeim hafi gengið ágætlega með 

hjúkrunarskráninguna:  

Ég skrifaði bara á minni dönsku sem er eins og norska ... 

Sumstaðar reyndar var erfitt að komast inn í kerfið af því þeir 

bara þú veist það bara gekk ekki þú veist ég var kannski búin 

að vera í eina viku áður en ég fékk aðgang, ég var kannski 

búin að fá aðgang en það bara gekk ekki þú veist, en þá 

skrifaði ég bara í gegnum hérna sjúkraliðana, þeir opnuðu 

fyrir mig og ég skrifaði nafnið mitt ... það gekk ekkert illa 

þegar maður var búin að læra á það fannst mér (Lísa). 

Iðunn sagði að hún hafi stundum ekki fengið aðgangsorð af því að hún 

stoppaði svo stutt og fór þá inn á aðgangsorði annarra. Hún sagði að 

skráningin hafi verið mjög aðgengileg og aðgengilegri heldur en Sagan:  

Eftir að hafa verið tvisvar á sama stað á elliheimili þá var ég 

nú bara orðin allt í lagi að bjarga mér (Iðunn) 

Birta og Lísa töluðu um að það væri ekki eins auðvelt að skoða aftur í 

tímann eins og í Sögunni. Linda sagði að það hefði tekið sig part úr degi að 

komast inn í skráninguna:  

Það er nefnilega svo skrýtið  með Norðmenn þegar maður fer 

út að það er eins og þeir haldi að maður kunni á tölvukerfið 
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[hlægjandi] þeir eru ekkert að kenna manni neitt sérstaklega, 

þetta er kannski allt annað kerfi heldur en er notað hérna 

heima og það er það örugglega, ég hef alltaf lagt áherslu á 

það að fá aðgangsorð og lykilorð og ég sé komin með það 

áður en ég byrja að vinna, að það sé ekkert vesen (Linda) 

Misjafnt vinnuumhverfi  

Það kom fram hjá þátttakendum að vinnuumhverfið á 

hjúkrunarheimilunum var mismunandi eftir stöðum, oftast vel 

skipulagt en stundum þurfti að leita að öllu. Flestir voru á því að 

vinnuaðstaðan hafi verið góð og að það hafi verið til nóg af 

hjálpartækjum. Það kom fram hjá nokkrum að þeim fannst erfitt að 

vera einn í aðhlynningu með rúmliggjandi íbúa, að það væri miklu 

meira álag á bakið en ef tveir hjálpuðust að og öruggara fyrir íbúana. 

Það kom fram hjá Lindu og Ósk að vinnuumhverfið var svipað og 

hér  heima. Arndís hafði starfað á nokkrum stöðum og sagði að 

vinnuumhverfið hafi verið mjög misjafnt og mikil breidd í 

aðstöðunni. Dana sagði að það hafi verið mjög vel uppsett þar sem 

hún var að vinna og Iðunn sagði að það hafi verið mjög gott og mjög 

vel skipulagt á þeim stöðum sem hún starfaði. Ósk hafði ekki sömu 

reynslu, sagðist hafa þurft að leita að öllu og hver staður hafi verið  

með sínar venjur: 

Mér fannst rosalega óþægilegt að koma bara beint inn og og 

hérna vera ábyrg fyrir vaktinni, vita ekkert hvar neitt er og 

svona og þurfa kannski að spyrja fólk sem er á hlaupum sko, 

finnast maður alltaf kannski vera að trufla eða eitthvað (Ósk). 

Dana talaði um að hún hafi þurft að fara í lyfjatiltekt í heimahjúkrun sem 

var tengd við hjúkrunarheimilið ef það var dauður tími á hjúkrunarheimilinu, 

en á báðum stöðum rakst hún á ýmsa hnökra sem hún var ekki ánægð með en 

á báðum stöðum tóku hjúkrunarfræðingarnir til lyf í lyfjabox:  

Kerfið hjá þeim það bauð upp á svo mikið af lyfjamistökum 

og lyfjamistök voru ítrekað að koma upp þannig að ég var 

mikið í því að segja bara „nei ég geri þetta ekki, þetta eru 

ekki nógu góð lyfjafyrirmæli “ ... ekki búið að fara yfir 

[lyfjafyrirmælin] kannski í einhver þrjú fjögur ár, mikið 

svona eitthvað sko „æ þær vita þetta bara“! Það á ekki að 

vera þannig að þær bara vita þetta, það á manneskja að geta 
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komið og leyst af, og bara í rauninni illa uppsett lyfjaherbergi 

... en hérna það vantaði svolítið svona heildar yfirsýn, það 

kom einhver og setti í box síðan var kvittað fyrir, síðan átti 

annar að fara yfir boxið og kvitta fyrir, síðan kom þriðja 

manneskjan sem tók það og kvittaði fyrir en stundum ef það 

gekk ekki að klára að setja í boxið ... þá var bara settur svona 

postage miði [skilaboð á miða] sem að jafnvel datt bara 

einhvers staðar af í millitíðinni ... síðan allt í einu fann maður 

bara miðann „oooh á hverju var þessi miði“? (Dana). 

Lindu fannst snyrtilegt og aðbúnaðurinn mjög góður, í raun og veru betri 

en hún átti von á  og fleiri hjálpartæki. Birta talaði um að á sumum stöðum 

hafi verið ein Sarita (lyftari) á mann hjá þeim sem þurftu að nota þær og það 

hafi verið mjög þægilegt því þá þurfti ekki að bíða eftir þeim til að aðstoða 

aðra íbúa. Iðunn tók undir að það hafi verið mikið af hjálpartækjum og virtist 

vera nóg af peningum. Lísu fannst aðstaðan alls ekki slæm:  

Allir þessir lyftarar ofboðslega mikið af hjálpartækjum sem 

að ég man ekki eftir hér ... það voru bara mér fannst 

gangarnir fullir af þessum þessum hjálpartækjum sem ... 

allskonar mikið af einnota hlutum sem ég veit svo sem ekki 

hvort það sé komið hér, það eiginlega pirraði mig svolítið -- 

einnota þvottastykki!. (Lísa) 

Lindu og Lísu fannst vinnan erfið að því leyti að þær voru mjög oft að 

vinna einar að aðstoða íbúana: 

Sko ein með rúmliggjandi sjúkling eða vistmann, það fannst 

mér dálítið erfitt sko ... satt að segja er maður bara þreyttur 

eftir þessar vaktir ... það er búið að ala mann upp í því að 

vinna með öðrum passa upp á bakið og þá eru ákveðin 

handtök sem fara þarna fram á milli og maður hefur passað 

upp á bakið í samvinnu við aðra svo allt í einu er maður 

þarna einn og þarf að fara finna nýjar vinnustellingar og 

rúmin voru til dæmis upp við vegg og þau þær voru ekkert 

endilega að færa rúmin (Linda). 

Lísa sagði: 

Maður var rosalega mikið einn að búa um sjúklingana ... og 

hérna það skiptir svo miklu máli  að strekkja vel undir 

sjúklingunum að vera báðu megin og maður er mikið fljótari 

og heldur en að hlaupa allan hringinn, veistu þetta er klikkun 
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að skilja mann bara þarna eftir einan og hvað ef eitthvað 

gerist skilurðu (Lísa). 

Hluti hjúkrunarfræðinganna nefndu hvað það munaði miklu um styttri 

vinnuviku: 

Mér fannst það alveg muna sko að fara heim klukkan þrjú og 

fara heim af kvöldvakt  klukkan tíu (Birta). 

Arndís tók í sama streng að það munaði um styttri vinnuviku. 

Oft mikið að gera á vöktunum 

Allir hjúkrunarfræðingarnir nefndu að það hafi verið mikið að gera á 

vöktunum. Þeir töluðu um mjög mikið álag og þreytu eftir vaktirnar. Á 

hjúkrunarheimilunum voru þeir með umjón yfir mjög miklum fjölda íbúa sem 

þeir höfðu aldrei séð og þekktu ekki þeirra hjúkrunarþarfir. 

Lísa sagði að þetta hafi verið alveg rosaleg vinna, Iðunn tók undir það og 

lýsti álaginu:  

Ég hugsa að fyrstu þrjár vaktirnar, þá hugsaði ég sko að ég 

myndi ekki lifa þetta af, í alvöru og ég kalla nú ekki allt 

ömmu mína, bara gengin upp að hnjám og þegar ég kom 

hérna til baka að þá upplifði ég eins og sko að ég væri á 

vernduðum vinnustað, þetta var svo mikill lúxus hérna. En 

svo hefur þetta verið verið svona mismunandi. ... og 

sérstaklega fann ég það þegar að ég fór síðastliðið sumar, þá 

var svolítið mikið um sko veikindi og þá var þetta svolítið, 

aðeins knappt (Iðunn). 

Arndís sagði: 

Það er ákveðin ró yfir þó svo að það geti verið mikið að gera, 

Það er alltaf tími fyrir sjúklinginn, það er alltaf tími til að tala 

við kollega [samstarfsfólk] og það er ekki þetta rosalega at 

sem er hér þó það geti verið mikið að gera (Arndís). 

Linda sagðist oft hafa verið þreytt eftir vaktirnar og hafði ekki mikla orku 

til þess að gera mikið eftir vaktirnar. Ósk sagði að áreiti á nýjum vinnustað 

gerði mann miklu þreyttari, hún sagðist hafa orðið of þreytt þarna: 

Það var alveg svakalega mikið álag og hérna og mikið að 

gera og það virðist eins og sko þegar ég var að taka þessar 

vaktir ... það var í .. júlí eða ágúst og það er bara eins og að 

allir Norðmenn fari bara í sumarfrí á sama tíma (Ósk). 
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Ósk nefndi  dæmi um álag á hjúkrunarheimili þar  sem var einnig 

líknardeild :  

Ég lendi í því þarna á vaktinni að ég er með tvær hæðir, ég er 

með um níutíu manns og átti að gefa öllu þessu fólki lyf og 

hafði ekki séð helminginn af sjúklingunum. Þarna var ung, 

ung kona líka sem var deyjandi og mikið sem ég þurfti að 

sinna aðstandendum þar sko þannig að.. það.. komu alveg 

vaktir þarna sem voru svakalega strembnar (Ósk). 

Dana lýsti sinni upplifun: 

Stundum var hektiskt að gera [mikið að gera], alveg 

ofboðslega mikið vegna þess að það þurfti alltaf ein 

manneskja að vera í eldhúsinu, stundum var vel mannað og 

stundum ekki ... þegar það var mikið um að vera á ganginum 

var erfitt að hafa fasta manneskju í eldhúsinu (Dana). 

Birta sagði að það hafi verið nóg að gera á vöktunum og þó að hún hafi 

kannski ekki mikið fundið fyrir því, að þá grunaði hana að 

hjúkrunarfræðingarnir á deildunum ætluðust til þess að hún gerði meira en 

hinar af því hún væri á hærri launum en þær [innlendu]. 

Iðunn, Arndís Birta og Ósk sögðust hafa unnið allar 

vaktategundir, Dana og Linda unnu kvöld og morgunvaktir og Lísa 

kvöld- og næturvaktir. Ósk og Iðunn töluðu um að þeim hafi þótt best 

að vinna kvöld og næturvaktir:  

Það kom best út  að taka kvöld og  næturvaktir bæði af því 

þær voru aðeins léttari og svo fékk maður betur borgað  

(Iðunn).  

Ósk talaði um að á morgnana hafi hún þurft að vera svo mikið í pappírum 

og það fannst henni erfitt. 

Verkefni sem samræmdust ekki menntun 

Meira en helmingur hjúkrunarfæðinganna sagðist hafa verið að sinna 

störfum sem voru ekki beint í þeirra verkahring með sínum hjúkrunarstörfum, 

eins og eldhússtörf, ganga á dyr til að athuga hvort þær væru læstar, hlaupa 

með rauðvínsglös til íbúa og fara langa vegu með rusl út í ruslagám. Þeir 

voru mikið í umbúnaði og sögðust hafa verið að vinna mikið sjúkraliðastörf. 

Birta talaði um að hjúkrunarfræðingar á Íslandi væru meira að vinna sem 

stjórnendur en í Noregi. Henni fannst ógreinileg mörk á milli verksviðs 
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hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.  Á fyrsta hjúkrunarheimilinu sem hún 

starfaði á í Noregi sagðist hún hafa verið svolítið allt í öllu. 

Þá gat það orðið svolítið erfitt því þú þurftir náttúrulega líka 

að sinna þínum verkum sem voru þín alveg eins og lyfin, og 

fylgjast með bara ef að var eitthvað að hjá heimilisfólki, samt 

varstu alltaf að gera hitt líka með ... sem að er auðvitað mjög 

gott ef þú hefur tíma, þú þarft bara að hafa tíma (Birta). 

Iðunn sagðist hafa unnið eins og sjúkraliði en líkaði það ágætlega. Birta 

og Iðunn töluðu um að sjúkraliðarnir hafi svolítið verið að gefa lyfin og það 

fannst þeim frekar óþægilegt. Dana sagðist hafa verið jafn mikið á ganginum, 

í umbúnaði og í lyfjunum. Hún sagði að hjúkrunarfræðingarnir hefðu einnig 

verið í eldhúsinu og á tímabili sem að hún var úti í vinnuferð kom grein í 

norska hjúkrunarblaðinu sem bar titillinn „Eigum við að festast í eldhúsinu“?.  

Dana sagði: Við þurftum að vera í öllu ... á meðan við vorum 

ekki að þrífa þá var ég fegin, ég var meira að segja svo 

hneyksluð , af því að sko það var í okkar hlutverki að fara úr 

með ruslið sem var svo sem ekkert vandamál ef það hefði 

bara ekki verið þannig að maður þurfti að fara úr 

vinnufötunum og fara í stígvél og labba niður dálítið góðan 

stíg með þetta einhversstaðar á bakinu og setja þetta í stóran 

gám sko, þetta var alveg fimmhundruð metrar í gáminn, 

þannig að í allskonar veðri þá var þetta svona (Dana). 

Lísa greindi frá sinni upplifun varðandi störf sem henni fannst ekki vera í 

sínum verkahring. 

Þá fannst mér ég vera húsvörður þurfti að sjá til þess að allar 

hurðir væru læstar og opnaðar fyrir  morgunvaktina. Fór um 

allt hús frá risi og niður í hræðilega kjallara til að vera viss 

um að allar hurðir væru læstar, fór þetta alein ekki þægilegt 

skal ég segja þér. Ég hef annars aldrei sett mig á móti að 

vaska upp eða nokkuð þvílíkt ef ekkert er að gera í því sem 

viðkemur mér. Á einum stað var ég þjónn, hljóp með 

rauðvínsglös full af rauðvíni því hver og einn átti sína „belju“ 

og okkar var að „servera“. 

Yfirleitt voru nú bara samskiptin góð 

Allir þátttakendur sögðust hafa fengið góðar móttökur á hjúkrunar-

heimilunum og að þeim hafi verið vel tekið, sérstaklega af íbúum 
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hjúkrunarheimilanna. Flestir hjúkrunarfræðingarnir minntust á hvað það hafi 

alltaf verið gott á milli Íslendinga og Norðmanna í gegnum tíðina. Í fæstum 

tilfellum kom upp ágreiningur milli íslensku hjúkrunarfræðinganna við íbúa 

hjúkrunarheimilanna og starfsfólks þess. Í einstaka tilvikum komu þó upp 

hnökrar og óþægileg samskipti sem hjúkrunarfræðingarnir þurftu að takast á 

við. 

Óþægileg samskipti  

Nokkrir þátttakendur greindu frá samskiptum sem þeim fannst óþægileg á  

hjúkrunarheimilunum. Þau samskipti einkenndust af því að hjúkrunar-

fræðingarnir upplifðu frá starfsfólki að þeir væru hunsaðir, fundu fyrir 

neikvæðni, storkun, ekki sagt til, fyrirfram gert lítið úr verkkunnáttu og 

óliðlegheit. Yfirleitt voru þó samskiptin góð, sérstaklega við íbúa. 

Iðunn sagðist vita það að hjúkrunarfræðingar hafi kvartað yfir 

móttökunum að stundum vilji starfsfólk á hjúkrunarheimilunum ekki segja 

þeim til,  Lísa og Birta tóku undir þær sögusagnir, en Lísa sagði að það væri 

vegna þess að íslensku hjúkrunarfræðingarnir væru svo vel borgaðir að þeir 

ættu ekki að þurfa að spyrja. Lísa lenti aldrei í slæmum samskiptum, sagði að 

þetta hafi verið yndislegt fólk upp til hópa, en sagðist hafa heyrt það svolítið 

hjá sjúkraliðunum að þeim fyndist það ansi dýrt fyrir þjóðfélagið sitt að fá 

þessa konu frá Íslandi, það kostaði svo mikið fyrir kommúnuna 

[sveitarfélagið]. Iðunn sagði að henni hafi fundist viðmótið almennt gott bæði 

við sjúklinga og starfsfólk: 

Ég lenti einu sinni á einum sjúkraliða sem ég var að vinna 

með sem að greinilega einhverra hluta vegna bara.. var mjög 

neikvæð í minn garð, en ég vissi aldrei út af hverju, ég bara 

hef ekki hugmynd um það ... þá var mér sagt þetta er ekki í 

fyrsta skipti sem hún tekur bara útlendinga fyrir og bara 

smassar þá bara sko eða sem sagt gerir lítið úr þeim og og 

bara hún er alltaf með svona uppákomur þannig að eftir á að 

hyggja þá var ég svolítið ... svekkt út í sjálfa mig fyrir að hafa 

tekið hana nærri mér sko eftir á að hyggja, svo voru aðrar 

þarna sem að bökkuðu mig upp ... maður getur alltaf lent á 

svona karekterum ... ég tók þetta of nærri mér.. reyndar 

ætlaði hún sko að reyna að höggva miklu meira í mig, hún 

hélt að ég gæti ekki tekið fólk framúr sem, sem þurfti að taka 

framúr í .. lyftara og hélt að ég gæti ekki skipt um þvaglegg 
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eða neitt þvíumlíkt þannig að hún storkaði mér rosalega 

(Ósk).  

Sami sjúkraliðinn spurði Ósk af hverju hún hafi ekki mætt á fundinn? En 

það var fundur sem að Ósk átti að vera á en enginn sagði henni frá honum, 

þannig að hún missti af honum enda vissi hún ekki heldur hvar hann var 

staðsettur. Eftir á hugsaði Ósk að hún hefði hvort sem var ekki komist á 

fundinn vegna anna á hjúkrunarheimilinu:  

Svo átti ég að panta lyfin eitthvað á hvað var það aftur, á 

[nefnir vikudag] á milli ellefu og tólf, ég hafði heldur ekkert 

hugmynd um það að það væri einhver vani þarna ... og 

klukkan korter fyrir tólf þá segir hún mér að ég hefði átt að 

panta lyfin og ég alveg þú veist [hlægjandi] skilurðu á að 

gera þetta á núll einni, þetta er svona, þetta var svolítið 

leiðinlegt, þetta setti pínu svartan blett á annars mjög 

ánægjuleg samskipti að hafa lent í svona sko (Ósk). 

Iðunn sagðist hafa unnið á einu hjúkrunarheimili með sjúkraliðum sem 

voru svolítið andsnúnir til að byrja með: 

En eftir smá tíma vildu þeir allt fyrir mann gera! ... Mér 

fannst viðmótið almennt gott ... svo var ég send á annað 

elliheimili sem að var á öðrum stað, sem að ég fékk ekki 

nógu góðar móttökur og átti að taka þar tvær næturvaktir og 

var hérna með sjúkraliða sem var bara mjög óliðlegur og 

leiðinleg.. þetta var svona flókin deild ... og hérna það voru 

tveir sjúklingar með sama nafn og ég gaf vitlaus lyf, 

morgunlyf og það var í rauninni sjúkraliðanum að kenna 

vegna þess að bara það var ekki hægt að tala við hana og ég 

varð til þess að gefa þessi lyf sem voru nú ekkert hættuleg í 

sjálfu sér en ég ... gerði atvikaskráningu og hringdi síðan í í 

hérna minn hérna umboðsmann hjá fyrirtækinu og sagði 

honum frá þessu líka og þá var hann búinn að fá 

atvikaskráninguna ... þá sagði ég honum það ... að ég myndi 

ekki vilja fara þarna aftur að það væri ótækt að bjóða manni 

upp á þessa konu sem var á næturvaktinni og svo heyrði ég 

það nú, ég kynntist, hitti hjúkrunarfræðing sem hafði tekið 

vaktir þarna ... og hún hafði lent með þessari sömu konu og 

hérna hún hafði sömu reynslu og ég bara sagði: ég fer aldrei 

þarna aftur. Þetta var mikið stress fyrir mig og ég fékk 

hryllilegan hjartslátt og ég ég svaf ekkert eftir næturvaktina, 
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ég bara var alveg í öngum mínum og mér fannst líka 

hjúkrunarfræðingarnir þegar ég var að gera þessa 

[atvikaskráningu], þær voru bara leiðinlegar ... örugglega 

hugsað: Er það nema von ef það kemur einhver, þú veist 

(Iðunn). 

Birta sagði: 

Yfirleitt voru nú bara samskiptin mjög góð ... ég held samt 

sko að ef maður fer að hugsa um það, þá getur verið að það 

er mikið af útlendingum að vinna í Noregi, ekki bara 

Íslendingum heldur allra þjóða, [frá] mörgum mörgum 

þjóðum og það getur alveg verið viss þreyta sé í gangi að 

vera alltaf með útlendinga með sér í vinnu sem að kannski 

finnast þær ekki skilja nógu vel og og kannski með annan 

hugsunarhátt. En ég held nú samt að Íslendingar séu kannski 

ekki í þeim flokki, mér fannst vera frekar tekið vel á móti 

mér og mér hefur alltaf fundist það þegar maður er að vinna í 

Noregi að það er vel tekið á móti Íslendingum (Birta). 

Arndís greindi frá óþægilegri reynslu: 

Ég varð í fyrra sko, sko fyrir óvæntum atburðum þarna .. ég 

varð fyrir svona já ofbeldi eiginlega að hálfu sjúklinga á 

einum stað ... já það var svona Alzheimer sjúklingur sko og 

annar á sömu deild var með kynferðislega áreitni sko, þessi 

staður var svona svipaður og Grænland sko er mér sagt. ... En 

þetta var mjög skemmtileg deild og svona öðruvísi, þetta var 

svona í afdölum og svona öðruvísi helsecenter með 

hjúkrunardeild með akút stofu. 

Ánægjuleg samskipti 

Þátttakendur greindu allir frá því að hafa fengið góðar móttökur og að 

samskiptin hafi yfirleitt verið góð við starfsfólk og íbúa hjúkrunarheimilanna. 

Hjúkrunarfræðingarnir voru ánægðir með þá staði þar sem starfsfólkið var 

tilbúið að segja þeim til án þess að finna fyrir pirringi. 

Linda sagði að Norðmennirnir hafi verið mjög ánægðir með að fá 

Íslending og hún sagðist hafa  fengið  mjög góðar móttökur. Linda og Arndís 

sögðust hafa liðið eins og að þær væru einar af þeim [starfsfólkinu]. Lísu 

fannst starfsfólkið yndislegt og natið upp til hópa, hún sá aldrei neina vonsku 

og þó að sjúklingarnir hafi verið mjög erfiðir þá misstu þeir [starfsfólkið] 
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aldrei þolinmæðina. Birta, Linda og Iðunn minntust þess að norskir 

hjúkrunarfræðingar sem voru að fara heim til sín eftir vakt gáfu þeim 

símanúmerin sín til öryggis ef þær lentu í vandræðum með eitthvað  á 

deildunum til dæmis að finna hjúkrunarvörur, og það fannst þeim notalegt. 

Ósk lýsti reynslu sem að henni fannst afskaplega góð en þá var hún að vinna 

á deild þar sem var mjög veikt fullorðið fólk og þar var vel mannað af 

hjúkrunarfræðingum sem voru mjög liðlegir og góðir:  

Maður gat alltaf spurt.. ég gat spurt endalaust sko, ég fann 

engan pirring skilurðu hjá starfsfólkinu, mér finnst það svo 

mikill munur þegar þú kemur svona nýr og svona að að fólk 

sé ekki pirrað út í þig þótt þú sért að spyrja og og stundum 

þarf maður kannski að spyrja og líka bara til þess að að 

maður sé sjálfur alveg öruggur að gera rétt sko (Ósk).  

Iðunn sagðist muna eftir sjúklingum sem fannst bara reglulega gott að fá 

þessa íslensku á hjúkrunarheimilunum og hún lýsti ánægjulegum samskiptum 

frá  síðustu vinnuferðinni: 

Þá fór ég á sama stað aftur nálægt [nefnir stað], kom þarna 

aftur,  var tekið fagnandi á móti mér, boðin velkomin, gaman 

að sjá mig og, og sama fólkið mikið, mikið starfsfólkið og 

sömu sjúklingarnir, mér fannst ég bara eins og að vinna í 

gamla daga, koma heim bara, það var mjög fínt og og ég í 

rauninni gæti hugsað mér að fara þarna aftur, vegna þess að 

hérna, ég bara hef ekki meira frí núna það er svoddan flakk á 

mér. 

Dana lýsti svipuðum móttökum:  

En það er bara voðalega gott þegar fólk kemur hérna tekur á 

móti manni og faðmar mann og „nei ertu komin aftur, en 

yndislegt!“ Er í alvöru svona stutt síðan þú varst hérna 

seinast? Í alvöru getur það passað? Og spyrja mann hvernig 

hefur barnið [hennar] það. Og þetta voru bæði sjúklingar og 

starfsfólk. ... Og þegar er nú verið að biðja um mann 

sérstaklega, æ hún var nú hérna, biddu hana um að koma til 

mín (Dana) 

Arndís sagði um íbúana:  

Þeir taka Íslendingum alveg rosalega vel... maður er bara 

einn af þeim sko og margir hafa komið til Íslands, þannig að 

þeir hafa sögu að segja og eða þekkja einhverja á Íslandi, 
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margir þekkja Vigdísi Finnboga ... það er mjög algengt sko ... 

þannig að það er bara mjög gott að vera Íslendingur í Noregi. 

Að bjarga sér á norsku 

Hjúkrunarfræðingarnir greindu frá mismiklu öryggi varðandi 

tungumálasamskipti til að byrja með á vinnustöðunum, sumum þeirra fannst 

þær ekki tala norsku nógu vel en það var aðeins rétt í byrjun. Yfir höfuð gekk 

þeim vel með tungumálið. 

Arndísi fannst létt að skilja norsku.  Lísa Dana og Linda sögðust grípa til 

dönskunnar þegar þeim vantaði orðaforða, Lísa sagði að það hafi komið á 

óvart hvað sjúklingarnir skildu hana: 

Af því  ég talaði náttúrulega ekki norsku en ég talaði dönsku 

og ég ákvað að koka ekki dönskuna heldur tala hana með 

rússneskum hreim eða íslenskum, þannig var ég skilin og 

spurð hvaðan ég væri frá í Noregi ... (Lísa). 

Linda sagðist upphaflega hafa lært nýnorsku og kunna ofboðslega vel við 

hana. Þegar hún fór til Noregs að vinna fyrir mörgum árum, löngu áður en að 

hún fór að fara í gegnum starfsmannaleigur lýsti hún upplifun á 

hjúkrunarheimili á svæði sem hún hafði ekki unnið á og ekki haldið við 

norskunni: 

Ég mætti á staðinn rosalega bara hérna örugg með mig og 

bara þetta reddast, skal takast og allt það, síðan mætti ég 

klukkan sjö að morgni á fyrstu vaktina og rapport byrjar og 

ég skil ekki eitt einasta orð, ekki orð. Mér fannst þær tala svo 

hratt, ég heyrði engin orðaskil, þetta var hræðilegt, þetta var 

alveg gjörsamlega bara úff og ég var eini 

hjúkrunarfræðingurinn og deildarstjórinn mætti ekki fyrr en 

klukkan níu og ég bara sagði jájá og jájá. Og ég var rosalega 

lengi að komast inn í þetta vegna þess að ég held að norskan 

á þessu svæði sé, ja ég býst við að ég skilji hana í dag en 

þetta var hræðilegt ... dialectinn [mállýskan] er alveg bara 

rosalega ólíkur (Linda).  

Linda lýsti annarri reynslu á öðru svæði þar sem hún fór síðar að 

vinna: 

En þar sem ég var árið 2014 þá var náttúrulega ákveðin 

mállýska en að sumu leyti minnti hún mig á íslenskuna vegna 

þess að hérna það er nú talað um að Íslendingar hafi komið 



59 

 

upphaflega fyrir þúsund árum frá sko Sognfirðinum og 

þessum slóðum, þetta voru mjög einangraðir dalir. Til dæmis 

ein sem bjó þarna í einum dal og allt hennar fólk, sá dalur 

sko, það komst enginn út úr þessum dal nema bara auðvitað á 

hesti, ríðandi á hesti á þeim tíma, eða sko náttúrulega þarna í 

einhver hundruð ár, mér fannst eins og hún væri Íslendingur 

þó að hún talaði norsku, þá var hrynjandinn svipaður og hjá 

okkur. Bara stórkostlegt að upplifa þetta, fannst hún bara 

vera frænka mín (Linda).  

Dana sagði að það hafi komið einstaka sinnum fyrir að hún náði ekki að 

skilja þegar íbúarnir á hjúkrunarheimilinu notuðu mjög gömul orð og 

muldruðu kannski á sama tíma en hún var með mann í huga sem var bara 

orðinn fúll loksins þegar hún skildi hann. Hún sagðist hafa beðið sjúklingana 

um að einfalda þegar hún skildi ekki og ef það gekk ekki þá náði hún í 

samstarfsfólk til aðstoðar. Lísu fannst erfiðast að eiga samskipti við eldra 

fólkið sem heyrði illa:  

Það var bara accentinn [hreimurinn] þeir náðu honum bara 

ekki og þeirra vegna fannst mér það erfitt (Lísa).  

Ósk sagðist ekki hafa lent í neinum sérstökum uppákomum með 

tungumálið en í eitt skipti sagði íbúi á hjúkrunarheimilinu við hana: 

Þú talar ekki norsku! Henni fannst ég tala svo illa norsku og 

hérna þá sagði ég: en ég tala sko gammel norsk! „en talar þú 

gammel norsk!“ Neei ég tala ekki gammel norsk sagði hún, 

allt í lagi þá verðum við bara að gera okkar besta (Ósk). 

Dana lýsti svipuðum samskiptum: 

En hérna .. eitt skipti var það hérna þannig að ég var hérna 

búin að aðstoða manneskju bara margoft, var búin að vera að 

taka törn og hún var þarna inni og við skildum hver aðra, svo 

lá eitthvað svona misvel á henni, þá talaði hún allt í einu og 

ég bara: Nú bara skil ég ekkert hvað þú segir! En þá talaði 

hún nýnorsku, bara ég bara, ég bara skil ekkert hvað þú ert að 

segja núna! Viltu, viltu kannski að ég tali bókmál? Já takk! 

Þá allt í einu þá bara fór hún úr því að vera complett 

óskiljanleg bara í að vera ekkert mál, já bara ekki málið. En 

oftast var það að hérna að ég skildi þau og þau skildu mig 

(Dana). 
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Dana líkti því við fuglabjarg ef fleiri en tveir tveir af samstarfsfólki talaði 

saman og sagði það vera þannig ennþá eftir allan þennan tíma. Iðunn sem 

hafði lært úti í Noregi sagði:  

Ég tala alveg norsku sko, ég er svolítið ryðguð þegar ég kem 

út fyrst, fyrstu tvo þrjá dagana, svona tvo dagana, svo er þetta 

bara þegar ég fer að hugsa á norsku og þá bara kemur þetta 

allt saman ... stundum náttúrulega þú veist þetta fólk sem að 

hérna sem skildi ekki hvað maður sagði fyrst þú veist af því 

maður talaði einhverja öðruvísi norsku en þeir voru vanir en 

almennt bæði sjúklingar og starfsfólk tóku manni vel (Iðunn). 

Birta sagðist ekki vera feimin og fannst allt í lagi að spyrja fólk aftur ef 

hún skildi ekki eða fannst eitthvað óljóst: 

Það var fyrst kannski svona þegar ég fór, þá var maður að 

hugsa „sko“ „æi“ manni fannst maður ekki tala nógu vel ef 

þeir sögðu ha og ha og eitthvað svona, en svo fór maður að 

hugsa hvað maður væri vitlaus sko ég meina ég segi ha hérna 

heima þegar er verið að tala íslensku við mig [hlær] sko þú 

veist þú tókst svona einföld atriði sko óþarflega nærri þér af 

því þú hélst að það væri þér að kenna eitthvað og svo bara 

svo fór ég að hugsa það var ekkert þannig, var bara þú veist 

þetta er svona alls staðar þó að þú sért að tala þitt eigið 

tungumál [já] þannig að þá hættir maður að taka það svona 

alvarlega. En það eru náttúrulega margar mállýskur þarna,  

þú þarft svolítið að læra á það bara (Birta). 

Að njóta og reyna bera sem mest úr býtum 

Það kom fram hjá hjúkrunarfræðingunum að þeir fóru til Noregs til að 

vinna og flestir vildu vinna mikið og hafa mikið upp úr því. Einnig nutu þeir 

verunnar á ýmsan hátt. Það kom fram hjá öllum hjúkrunarfræðingunum að 

vinnu-ferðirnar voru mikil áskorun og sumar nefndu að þetta væri ekki fyrir 

alla. 

Að njóta lífsins 

Þegar þátttakendur voru í vaktarfríi létu þeir sér ekki leiðast. Sumir 

slökuðu á, lásu, nutu góða veðursins, fóru í verslanir, heimsóttu vini og 

ættingja, fóru í fjallgöngur, eða ferðuðust 
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Lísa sagðist hafa vaknað oft um hádegi eftir næturvaktir, þá fór hún niður 

í bæ í Hennes og Mauritz eða bókasafnið. Síðan fór hún aftur heim og lagði 

sig aðeins. Ósk sagði að það hefðu komið sólardagar þarna og að það hafi 

verið yndislegt:  

Maður gat kannski í hádeginu og eftir vakt á daginn, 

vaktirnar.. byrjuðu snemma og voru búnar snemma, kannski 

einhverjar stubbavaktir ... stundum var maður kannski búinn 

klukkan tvö, og þú veist að geta bara farið út á svalir þarna 

með kaffi og setið í sólbaði og horft yfir fallega garða, þetta 

var bara náttúrulega yndislegt, líka bara tilbreyting og 

skemmtilegt (Ósk). 

Linda sagðist vera fara út í fríunum til þess að slaka á:  

Gera það sem maður sko gerði ekki hérna heima, hérna 

heima væri maður kannski upptekin í einhverju daglegu 

stússi en hérna þegar maður fer út að þá, ég fer niður á strönd 

og ég naut þess að vera í sólinni, ég naut þess einhvern 

veginn að vera til án þess að vera háð alltaf að gera einhverja 

hluti svona daglegt stúss (Linda). 

Linda nefndi einnig að hún hafi ekki getað skoðað sig um því hún hefði 

ekki verið í þannig fríi í Noregi, hún talaði um að hún hefði þurft að keyra 

svo langt ef hún hefði ætlað að fara eitthvað. Hún sagðist hafa notið þess að 

vera úti í náttúrunni og labbaði nánast alltaf upp á eitthvert fjall. Iðunn sagði 

að eftir fyrstu vinnuferðina hafi hún eytt öllum peningunum í að gera allt sem 

að henni fannst skemmtilegt: 

Þetta voru svona lúxus peningar ... en svo hafði ég bara 

svolítið gaman af þessu, fann að ég gat þetta og þá fór ég að 

fara aftur og í rauninni þá er ég eiginlega með mjög stóra 

fjölskyldu svona og ég fór svona svolítið til að hvíla mig á 

því bara og mér finnst dálítið gott að vera ein, hreyfa mig, 

vinna, lesa, borða hollt og vera útaf fyrir mig (Iðunn). 

Birta sagist hafa skipt um starfsmannaleigu:  

Og það var ekkert  út af því að..  mér líkaði ekki við hana 

sem ég hætti sko hjá hinni sko það var bara af því að þær 

voru með vinnu á stað sem ég vildi frekar fara á, af því að 

sko ég ætlaði í rauninni var ég ekkert að fara alltaf  á sama 

stað eitthvað, það var ekki takmarkið hjá mér, mig langaði að 

fara á sem flesta staði ...  Ég tek bara fríin mín og geri 

eitthvað skemmtilegt í fríunum ... og er hérna bara að skoða 
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bæina og ferðast og geri eitthvað ... ég fór í sumarhús með 

frænku minni og hafði það bara kósí líka (Birta). 

Dana sagðist  hafa notað tækifærið og heimsótt vinkonu sína:  

Vinkona mín var nýflutt út þannig að ég gat alltaf notað 

tækifærið og hitt hana alltaf í leiðinni, hún býr rétt hérna hjá 

[nefnir borg] þannig að það var bara 10 mínútna auka 

lestarferð, ég gisti hjá henni og tók svona aukadag fyrir og 

aukadag eftir. 

Að vilja vinna mikið 

Flestir þátttakendur töluðu um að þeir væru komnir til Noregs til að vinna 

og þeir vildu vinna mikið í þeim tilgangi að hafa upp úr því mikla peninga. 

Þeir sögðust ekki hafa annað við tímann að gera en að vinna, en Birta sagðist 

aldrei hafa hugsað þannig:  

Ég bara vinn venjulega vinnu eins og ég segi, ég er yfirleitt 

samt í hundrað prósent vinnu sem er náttúrulega minni þar 

heldur en hér ... Mér finnst þetta bara skemmtileg upplifun og 

yfirleitt hef ég komið alveg endurnærð heim, ekkert eins og 

að ég hafi verið að vinna endilega, af því ég er ekki að vinna 

svona eins og ég veit að sumir pendlarar [þeir sem fara á 

milli landa að vinna] eru að gera, þeir eru að vinna sko bara 

endalaust (Birta). 

Eitt sinn var Dana á  morgunvakt en þá vantaði á næturvakt sem hún 

bauðst til þess að taka vegna þess að hún sagðist ekki hafa neitt með það að 

gera að vera í helgarfríi. Hún sagði að hún hafi verið margspurð að því um 

morguninn hvort hún væri viss um að hún treysti sér að taka næturvakt eftir 

morgunvakt og að það væri engin krafa af þeirra hálfu, Dana sagði:  

Það þekkist ekki þarna úti að þú takir morgunvakt og að þú 

takir næturvakt á eftir, þetta er bara alveg á móti þeirra 

vinnureglum (Dana).  

Iðunn sagðist vera búin að gera þeim það alveg ljóst við eina 

starfsmannaleiguna að hún kæmi ekki að vinna nema að hún fengi borgað að 

minnsta kosti fulla vinnu og ef hún fengi ekki fulla vinnu þá fengi hún full 

laun og það stóðst hjá starfsmannaleigunni: 

Ég vildi vinna mikið og bara þú veist ég nenni ekki að vera í 

fríi, ég fer í burtu frá fjölskyldu og vinum og mínu lífi og ég 

vil bara fara og vinna eins mikið og ég get og hafa eins mikið 
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upp úr því og ég ætla, ég vil ekkert nota minn frítíma bara til 

að tjilla ... Það eru ekki allir, allir sem að skilja að maður vill 

fara og vinna þú veist .. bara vinna og vinna (Iðunn). 

Lísa vildi helst vinna allan daginn. Hún sagðist ekkert hafa með það að 

gera að vera í fríi alein. Lísu fannst mismunandi eftir kommúnum 

[sveitarfélögum] hvað þeir voru stífir að halda sig við lögboðinn vinnutíma. 

Á einum stað sagðist hún hafa unnið má segja í þrjár vikur upp á hvern 

einasta dag:  

Ég sagði: hvernig hérna fóðrið þið þetta fyrst þetta er á móti 

lögum? Þá settu þeir þetta bara á fjórar vikur í staðinn ... þeir 

bara já og það hentaði mér ágætlega ... ég vildi fá sem mest 

út úr þessu (Lísa). 

Launin laða að 

Það kom fram í viðtölunum við alla hjúkrunarfræðingana að launin áttu 

meðal annars þátt í ákvörðun þeirra að vinna í Noregi en engin þeirra nefndi 

að þau hefðu verið beint aðalástæðan. 

Arndís sagði að það hafi verið töluverður munur á launum á milli 

starfsmannaleiga. Iðunn talaði um að fá svolítið góðan pening bara til þess að 

eyða. 

Maður hefur verið mjög ánægður [með launin] en svo 

reyndar sko fyrst þegar ég fór með fyrstu 

starfsmannaleigunni þá tók ég bara þeim launum sem að ég 

fékk en svo minnir mig næsta ár að þá hérna var ég búin að 

heyra það að eftir svo og svo langa starfsreynslu að þá fengi 

maður hærri laun og ég nefndi það, þá hækkaði ég sko, þá 

voru það tíu ár.  

Það var misjafnt hvort hjúkrunarfræðingarnir fengu yfirleitt launaseðla og 

hvort þeir voru sundurliðaðir. Linda sagðist ekkert hafa verið að spá í 

sundurliðaða launaseðla, sagðist bara ánægð að á fá pening [hlær]. Lísa 

sagðist halda að í grunninn væru það nú bara peningarnir í rauninni sem 

hefðu áhrif á ef hún færi aftur 

Ég er nú þannig að ég á erfitt með að sofa eftir næturvaktir en 

hérna maður bara  horfir á þetta þannig að það er betur 

borgað og það gerir nú ekkert til þó maður sofi ekki vel í 

viku tíu daga eða hálfan mánuð (Lísa). 
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Þetta er áskorun  

Allir hjúkrunarfræðingarnir komu inn á það að þessi reynsla hafi verið 

áskorun. Nokkrir nefndu að það væri ekki á allra færi að fara í svona 

vinnuferðir og að til þess að fara í svona vinnuferð þurfi ákveðið hugrekki. 

Hjúkrunarfræðingarnir lýstu hughrifum sínum:  

Það er smá átak að koma sér af stað sko, það er ákveðið 

hugrekki en svo stekkur maður og þá bara kemur þetta og 

maður bara verður að gefa þessu smá tíma og þolinmæði 

(Arndís).  

Linda talar um að þegar hún er í fluginu á leiðinni út að þá hugsi hún ekki 

neitt, hún segir að hugurinn sé alveg tómur: 

Maður bara mætir því sem sem koma skal og tekur því, við 

höfum ábyggilega allar þurft að, við erum að stökkva í djúpu 

laugina þegar við förum út og við bara tökum því sem að 

höndum ber,  maður flækir þetta nefnilega ekki, maður hefur 

þetta bara einfalt í huganum annars myndum við kannski 

ekki gera þetta ef við værum að mikla þetta fyrir okkur ... 

maður gæti bara verið með kvíðahnút og hugsað jú hvað 

hvernig verður þetta! En hugurinn hjá mér er bara oftast 

tómur, ég nýt þess að vera í fluginu og nýt þess að koma til 

fyrsta bæjarins og er ekkert að hugsa þetta alla leið, maður 

hugsar þetta bara í skrefum bara því sem mætir manni 

(Linda). 

Iðunn lýsti sinni reynslu: 

Mér fannst ég algjörlega eftir fyrstu dvalirnar, og líka eftir að 

vinna þarna á [nefnir hjúkrunarheimili] þessi tvö skipti og 

vera þarna á erfiðum vöktum með mikið veikt fólk og svona 

... þetta var heilmikill „challence“ [áskorun] og og þú veist ég 

var dálítið ánægð með mig, þetta gaf mér svona svolítið fyrir 

egóið svolítið svona púst að ég gæti þetta enn og og hérna ég 

bara vissi nú heilmargt og kynni nú heilmargt og svona ... 

mér finnst maður hafa heilmargt fram að færa, það er nú 

dálítið gaman að sjá það sko (Iðunn). 

Ósk var á sama máli og Iðunn að hún hafi getað miðlað þekkingu sinni til  

á hjúkrunarheimilanna. Ósk sagði að reynsla hafi verið afskaplega góð 

hvernig sem á það er litið: 
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Þetta er náttúrulega, þetta er töff og allir hjúkrunarfræðingar 

sem að spyrja mig eitthvað, þá segi ég bara eins og er þetta er 

töff ... enda eru það ekkert allir sem að leggja þetta á sig ... ég 

væri bara að segja ósatt ef þetta væri ekkert mál en aftur á 

móti er á brattann að sækja fyrst og svo bara lærir þú þetta ... 

þó að þetta sé lærdómsríkt.. og þó ég mæli með þessu að gera 

þetta og svoleiðis að þá er þetta töff, þetta er.. áreynsla sko.. 

en það var margt sem að maður hérna gat lært af þessu ... og 

mér fannst líka ýmislegt sem ég gat miðlað af reynslu minni 

hér á Íslandi til þeirra, mér fannst ekkert bara að ég gat lært 

út í Noregi og komið með þekkingu hérna heim, mér fannst 

líka að ég gat miðlað af minni reynslu hérna til þeirra þarna 

úti í Noregi (Ósk).  

Ekki eins hagstætt að vinna í Noregi og áður   

Allir þátttakendur voru sammála um að það er ekki eins hagstætt að vinna 

í Noregi nú eins og áður vegna styrkingar íslensku krónunnar. Hjúkrunar-

fræðingarnir sögðust hafa borgað skatt af laununum sínum í Noregi en 

nokkrir greindu frá því að hafa þurft að borga einnig af launum á Íslandi sem 

þeir voru ósáttir við. 

Arndís sagði að hjúkrunarfræðingum hafi fækkað sem hafa verið að fara í 

vinnuverðir vegna gengisbreytinga en sagði launin ennþá vera talsvert hærri. 

Birta sagði að þegar hún hafi farið fyrst árið 2011 þá hafi launin verið þrefalt 

hærri en hér heima eða hátt í það og að það munaði um sumarbónusinn og 

orlofið sem hún fengi greitt, síðan fengi hún endurgreitt frá skattinum og það 

væri svolítill plús. Lísa sagði að það hafi komið svolítið í bakið á sér að hún 

hefði þurft að borga til baka hér heima:  

Þú veist mér datt það ekki einu sinni í hug sko en fékk til 

baka þannig að ég þurfti að borga fyrir öll skiptin í rauninni 

sko bara einn tveir og þrír ... skatturinn komst að þessu og 

hérna en ég sagði ég meina en ég borgaði skattinn minn úti? 

Já en persónufrádrátturinn þú missir hann ..ég meina þetta 

voru örfáar vikur, það var ekki reiknað eftir vikum heldur var 

það reiknað eftir aurunum ... þannig að ég missti þarna 

margra mánaða persónuafslátt sem ég varð að borga til baka 

þannig að þá var kannski ekki svo mikið eftir ... og kannski 
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var það þetta sem að varð til þess svona upprunalega að ég 

hætti við að fara oftar sko (Lísa) 

Linda sagðist líka hafa þurft að borga til baka í tengslum við 

persónuafsláttinn: 

Ef við vinnum út í Noregi einu sinni til þrisvar kannski á ári, 

þá þurfum við að sleppa persónuafslættinum kannski í tvo til 

þrjá mánuði hérna heima eða sem samsvarar þeirri upphæð, 

annars þurfum við að borga sirka, ef við segjum að 

persónuafslátturinn sé fimmtíu þúsund kall á mánuði þá 

þurfum við að borga hundrað og fimmtíu þúsund með okkur, 

manni finnst þetta ósanngjarnt samt því maður er að vinna 

hérna á landi allt árið um kring ... þetta er sko auka vinna, við 

erum að vinna eða allavega ég í sumarfríinu mínu ... Nú erum 

við sem sem erum ennþá að vinna úti þrátt fyrir að norska 

krónan.. hafi náttúrulega hríðfallið orðnar sjóaðri og ég 

mundi frekar vilja þá spyrja núna í dag hvað ert þú að fá? Og 

hvað er þessi og hinn að fá á tímann sko, ég held að við 

verðum sko aðeins að fara bera okkur saman, við höfum ekki 

ekki verið alla vega að eftir því sem ég hef heyrt ekki verið 

að tala um launin (Linda). 

Að geta ekki sleppt takinu af Noregi  

Af viðtölunum að dæma voru hjúkrunarfræðingarnir ekki tilbúnir til þess 

að sleppa takinu af Noregi. Þeir voru í heildina mjög ánægðir með þessa 

reynslu þó hún hafi verið erfið á köflum. Allir hjúkrunarfræðingarnir sögðust 

vel getað hugsað sér að fara aftur til Noregs að vinna en enginn þeirra hafði 

ráðið sig í sumarvinnu til Noregs.  

Einn hjúkrunarfræðingur sagðist vera hálfvegis að flytja út annað hvort til 

Noregs eða Svíþjóðar. Arndís talaði um að það væri góður valkostur fyrir 

íslenska hjúkrunarfræðinga að vinna í Noregi og sagði jafnframt að íslenskir 

hjúkrunarfræðingar væru mjög hátt skrifaðir og eftirsóttir í Noregi. Ósk,  tók 

undir það að íslenskir hjúkrunarfræðingar væru eftirsóttir í Noregi.  

Það sem laðar mig að þarna er þessi menning og þessi áhersla 

í menningunni að fólk er aðalatriðið, sjúklingarnir eru 

aðalatriði, og það er alltaf sko, og það er bara alltaf í efsta 

sæti, það er ekki þessi rosalega keyrsla þessi já undirliggjandi 

græðgi, eða ég veit ekki hvernig ég á að orða það hérna, þessi 
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kappakstur sem er hér, það er bara, það er það sem að ég er 

að flýja (Arndís). 

Iðunn sagðist vel geta hugsað sér að fara aftur til Noregs að vinna ef 

norska krónan lagaðist aðeins og hún færi að minnka við sig vinnu. Hún 

sagðist sjá þann möguleika að fara og tengja það fríi: 

Mér finnst þetta alveg sko ágætt að hafa þennan möguleika 

en ég held að eins og bara þetta krefst þess að maður sé 

svona svolítið hugaður og sjálfbjarga og sjálfum sér nógur og 

hérna hafi já svolítið breiða þekkingu og maður bara geri sér 

grein fyrir stöðu sinni svolítið (Iðunn). 

Dana taldi miklar líkur á því að hún færi aftur til Noregs að vinna vegna 

þess að henni fannst vinnusiðferði þeirra gott og góð teymisvinna þar sem 

allir unnu að því sama, að hjálpa: 

 „Svo borga þeir betur“! (Dana). 

Lísa sagðist alla vega ekki vera neikvæð að fara aftur til Noregs að vinna, 

Noregs eða eitthvað annað en sagðist gjarnan vilja velja þá staðsetninguna 

betur og sagðist ekki vilja vera í svona miklum umbúnaði út af bakinu, hún 

sagði að það væri í lagi að taka aðeins umbúnað en ekki svona brjálaðan. 

Birta sagðist vel geta hugsað sér að fara aftur einhvern tíma: 

Ég er svo sem ekki búin að hugsa mér fyrir þetta sumar neitt, 

ekki svarað neinum póstum, maður er alltaf að fá einhverja 

pósta og getur farið.. en sko ef ég fengi svona boð um að vera 

í Osló núna bara, fara þangað og ekkert meira þá væri ég 

alveg til í að vera nokkra daga ... ég var fyrst í sex vikur 

þegar ég fór og mér fannst það dálítið langt ... bara stutt að 

fljúga og bara heim aftur ekkert vesen (Birta). 

Allir hjúkrunarfræðingarnir komu inn á að þeir vildu ekki fara í langar 

vinnuferðir til Noregs: 

Þriðja vikan var ansi löng hérna, fyrsta vikan þá var maður 

rétt að átta sig, aðra vikuna var maður orðin svona .. nokkuð 

góður og þriðju vikuna er manni svona farið eiginlega að 

leiðast (Lísa).  

Linda sagði að það væru mjög miklar líkur á því að hún færi aftur 

til Noregs að vinna:   

Ég get ekki sleppt takinu á Noregi, það er ekki víst að 

góðærið hér verði langlíft, en launin í Noregi hafa hins vegar 

rýrnað krónulega séð heldur betur, nú fer ég bara eins stutt og 

ég kemst upp með til að fá sól og halda mér við. 
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Kafli 4. Umfjöllun um niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst 

verður fjallað um niðurstöður varðandi reynslu hjúkrunarfræðinganna af 

starfsmannaleigunum, síðan reynslu þeirra af tungumálinu, aðlögun og 

samskiptum og að lokum því að njóta og bera sem mest úr býtum í 

Noregsdvölinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða bornar saman við aðrar 

rannsóknir. Að lokum verður fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og 

notagildi rannsóknarinnar ásamt tillögum að framtíðarrannsóknum á þessu 

sviði. 

Starfsmannaleigurnar 

Það kom fram í rannsókninni að reynsla hjúkrunarfræðinganna af 

starfsmannaleigunum voru mjög mismunandi, en að yfirleitt hafi þær staðið 

við sitt. Það sem hjúkrunarfræðingarnir voru óánægðir með beindist helst að 

aðbúnaði á dvalarstöðum, að þurfa deila húsnæði með öðrum, en sambýlingar 

voru misjafnir, staðsetning dvalarstaða misgóð, langar vegalengdir til vinnu 

og almenningssamgöngur pössuðu stundum ekki við þann tíma sem 

hjúkrunarfræðingarnir þurftu að koma sér á milli staða. Þessar niðurstöður 

eru sambærilegar við rannsóknarniðurstöðu Higginbottom (2011)  af  reynslu 

erlent menntaðra hjúkrunarfræðinga sem fluttust til Kanada að vinna. 

Þátttakendur greindu frá nokkrum hnökrum hjá starfsmannaleigunum í 

sambandi við skipulag í tengslum við vinnuferðir þátttakenda. Tveir 

þátttakendur greindu frá því að það hafi verið búið að lofa þeim vinnu í 

Noregi en þegar þeir komu út þá var ekki komin vinna fyrir þá þannig að þeir 

þurftu að bíða úti þar til þeir voru búnir að fá vinnu. Einn þátttakandi sem var 

kominn með flugmiða hætti við að fara í vinnuferð daginn áður en að hann 

átti að fljúga út eftir að hafa beðið um að fá sent vaktaplan en þá voru 

einungis fimm vaktir á vinnuskemanu sem honum fannst of lítið, sama virðist 

vera uppi á teningnum í öðrum rannsóknum að upplýsingar eru ekki nægar og 

villandi hjá starfsmannaleigum (Blythe, Baumann, Rhéaume og McIntosh, 

2009; Kiil, 2015; Pittman,Davis, Shaffer, Herrera og Bennet, 2014). 

Hjúkrunarfræðingarnir sem höfðu reynslu af því að fara bæði á eigin 

vegum og í gegnum starfsmannaleigur nefndu að það væri þægilegra að fara í 
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gegnum starfsmannaleigur en að ráða sig beint til þess að losna við að finna 

vinnu, húsnæði og panta ferðir en það samræmist rannsókn Kiil (2015) þar 

sem meirihluti sænsku hjúkrunarfræðinganna fannst það einnig þægileg lausn 

að sleppa við slíkt umstang. Hinsvegar kemur fram í rannsóknum (Pittman, 

Herrera, Spetz og Davis, 2012; Vaughn, 2017) að hjúkrunarfræðingar eiga oft 

ekki aðra kosti en að fara í gegnum starfsmannaleigur þar sem erfitt er að 

ráða sig beint og á það sérstaklega við um hjúkrunarfræðinga frá 

lágtekjulöndum, einnig kemur fram að hjúkrunarfræðingarnir frá  

lágtekjulöndum vita ekki í 20% tilfella hvar þeir koma til með að vinna eftir 

að vera búnir að ráða sig til Bandaríkjanna. Meira en helmingur þátttakenda 

lét í ljós að upplýsingarnar sem starfmannaleigurnar veittu fyrir 

vinnuferðarnar hafi verið að skornum skammti, einn hjúkrunarfræðingur vissi 

aðeins að hann væri að fara að vinna á hjúkrunarheimili en fékk engar aðrar 

upplýsingar fyrir ferðina. 

Samkvæmt Pittman, Herrera, Spetz og Davis,(2012) hefur borið á 

ósiðlegu athæfi við alþjóðlegar ráðningar hjúkrunarfræðinga á liðnum árum 

þar sem vinnuveitendur misnota sér dugnað þeirra til  þess að skapa sjálfum 

sér betra líf. Þekkt dæmi er Adecco hneykslið í Noregi þar sem fram kemur í 

skýrslu Svendsen (2011) að erlendir hjúkrunarfræðingar, flestir sænskir, 

sváfu í bílunum sínum fyrir utan hjúkrunarheimilið þar sem þeir störfuðu en 

var síðan boðið að sofa án gjalds í  kjallara hjúkrunarheimilis á milli vakta 

þegar þeir voru í vinnuferðum. Þeir fengu ekki borgaða yfirvinnu og unnu 

langt fram yfir lögboðinn vinnutíma. Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu 

einnig ósiðlegt athæfi, einn þátttakandi sagðist aldrei hafa fengið lokagreiðslu 

og var nánast nánast þvingaður til þess að vinna miklu meira en hann  taldi 

sig geta staðið undir. Einnig greindu nokkrir þátttakendur frá hnökrum hjá 

starfsmannaleigum sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir. 

Starfsmannaleigurnar útveguðu og lögðu upp með að borga allar ferðir og  

gistingu en  misjafn metnaður var lagður í aðbúnað hjúkrunarfræðinganna á 

dvalarstað. Allir þátttakendur sögðust hafa fengið borgaðan ferðakostað en í 

tveimur tilfellum þurftu hjúkrunarfræðingarnir að borga hótelgistingu til að 

byrja með en starfsmanaleigan borgaði öðrum þátttakandanum til baka. Þrátt 

fyrir óánægju margra með  starfsmannaleigur, þá var heildarupplifun allra 

hjúkrunarfræðinganna góð og þeir gátu allir hugsað sér að fara aftur til 

Noregs að vinna. 

Tungumálið, aðlögun og samskipti  
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Hjúkrunarfræðingarnir lögðu metnað í að undirbúa sig vel í norsku 

tugumáli áður en að þeir fóru til Noregs að vinna en slíkur undirbúningur var 

nauðsynlegur. Norska er að öllu jöfnu ekki kennd en danska er annað erlenda 

tungumálið á eftir ensku sem er kennt í grunnskólum á Íslandi nema ef 

nemendur hafi sérstök tengsl við Noreg eða Svíþjóð þá stendur þeim til boða 

að taka þau tungumál fram yfir dönsku en þau eru sprottin af sömu rót. 

Tilgangurinn með norrænni tungumálakennslu er meðal annars að eiga greiða 

leið að sameiginlegum atvinnumörkuðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Íslensku hjúkrunarfræðingunum gekk vel að læra norsku en það samræmist 

rannsókn Hildar Magnúsdóttur (2005) að skyldleiki tungumála skiptir máli, 

en þar kemur fram að hjúkrunarfræðingar sem tala móðurmál sem eru skyld 

íslensku læra íslensku hraðar. Þrátt fyrir það fannst öllum þátttakendum í 

þeirri rannsókn erfitt að læra íslensku hvort sem móðurmál 

hjúkrunarfræðinganna eru skyld íslensku eða ekki þar sem þeir þurfa að læra 

almennt mál og fagmál. Í þessari rannsókn  greindu flestir þátttakendur frá 

mismiklu öryggi varðandi tungumálasamskipti til að byrja með á 

vinnustöðunum og hjúkrunarfræðingarnir sem höfðu farið í flestar 

vinnuferðir greindu einnig frá sama vandamáli. Þetta kemur heim og saman 

við safnrannsókn  Kawi og Xu (2009) þar sem fram kom að erlendir 

hjúkrunarfræðingar eiga oft í tungumálaörðugleikum jafnvel þó að móðurmál 

þeirra sé það sama og landið sem heimsótt er vegna hreimsins og samkvæmt 

safnrannsókn Moyce, Lash og de Leon Siantz (2015) eru 

tungumálaörðugleikar meðal algengra streituþátta sem erlendir 

hjúkrunarfræðingar upplifa. Einn þátttakandi líkti því við fuglabjarg ef fleiri 

en einn voru að tala og nokkrir sögðust grípa til dönskunnar þegar þá vantaði 

orðaforða. Einn þátttakandi greindi frá því að hafa verið misskilinn í síma og 

tók það mjög nærri sér en sambærilegar rannsóknir sýna að erlendir 

hjúkrunarfræðingar finna fyrir streitu við tilhugsunina um að tala í síma 

(Hildur Magnúsdóttir 2005: Kawi og Xu 2009; Jose, 2011). 

Þátttakendur í þessari rannsókn unnu oftast í stuttan tíma á hverjum 

vinnustað og voru ekki með fjölskyldur sínar með sér. Þeir þurftu því ekki að 

hugsa um hluti sem tengdust langri búsetu eins og að finna húsnæði, skóla 

fyrir börnin, matvöruverslanir, samgöngur og fleiri grunnþarfir sem eiga sér 

stað eins og rannsóknir sýna þegar flutt er til lengri tíma (Jose, 2011; Moyce 

Lash og de Leon Siantz 2015).  

Í rannsókn Ingstad og Kvande (2011) greina norskir hjúkrunarfræðingar 

frá því að það er bæði andlega og líkamlega erfitt að starfa á hjúkrunarheimili 

og það er orsökin fyrir því að helmingurinn er í hlutastarfi. Allir 
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hjúkrunarfræðingarnir í þessari rannsókn komu inn á að það hafi verið mikið 

að gera á vöktunum. Þeir unnu flestir mjög margar vaktir á skömmum tíma 

og fundu fyrir miklu vinnuálagi, slíkt er að finna í öðrum rannsóknum 

(Amundsen, 2015; Stievano, Olsen, Tolentino, Sabatino og Rocco, 2017). 

Þegar unnið var umfram lögboðinn vinnutíma þá var það fóðrað með því að 

setja vinnutímann yfir á lengra tímabil en dæmi um slíkt var ekki að finna í 

öðrum rannsóknum. 

Það kom fram hjá flestum þátttakendum að þeir voru að sinna, meðfram 

sínum hjúkrunarstörfum á hjúkrunarheimilunum verkefnum sem samræmdust 

ekki menntun þeirra. Þeir sögðust hafa verið mikið í umbúnaði og það hafi 

verið ógreinileg mörk á milli verksviðs hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða en í 

rannsókn Seeberg (2012) kemur fram að mjög hæfir erlendir 

hjúkrunarfræðingar eru að taka að sér óaðlaðandi verk á hjúkrunarheimilum í 

Noregi. Í safnrannsókn Moyce, Lash og de Leon Siantz (2015) kemur einnig 

fram vanmat á hæfni erlendra hjúkrunarfræðinga. Samkvæmt Kingma (2006) 

er mismunun siðferðislegt vandamál í tengslum við vinnuferðir 

hjúkrunarfræðinga til annarra landa. Þátttakendur greindu frá  margvíslegum 

aukastörfum sem tilheyrðu ekki þeirra starfssviði svo sem að fara langa vegu 

með rusl út í ruslagám, eldhússtörf, vaska upp, sjá til þess að allar hurðir 

væru læstar á kvöldin og opnaðar fyrir  morgunvaktina og hlaupa með 

rauðvínsglös til íbúanna. Álíka mismunun er að finna í öðrum rannsóknum 

(Amundsen, 2015; Higginbottom, 2011; Moyce, Lash og de Leon Siantz, 

2015; Newton, Pillay og  Higginbottom, 2012; Pung og Goh, 2017; Xu, 

Gutierrez, og Kim, 2008; Zhou, 2014).  

Allir hjúkrunarfræðingarnir í þessari rannsókn nefna að þeir vilji ekki fara 

í langar vinnuferðir en engar sambærilegar rannsóknir var að finna þar sem 

vinnulotur voru eins stuttar. Í rannsókn Humphries, Brugha, og McGee 

(2009), þar sem hjúkrunarfræðingar fara í töluvert  lengri vinnuferðir en þeir 

íslensku, nefna allir hjúkrunarfræðingarnir að þeir vilji ekki vera lengi í 

vinnuferð. Noregur og Ísland eru lík lönd menningarlega, þannig að 

hjúkrunarfræðingarnir þurftu ekki að kljást við menningarlegan mismun eins 

og kemur fram í öðrum rannsóknum (Moyce, Lash og de Leon Siantz, 2015; 

Newton, Pillay og Higginbottom, 2012) sem leiðir til mikilla vonbrigða 

(Newton, Pillay og Higginbottom, 2012). Þeir erlendu hjúkrunarfræðingar 

sem koma frá menningarlega líkum löndum eru líklegri til þess að farnast 

betur en þeir sem koma frá menningarlega ólíkum löndum (Bozionelos, 

2009).  
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Rannsóknir sýna að  hjúkrunarfræðingar sem fara til annarra landa að 

vinna telja það mismunandi hvort þeir fái nóga aðlögun. Í rannsókn (Alexis, 

2015) kemur fram að flestir hjúkrunarfræðingarnir telja sig  fá næga aðlögun 

en síst Afrískir hjúkrunarfræðingar. Þátttakendur í þessari rannsókn töldu sig 

yfirleitt fá litla aðlögun á hjúkrunarheimilunum sem er í samræmi við reynslu 

sænskra  hjúkrunarfræðinga  sem starfa tímabundið í heilbrigðisgeiranum í 

Noregi í gegnum norskar starfsmannaleigur með starfi sínu  í Svíþjóð (Kiil 

2015). Það kom fram hjá öllum þátttakendum að þrátt fyrir lítinn 

aðlögunartíma þá gekk þeim vel að aðlagast, en ekki átakalaust því það er 

þekkt í rannsóknum að aðlögun getur verið erfið þótt menningarheimar séu 

líkir (Hildur Magnúsdóttir, 2005). Það sem kom á óvart var að í byrjun 

vinnuferða greindu flestir þátttakendur frá því að það hafi verið mjög mikil 

áreynsla að byrja að vinna í Noregi, og þeir greindu frá bæði andlegum og 

líkamlegum  streitueinkennum  en í rannsókn Wheeler, Foster, og Hepburn 

(2013) lýsa erlent menntaðir hjúkrunarfræðingar sem koma til Bandaríkjanna 

að reynslan sé yfirþyrmandi. 

Flestir þátttakendur voru á því að að vinnuaðstaðan hafi verið góð í 

Noregi en það kemur heim og saman við rannsókn Kiil og Knudsen (2016) 

þar sem sænskir hjúkrunarfræðingar greina einnig frá góðri vinnuaðstöðu í 

Noregi. Það kom fram hjá meirihluta þátttakenda að það hafi verið nóg til af 

hjálpartækjum og nóg af öllu á hjúkrunarheimilunum, en slík ummæli er ekki 

að finna í öðrum rannsóknum. Þátttakendur greindu bæði frá stuðningi og 

stuðningsleysi frá vinnufélögum en í rannsókn Kawi og Xu (2009) kemur 

fram að margir erlendir hjúkrunarfræðingar upplifa stuðningsleysi þegar þeir 

koma til Bretlands að vinna. Allir þátttakendur sögðust hafa fengið góðar 

móttökur á hjúkrunarheimilunum bæði hjá samstarfsfólki en sérstaklega hjá 

íbúum hjúkrunarheimilanna, þeir sögðust hafa reynt að falla inn í hópinn og 

tókst það ágætlega, andstætt því kemur fram í  rannsókn Amundsen (2015) að 

hjúkrunarfræðingar allir menntaðir utan Evrópu greina frá því allir að þurfa 

hafa fyrir því að öðlast virðingu norsku íbúanna á  hjúkrunarheimilunum og 

þeim finnst þeir vera fyrirfram dæmdir af því þeir eru erlendir og upplifa sig 

ókunnuga. Sambærilegar niðurstöður koma fram í rannsókn Dahl, Dahlen, 

Larsen, og Lohne (2017) að hjúkrunarfræðingar menntaðir utan Evrópu 

starfandi í Noregi skynja höfnun frá sjúklingum og finnst sársaukafullt að 

verða fyrir kynþáttafordómum. Sömu niðurstöðu er að finna í safnrannsókn 

Moyce, Lash og de Leon Siantz (2015) sem er frá mörgum heimshornum, að 

hjúkrunarfræðingarnir upplifa kynþáttafordóma og mismunun, aðallega 

vegna litarháttar og hreims. Í þessari rannsókn voru óþægileg samskipti 
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kannski rétt í byrjun og  greindu nokkrir frá mjög óliðlegu samstarfsfólki og 

óþægilegum samskiptum sem þátttakendur tóku mjög nærri sér eins og að 

gera lítið úr verkkunnáttu, ögrun og afskiptaleysi en í rannsókn Wheeler, 

Foster og Hepburn (2014) greina erlendir hjúkrunarfræðingar í 

Bandaríkjunum frá álíka reynslu. Einnig komu upp ofbeldisatvik af hálfu 

íbúa hjúkrunarheimilis í garð eins hjúkrunarfræðings. Í flestum tilfellum 

greindu þátttakendur þó frá  ánægjulegum samskiptum á 

hjúkrunarheimilunum og tveir þátttakendur greindu frá því að  norskir 

hjúkrunarfræðingar sem voru að fara heim til sín eftir vakt gáfu þeim 

símanúmerin sín til öryggis ef þeir lentu í vandræðum með eitthvað  á 

deildunum til dæmis að finna hjúkrunarvörur og það fannst þeim notalegt, 

slíkt var ekki að finna í öðrum rannsóknum.  

Fram kemur hjá Kingma (2008a) að þeir sem sem fara til annars lands til 

að vinna og snúa aftur heim búa yfir reynslu sem skiptir miklu máli fyrir 

þekkingarmiðlun. Það kemur að hluta til heim og saman við þessa rannsókn 

en algengara var að þátttakendur sögðust hafa getað miðlað af sinni reynslu 

og þekkingu í Noregi. Samanburður rannsóknarinnar við aðrar rannsóknir, 

benda til að reynsla hjúkrunarfræðinga sé svipuð þegar komið er til annars 

lands til að vinna hvort sem hún er tímabundin eða ótímabundin að því leyti 

að það fylgir því oftast álag að aðlagast nýjum aðstæðum (Jose, 2011; 

Moyce, Lash og de Leon Siantz, 2015) og í sumum tilvikum aðlagast 

hjúkrunarfræðingar ekki og hætta (Blythe, Baumann, Rhéaume og McIntosh, 

2009). Aðrir halda áfram en verða aldrei fullkomlega sáttir (Zhou, 2014). 

Bæði væntingar og það sem hvetur hjúkrunarfræðinga er mismunandi eftir 

því hvaðan þeir koma (Alonso-Garbayo og Maben, 2009). 

Að njóta og bera sem mest úr býtum 

Það sem vekur athygli í þessari rannsókn er að meðalaldur þátttakenda er 

nokkuð hár miðað við aðrar rannsóknir þar sem hjúkrunarfræðingar hafa farið 

til annarra landa að vinna (Buchan, 2006b; Dywili, Bonner og O´Brien, 2013; 

Higginbottom, 2011; Jose, 2011) en hjúkrunarfræðingar frá þróuðum löndum 

eru yfirleitt yngri en hjúkrunarfræðingar frá þróunarlöndunum sem fara til 

annarra landa að vinna (Buchan, Jobanputra, Gough og Hutt, 2006). 

Meðalaldurinn í rannsókninni var 39 ár en meðalaldur starfandi  

hjúkrunarfræðinga á Íslandi  er 46 ár (Helga Ólafsdóttir, 2017). Nýliðun 

virðist ekki næg og einnig hefur það áhrif að  á undanförnum árum hafa 

nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar leitað í önnur störf. Árið 2014 fór fimmti 
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hver nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur í flugfreyjustarf. Þær útskýringar sem 

hjúkrunarfræðingarnir gefa sem fara í flugið eru mismunandi, eins og að 

vaktirnar séu lengri en færri yfir mánuðinn og hægt er að vinna færri 

klukkustundir fyrir betri laun. Þær segja starfið þægilegra, fjölskylduvænna  

og góða hvíld frá miklu álagi hjúkrunarstarfsins (Guðbjörg Pálsdóttir, 2016).  

Það kom á óvart að margir hjúkrunarfræðinganna sem fóru til Noregs að 

vinna höfðu dvalið  í Noregi áður en þeir fóru að fara í vinnuferðir eftir 

efnahagshrunið og höfðu tengsl þar. Sumir greindu frá því að vinkonurnar 

hefðu verið að fara og látið vel af ferðunum en það kemur fram í 

safnrannsókn Jones og Sherwood (2014) að hjúkrunarfræðingar sækja í að 

fara á staði þar sem samlandar þeirra hafa farið og þangað sem þeir þekkja 

aðra, þar sem þeim er vel tekið og upplifa jákvæð persónuleg og fagleg 

samskipti og tækifæri. 

Allir þátttakendur sögðust njóta tímans í Noregi enda mátti greina það í 

gegnum viðtölin við þátttakendur að tilgangurinn með ferðunum var ekki 

bara að vinna heldur líka að njóta lífsins. Hjúkrunarfræðingarnir gerðu 

ýmislegt í vaktarfríunum sínum, sumir ferðuðust og skoðuðu sig um, 

heimsóttu ættingja og vini, slökuðu á í sólinni, lásu, eða fóru í verslanir, slíkt 

er ekki eins áberandi í öðrum rannsóknum en að hluta til í  rannsókn Kiil 

(2015) þar sem fram kemur að sænskir hjúkrunarfræðingar hafa möguleika á 

að sjá marga ólíka staði í Noregi með því að vinna í gegnum 

starfsmannaleigur og í rannsókn Zhou, Roscigno og Sun (2016) kemur fram 

að kínverskir hjúkrunarfræðinga fara til Ástralíu að vinna meðal annars til 

þess að sjá meira af heiminum. 

Flestir þátttakendur töluðu um að þeir væru komnir til Noregs til að vinna 

og þeir vildu vinna mikið og afla peninga en ekki vera lengi í vinnuferðunum. 

Sambærilegar niðurstöður er að finna í öðrum rannsóknum, sænskir 

hjúkrunarfræðingar starfandi í Noregi greina frá sömu atriðum auk þess sem 

þeir vilja vinna mikið á stuttum tíma og eiga síðan frí heima í Svíþjóð (Kill, 

2015). Í rannsókn Humphries, Brugha, og McGee (2009a) kemur fram hjá 

erlendum hjúkrunarfræðingum starfandi á Írlandi að þeir ætla ekki að dvelja 

þar lengi. Samkvæmt rannsókn Bhandari, Xiao, og Belan (2015) kemur fram 

að óánægja eykst hjá erlendum hjúkrunarfræðingum sem vinna á 

sjúkrahúsum í Ástralíu eftir því sem dvalið er lengur frá heimalandi. 

Niðurstöðurnar gáfu  það sterklega til kynna að ein aðalástæðan fyrir 

vinnuferðunum til Noregs var að afla fjár og breyta til þó svo að aðrir þættir 

spiluðu einnig þar inn í en það samræmist öðrum rannsóknum um flutninga 

hjúkrunarfræðinga til annarra landa (Alonso-Garbayo og Maben, 2009; 
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Dywili, Bonner og O´Brien, 2013; Hall, Jones, Lalonde, Strudwick og 

McDonald, 2015; Kiil, 2015; Kiil og Knutsen, 2016; Moyce, Lash og Siantz, 

2015; Newton, Pillay og Higginbottom, 2012; Stievano, Olsen, Tolentino og 

Sabatino og Rocco, 2017; Zhou, Roscigno og Sun, 2016). Það kom fram í 

viðtölunum að launin voru töluvert hærri í Noregi en á Íslandi. Í rannsókn 

Emilíu J. Einarsdóttur, Inga R. Eðvarðssonar og Sigríðar Halldórsdóttur 

(2012) kemur fram að íslenskir hjúkrunarfræðingar eru sammála um að 

launin eru sterkari starfshvati í dag en áður og að þau eru mjög lág. Einnig 

kemur fram að hjúkrunarfræðingar hafa hætt vegna lágra launa. Í rannsókn 

Birnu G. Flygenring og Herdísar Sveinsdóttur (2014) þar sem þær 

rannsökuðu hvernig hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar greina frá streitu, 

starfsánægju, heilsu, vinnu og starfsumhverfi í kjölfar efnahagskreppunnar 

2008 á Íslandi kemur meðal annars fram að þátttakendur eru ánægðastir með 

samstarfsfólk en óánægðastir með laun og hlunnindi. 

Aðrar ástæður fyrir vinnuferðunum voru ættar- og vinatengsl í Noregi en 

það samræmist öðrum rannsóknum sem ein af ástæðum fyrir að 

hjúkrunarfræðingar flytja til annarra landa (Dywili, Bonner og O´Brien, 

2013; Hall, Jones, Lalonde, Strudwick og McDonald, 2015; Stievano, Olsen, 

Tolentino, Sabatino og Rocco, 2017; Wheeler, Foster og Hepburn, 2013). 

Nokkrir nefndu að ástæðan fyrir vinnuferð hafi verið ævintýraþrá en það ber 

á góma í öðrum rannsóknum (Kingma, 2006; Wheeler Foster og Hepburn, 

2013). Flestir nefndu í þessari rannsókn að vinnuferðirnar hafi gert mikið 

fyrir sjálfsmyndina en það samræmist rannsókn Xu, Gutierrez og Kim (2008) 

um hjúkrunarfræðinga frá Kína og Tævan sem fara til Bandaríkjanna að 

vinna. 

Í rannsókninni nefndi aðeins einn hjúkrunarfræðingur svolítinn 

einmanaleika yfir höfuð en í mörgum rannsóknarniðurstöðum er þess getið 

(Amundsen, 2015; Hildur Magnúsdóttir, 2005; Newton, Pillay og 

Higginbottom, 2012). Í rannsókn Wheeler Foster og Hepburn (2013) kemur 

fram að erlendir hjúkrunarfæðingar sem starfa í Bandaríkjunum eru einmana í 

vinnunni en rannsakendur benda á að ónóg mönnun og mikil ábyrgð hindri 

samskipti vinnufélaga. Hjúkrunarfræðingarnir nefndu allir að það hafi verið 

jákvæð reynsla að fara í vinnuferðirnar og voru í heildina mjög ánægðir með 

vinnuferðirnar en slíka ánægju og jákvæðni var ekki að vinna í öðrum 

rannsóknum, utan rannsókn Stievano, Olsen, Tolentino, Sabatino og Rocco 

(2017) en þar kemur fram að indverskir hjúkrunarfræðingar sem fara til Ítalíu 

að vinna segja allir reynsluna jákvæða en þrátt fyrir það ráðleggja margir 

þeirra ekki öðrum hjúkrunarfræðingum að fara til Italíu til þess að vinna. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Ekki fengu allir 

hjúkrunarfræðingar á Íslandi sem hafa þá persónulegu reynslu, sem verið var 

að leita eftir, jafnt tækifæri til þátttöku í rannsókninni. Í rannsókninni var 

tímaþáttur breytilegur milli einstaklinga eins og hve oft hver 

hjúkrunarfræðingur fór til Noregs að vinna, lengd vinnulota og fjöldi vakta í 

vinnulotu. Ekki var hægt að hafa áhrif á þessar breytur. Aðrar takmarkanir 

voru samanburður við aðrar rannsóknir þar sem ekki hafa verið gerðar 

rannsóknir þar sem notast er við nákvæmlega sömu viðmið. Rannsóknirnar 

sem miðað er við koma frá flestum heimshornum þar sem önnur menning 

gildir. Þessi rannsókn veitir innsýn í upplifun hjúkrunarfræðinganna en segir 

ekki alla söguna, til þess þarf fleiri rannsóknir.  
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Notagildi rannsóknarinnar 

Niðurstöðurnar hafa leitt í ljós vitneskju sem áður var ekki fyrir hendi um 

reynslu íslenskra hjúkrunarfræðinga af störfum í öðru landi. Reynsla 

hjúkrunarfræðinganna var erfið en þrátt fyrir það ánægjuleg þegar upp er 

staðið. Niðurstöðurnar ættu að hafa gildi sem viðbótar þekking við þær 

rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar um svipað efni hjá öðrum þjóðum. Af 

niðurstöðunum má draga lærdóm af sameiginlegri reynslu hjúkrunar-

fræðinganna sem gæti nýst til að skilja þarfir þeirra og koma til móts við þá. 

Starfsmannaleigurnar gætu mögulega útbúið verkferla til stuðnings 

hjúkrunarfræðingum meðan á vinnulotum stendur og hjúkrunarheimilin þurfa 

einnig að veita þeim stuðning. Niðurstöðurnar geta mögulega nýst þeim sem 

standa að ráðningum fyrir heilbrigðisstofnanir og stjórnendur til að ná betri 

árangri í að taka á móti nýjum hjúkrunarfræðingum sem koma til starfa.  

Meiri líkur eru á að ánægður starfsmaður komi aftur en óánægður. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Samanburður á upplifun íslenskra hjúkrunarfræðinga beggja kynja sem 

starfa tímabundið í Noregi á norskum hjúkrunarheimilum í gegnum norskar 

starfsmannaleigur. 

Samanburður á upplifun íslenskra hjúkrunarfræðinga sem starfa 

tímabundið bæði á norskum sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum í gegnum 

norskar starfsmannaleigur. 

Samanburður á upplifun annarra hjúkrunarfræðinga frá Norðurlöndunum 

af tímabundnum störfum á norskum hjúkrunarheimilum í gegnum norskar 

starfsmannaleigur. 
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Kafli 5. Ályktanir og lokaorð 

 

Ályktanir 

     Að bera saman þessa rannsókn við aðrar sambærilegar rannsóknir er erfitt 

vegna þess að það eru ekki til margar rannsóknir sem hafa verið gerðar um 

reynslu af tímabundnum hjúkrunarstörfum utan heimalands í gegnum 

starfsmannaleigu þar sem farið er í stuttar vinnuferðir. Reynsla þátttakenda af 

starfsmannaleigunum er blendin  allt frá því að vera mjög góð og yfir í að 

vera í einstaka tilfellum  andstyggileg. Í þessari rannsókn eru það 

starfsmannaleigurnar sem virðast hafa mikil áhrif á hvernig 

hjúkrunarfræðingunum reiðir af í vinnuferðunum. Niðurstöður benda til þess 

að starfsmannaleigurnar megi vanda betur til verka við skipulagningu og 

móttöku hjúkrunarfræðinga. Að koma að lokuðum dyrum eða að vera ekki 

komin með húsnæði þegar mætt er á svæðið rýrir traust og gæti gefið til 

kynna að fólk sé ekki velkomið eða að það sé lítils virði. Í þessari rannsókn 

sýna niðurstöður að þegar öllu er á botninn hvolft þá var reynsla allra 

þátttakenda af vinnuferðunum góð þrátt fyrir að vera krefjandi. Það kom fram 

hjá meirihluta þátttakenda að það hafi verið nóg til af hjálpartækjum og nóg 

af öllu á hjúkrunarheimilunum sem má hugsanlega rekja til þess að þjóðin er 

rík. Á hjúkrunarheimilunum vinna flestir hjúkrunarfræðingarnir margar vaktir 

á stuttum tíma og fundu oft fyrir miklu álagi og streitu bæði líkamlega og 

andlega, en mikilvægt er að skapa starfsumhverfi sem lágmarkar streitu. Í 

nokkrum tilfellum voru þeir að sinna störfum sem tengjast ekki 

hjúkrunarfræðistörfum og má álykta að hjúkrunarfræðingarnir hafi verið 

„nýttir“ til hins ýtrasta í mörgum tilfellum. Yfirleitt voru samskiptin á 

hjúkrunarheimilunum góð bæði við starfsfólk og sérstaklega íbúa. Það mátti 

greina af viðtölunum að þátttakendur nutu velvilja Norðmanna vegna þess að 

þeir voru Íslendingar. Hjúkrunarfræðingarnir í þessari rannsókn höfðu allir 

farið oftar en einu sinni til Noregs í vinnuferð, því má álykta að sá sem fer 

einu sinni í vinnuferð er líklegur til þess að fara aftur í vinnuferð. 

Niðurstöðurnar gáfu það sterklega til kynna að ein aðalástæðan fyrir 

vinnuferðunum til Noregs var að afla fjár og breyta til þó svo að aðrir þættir 

spiluðu einnig þar inn í. Þátttakendur virðast njóta dvalarinnar í Noregi hver á 

sinn hátt. Allir þátttakendur  eru tilbúnir til þess að fara aftur til Noregs að 
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vinna en flestir segjast ekki ætla að fara á næstunni því það er ekki eins 

hagstætt vegna minni gengismunar. Leiða má líkum að því að áhugi íslenskra 

hjúkrunarfræðinga á vinnuferðum hafi dvínað eftir að hagvöxtur jókst eftir 

efnahagshrunið. Hugsanlegt er að ánægja íslensku hjúkrunarfræðinganna af 

vinnuferðum til Noregs sé að hluta til vegna þess að þeir vita að þeir muni 

snúa fljótlega aftur heim og hafa það algjörlega í hendi sér hvort eða hvenær 

þeir vilja fara aftur til Noregs að vinna.  

Lokaorð 

      Í þessari rannsókn hefur reynsla íslenskra hjúkrunarfræðinga af 

tímabundnum störfum á norskum hjúkrunarheimilum í gegnum norskar 

starfsmannaleigur í Noregi verið skoðuð. Á árunum eftir efnahagshrunið fóru 

íslenskir hjúkrunarfræðingar  að fara til Noregs að vinna í meira mæli en áður 

hafði þekkts. Hvergi eru til tölur um umfang ferðanna. Samkvæmt þessari 

rannsókn eru allir hjúkrunarfræðingarnir í föstum stöðum á Íslandi en fara í 

fríunum sínum út að vinna. Ástæður vinnuferðanna eru helst af 

efnahagslegum toga sem byggir á því að þátttakendur í rannsókninni höfðu 

ekki áætlanir um að fara út vorið sem viðtölunum lauk. Aðrar ástæður fyrir 

ferðunum voru að heimsækja ættingja og vini auk þess sem þeir voru að leita 

eftir skemmtilegri tilbreytingu. Það er kostur að geta farið til annarra landa að 

vinna, breyta til og auka víðsýni eins og þátttakendur í þessari rannsókn gera 

en víða um  heim ferðast hjúkrunarfræðingar heimshorna á milli til þess að 

bæta afkomu sína. Það er ekki sjálfsagt að hjúkrunarfræðingar þurfi að fara til 

annarra landa til þess að hafa góða afkomu. Stjórnvöld um allan heim þurfa 

að hafa stefnu til þess að vinna eftir til þess að halda í þá hjúkrunarfræðinga 

sem þeir hafa lagt kostnað í að mennta. 
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Viðauki A  

 

Sæl Ásta Jóna.  

 

Vísað er í fyrirspurn þína um hvort rannsókn þín í hjúkrunarfræði sé 

leyfisskyld, dags. 29. mars. sl. Að mati skrifstofu Vísindasiðanefndar er 

rannsókn þín ekki leyfisskyld, þér er þó bent á að mögulega er hún 

tilkynningarskyld til Persónuverndar.  

 

Gangi þér annars vel,  

Rögnvaldur G. Gunnarsson  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

Rögnvaldur G. Gunnarsson, sérfræðingur/lögfræðingur. 

Vísindasiðanefnd/The National Bioethics Committee.  

Borgartún 21, 4. hæð, 105 Reykjavík  

rgg@vsn.is 
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Viðauki B 
 

Ágæti hjúkrunarfræðingur! 

Ég heiti Ásta Jóna Guðmundsdóttir og er að vinna að meistararannsókn 

við Háskólann á Akureyri. Rannsóknarefnið er um reynslu íslenskra 

hjúkrunarfræðinga af tímabundnum störfum á hjúkrunarheimilum í Noregi í 

gegnum norskar starfsmannaleigur. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi er dr. Sigríður 

Halldórsdóttir prófessor við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur.  Annarsvegar  að dýpka skilning 

og auka þekkingu á hver er upplifuð reynsla íslenskra hjúkrunarfræðinga af  

tímabundnum störfum á hjúkrunarheimilum í Noregi og hinsvegar hver er 

upplifuð  reynsla af  störfum í  gegnum norskar starfsmannaleigur. Við 

framkvæmd rannsóknarinnar sem er eigindleg var valin rannsóknaraðferð 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði sem er á þá leið að valdir eru 

viðmælendur  með tilgangsúrtaki sem hafa persónulega þekkingu af 

fyrirbærinu. Gagnsemi rannsóknarinnar er að mögulega verði hægt að draga 

lærdóm af sameiginlegri reynslu hjúkrunarfræðinganna sem gæti nýst til að 

skilja og koma til móts við hjúkrunarfræðinga og orðið þeim til hagsbóta. 

Undirbúningur rannsóknarinnar er þegar hafinn og áætlað er að henni ljúki í 

ár 2016. Rannsakandi sér um vinnslu allra upplýsinga og að lokum verður 

rannsóknin afhend Háskólanum á Akureyri þar sem hún verður gerð opinber. 

Áhætta fyrir þátttöku í rannsókninni er óviss en leitast verður við að draga úr 

líkum á neikvæðum afleiðingum rannsóknar með því að fara í einu og öllu að 

lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77/2000. Búið er 

að tilkynna vinnsluna til  persónuverndar og er tilkynningin  númer 

S7797/2016.  Þátttaka þín  felst í því að við munum eiga um klukkustundar 

langt samtal um reynslu þína. Samtalið verður hljóðritað, síðan fært orðrétt í 

handrit og  greint til þess að ná kjarnanum úr frásögninni. Engin nöfn eða 

aðrar persónugreinanlegar upplýsingar koma fyrir í rannsókninni. 

Hljóðupptökum verður eytt um leið og að rannsókn lýkur. Þú getur hvenær 

sem er munnlega, skriflega eða með öðrum skýrum hætti, afturkallað  

samþykki þitt fyrir þátttöku og hætt í rannsókninni án nokkurar ástæðu.  

Samþykkisyfirlýsing 
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Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar skriflega og munnlega. Ég hef 

fengið fullnægjandi upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og veiti upplýst 

og óþvingað samþykki til þátttöku í rannsókninni. 

 

_______________________________________ 

Samþykki þátttakanda 

_______________________________________ 

Ásta Jóna Guðmundsdóttir, rannsakandi 
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