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Útdráttur 

Hjúkrunardeildarstjórar á Íslandi starfa við aðstæður sem einkennast af kröfum 

um öryggi og gæði heilbrigðisþjónustu, samhliða atgervisflótta 

hjúkrunarfagfólks. Lítil athygli er á þætti sem geta verið þeim bjargráð og 

stuðningur. Fyrri rannsóknir benda til að stuðningur næstu yfirmanna er oft 

takmarkaður. Hérlendis og erlendis liggur fyrir lítil gagnreynd þekking um 

reynslu hjúkrunardeildarstjóra og bjargráð við krefjandi aðstæður. Mikilvægt 

er að varpa ljósi á efnið þar sem hjúkrunardeildarstjórar eru þýðingarmikill 

hlekkur í skipulagi og árangri heilbrigðisstofnana. Með fyrirbærafræðilegri 

aðferð Vancouver-skólans voru tekin hálfstöðluð viðtöl við sextán 

hjúkrunardeildarstjóra sem störfuðu innan heilbrigðisstofnana á Íslandi vorið 

2018, í þeim tilgangi að auka þekkingu á reynslu hjúkrunardeildarstjóra á 

Íslandi af álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í því samhengi. 

Niðurstöður komu fram í fjórum meginþemum. Maður fer aldrei úr þessari 

kápu vísar til starfs hjúkrunardeildarstjóranna sem þær sögðu umfangsmikið 

og ábyrgðina takmarkalausa. Þú ræður eiginlega ekki þó þú ráðir vísar til 

starfsumhverfis þeirra, þar sem þær ráða starfinu en ráða þó litlu um eðli og 

ákvarðanir yfirstjórnenda. Það sést þegar manni líður vel vísar til líðanar í 

starfi, sem er ýmist vellíðan og sátt í starfi eða örmögnun og ósátt. Maður þarf 

að vera viðbúin hreinlega öllu vísar til reynslu hjúkrunardeildarstjóranna af 

bjargráðum til að takast á við starfið. Undirstöðubjargráðið endurspeglast í 

meginniðurstöðu rannsóknarinnar; að aðalmálið er að hlúa að sjálfum sér. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við fyrirliggjandi þekkingu á 

sviðinu, en nýmæli rannsóknarinnar er reynsla hjúkrunardeildarstjóranna af 

mikilvægi þess að annast um sjálfa sig til að geta tekist á við krefjandi aðstæður 

í starfi. Niðurstöðurnar fela í sér vísbendingar um að með tileinkun bjargráða 

sem fela einkanlega í sér að hlúa að sér, er mögulegt að öðlast sátt, ná árangri 

og líða vel í starfi sem krefst mikils á sama tíma og það gefur mikið. 

Lykilorð: hjúkrunardeildarstjóri, álag, áskoranir, bjargráð. 

 

 

 



 

 



 

Abstract 

Nurse managers in Iceland work in an environment characterized by high 

demands for quality and safety, together with nursing shortage and brain drain. 

Helpful coping strategies gain little attention and feasibility. Previous studies 

have pointed out insufficient support from nurse managers superiors and lack 

of evidence-based knowledge regarding successful coping strategies. It is 

important to illuminate their experience because nurse managers are a 

significant link regarding quality and outcomes in health care organizations. In 

this phenomenological study, in-depth interviews were conducted with sixteen 

nurse managers working in health care organizations in Iceland in the spring 

of 2018. The purpose was to gain knowledge of lived experience of nurse 

managers in Iceland regarding stress and challenges and their coping 

mechanisms in this regard. Four themes emerged: One never takes off this coat, 

points to their work, which they said were extensive with unlimited liability. 

You are not in charge even though you are, points to their work environment 

which they experienced as being in charge regarding their work, but not 

regarding influential decisions made by superiors. It is obvious when you feel 

good, points to wellbeing at work, which they either experienced as wellbeing 

and reconciliation or as exhausted and not reconciled. One has to be ready for 

anything, points to the coping mechanisms they used to tackle the work, in as 

self care was vital and sums up the main finding of the study; Most importantly, 

one has to take care of oneself. The findings are consistent with former 

knowledge, but the study provides new knowledge about the importance of 

nurse managers self care to be able to handle demanding situations at work. 

The findings indicate that practicing helpful coping strategies, mainly taking 

care of oneself, makes it possible to gain reconciliation, success and wellbeing 

in a work that is demanding as well as nourishing.   

 Keywords: nurse manager, stress, challenge, coping strategy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guð, gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 

kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli.   
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Formáli  

Þessi rannsókn tekur til umfjöllunar reynslu hjúkrunardeildarstjóra á Íslandi af 

álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í því samhengi. Rannsóknin fór fram 

vorið 2018, við aðstæður þar sem stöðugar kröfur eru gerðar um aukið öryggi 

og gæði heilbrigðisþjónustu um leið og stjórnendur standa frammi fyrir 

atgervisflótta hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og annars hjúkrunarfagfólks.  

Á Íslandi bjuggu í júlí árið 2018 353.070 manns (Hagstofa Íslands, 

2018). Ísland er samfélag velferðar og lýðræðis, þar sem gerðar eru kröfur um 

gott aðgengi að grunnþjónustu sem er framúrskarandi, þróuð og 

samanburðarhæf. Heilbrigðisþjónustan er í stöðugri framþróun samhliða hraðri 

tækni- og þekkingarþróun, sem hefur að markmiði að sjá til þess að sem flestir 

samfélagsþegnar njóti bestu mögulegu lífsgæða, þrátt fyrir sjúkleika eða 

vanheilsu af einhverju tagi. Til að leitast við að mæta kröfum um gæði, öryggi, 

fjölbreytni og aðgengi heilbrigðisþjónustunnar hefur skipulag hennar tekið 

örum breytingum undangengin ár. Heilbrigðisstofnanir hafa verið sameinaðar 

og eru nú sjö í samræmi við 5. gr. laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu um 

skiptingu heilbrigðisumdæma landsins. Í 6. gr. reglugerðar um 

heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014 er skiptingin eftirfarandi: 

Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja, Höfuðborgarsvæðið, Heilbrigðisumdæmi 

Vesturlands, Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða, Heilbrigðisumdæmi 

Norðurlands, Heilbrigðisumdæmi Austurlands og Heilbrigðisumdæmi 

Suðurlands. Þann 1. janúar 1998 varð Heilbrigðisstofnun Suðurnesja – HSS til 

með sameiningu sjúkrahússins í Keflavík og heilsugæslunnar á Suðurnesjum 

og sléttu ári síðar voru tólf heilbrigðisstofnanir innan Austurlandsumdæmis 

sameinaðar í eina, Heilbrigðisstofnun Austurlands – HSA. Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands – HVE var stofnuð 1. janúar 2010 í samræmi við Reglugerð nr. 

448/2009 og sameinuðust þá átta minni stofnanir á Vesturlandi. Lokaáfanginn 

í sameiningu heilbrigðisstofnana tók gildi 1. október 2014 í samræmi við 1. 

grein reglugerðar nr. 674/2014 og laga um heilbrigðissþjónustu frá árinu 2007 

og fól í sér fækkun stofnana, og um leið yfirstjórna, úr ellefu í þrjár innan 

heilbrigðisumdæma á Norðurlandi, Suðurlandi og Vestfjörðum; 



 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands – HSN, Heilbrigðisstofnun Suðurlands – HSU 

og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða – HSV (Velferðarráðuneytið, 2012).  

 Í umræðu á Alþingi um sameiningu heilbrigðisstofnana kom fram að 

sparnaður var ekki markmið sameininganna, heldur að skapa styrkari rekstrar- 

og stjórnunareiningar og auka getu þeirra til sjálfstæðrar ákvarðanatöku 

varðandi rekstur stofnana í viðkomandi heilbrigðisumdæmum. Jafnframt að 

auka möguleika á samstarfi og samnýtingu heilbrigðisstarfsmanna og á 

kennslu heilbrigðisstétta sem getur ýtt undir nýliðun í dreifbýli sem leiðir af 

sér öflugri og stöðugri mönnun. Sameining komi til með að draga úr álagi 

vegna vaktabindingar og einangrunar, styrkja rekstrar- og stjórnareiningar auk 

þess að skapa tækifæri fyrir öfluga starfsmannaþjónustu (Kristján Þór 

Júlíusson, 2015-2016). Þrátt fyrir að sparnaður hafi ekki verið leiðarljós 

sameininga heilbrigðisstofnana, þá verður ekki litið framhjá því að krafa um 

sparnað og hagræðingu innan heilbrigðisþjónustunnar hefur verið áberandi í 

opinberri umræðu síðustu ár og almenn umfjöllun um að sparnaður sé 

raunverulegur tilgangur sameininga en ekki hagræðing er sömuleiðis nokkuð 

áberandi. Í föstudagspistlum sínum hefur til að mynda forstjóri Landspítala 

minnt reglulega á rýran afrakstur til stofnunarinnar í fjárlögum ár hvert 

(Landspítali, 2018a; Landspítali, 2017).    

 Þrátt fyrir að fagleg og greinargóð rök liggi að baki sameiningum 

heilbrigðisstofnanna sem nú starfa hérlendis, þá blasir sú alvarlega staðreynd 

frammi fyrir stjórnendum og ráðamönnum að alvarlegur skortur á 

hjúkrunarfræðingum er blákaldur veruleiki sem hefur þýðingarmikil áhrif á 

starfsemi þeirra.  Í skýrslu Ríkisendurskoðunar, Hjúkrunarfræðingar – 

Mönnun, menntun og starfsumhverfi (október, 2017) er áætlað að um 570 

hjúkrunarfræðinga vanti til starfa í íslenska heilbrigðiskerfinu. Það leiðir til 

þess að þjónusta við sjúklinga verður minni og álag eykst á starfandi 

hjúkrunarfræðinga. Það er samhljóða niðurstöðum skýrslu Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga – Fíh, Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa! 

Vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga (Guðbjörg Pálsdóttir, Gunnar Helgason og 

Helga Ólafs, 2017). Þar kemur fram að brottfall úr hjúkrunarfræðinámi er um 

18%, um 15% hjúkrunarfræðinga velja önnur störf en hjúkrun að loknu námi 

og hjúkrunarfræðingar vinna að meðaltali í 71% starfshlutfalli. Einnig kemur 

fram að meðaltalslaun hjúkrunarfræðinga eru um 20% lægri en opinberra 

starfsmanna með sambærilega menntun og ábyrgð. Skýrsluhöfundar Fíh og 

Ríkisendurskoðunar leggja til að brugðist verði við aðkallandi skorti 



 

hjúkrunarfræðinga meðal annars með því að leita leiða til að útskrifa fleiri 

hjúkrunarfræðinga, hækka laun þeirra, draga úr vinnuálagi og bæta 

starfsumhverfi. Það er aðkallandi því líkt og Páll Matthíasson (Landspítali, 

2018b) forstjóri Landspítalans bendir á þá stendur Landspítalinn nú frammi 

fyrir erfiðleikum með að manna afleysingastöður sumarið 2018, þá sérstaklega 

í stöður hjúkrunarfræðinga, sem muni leiða til lengri sumarlokana deilda en 

áður hefur tíðkast, og hafa víðtækari áhrif og bætast á viðvarandi skort á 

hjúkrunarfræðingum og hæfu og vel menntuðu heilbrigðisstarfsfólki. Í 

pistlinum sendir Páll ákall til samfélagsins vegna þessarar stöðu sem hann segir 

að sé „stærsta ógn heilbrigðiskerfisins“.  

 Hjúkrunardeildarstjórar gegna forystu sem millistjórnendur innan 

skipulagsheilda. Huy (2001, bls. 73), sem rannsakaði störf millistjórnenda yfir 

sex ára tímabil, skilgreindi millistjórnendur sem stjórnendur sem væru 

„tveimur stigum neðar en framkvæmdastjóri og einu stigi ofar en 

línustarfsmenn og sérfræðingar.“ Þannig heyra hjúkrunardeildarstórar undir 

yfirstjórnendur sem eru á efsta stigi og eru um leið yfirmenn þeirra sem stýra 

daglegum verkefnum og starfsemi í framlínu stofnunarinnar. Enda er það 

meðal annars í verkahring hjúkrunardeildarstjóra að sjá til þess að markmiðum 

og ákvörðunum yfirstjórnenda sé framfylgt meðal almennra starfsmanna, auk 

þess að annast mannauðsmál, fjárhagslegan rekstur deildanna og faglega 

þjónustu. Bæði hér á landi sem erlendis liggur lítil gagnreynd þekking fyrir um 

reynslu hjúkrunardeildarstjóra sem starfa innan þessara aðstæðna af álagi og 

áskorunum í starfi og bjargráðum í því samhengi. Það er því mikilvægt að 

varpa frekara ljósi á reynslu þeirra af álagi og áskorunum, í hverju bjargráð 

þeirra felast eða hvort þeir finni sig jafnvel vanmáttuga gagnvart aðstæðunum. 

 

Uppsetning rannsóknarritgerðarinnar 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar, inngangi, verður gerð grein fyrir fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar, sett fram rök fyrir vali rannsóknarefnis og í ljósi 

þeirra er tilgangur rannsóknarinnar skilgreindur og lagðar fram 

rannsóknarspurningar.  

Í öðrum kafla er umfjöllun um aðferðafræði og hugmyndafræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar, sem er eigindleg aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Sú aðferð var valin sökum þess að verið er að taka reynslu af aðstæðum til 



 

skoðunar. Gagnasöfnuninni er lýst, ásamt vali á þátttakendum, gagnagreiningu 

og siðfræði rannsóknarinnar.  

Í þriðja kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar lagðar fram með orðum og í 

sjónrænu formi, í samræmi við rannsóknaraðferðina sem var valin. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar teknar til umfjöllunar. Í byrjun 

er gerð grein fyrir nýmæli rannsóknarinnar, því sem þykir markverðast og hvað 

í fræðilegum ritum styður niðurstöðurnar og hvað gerir það ekki. Þá er skýrt 

frá notagildi rannsóknarinnar og lagðar fram tillögur að framtíðarrannsóknum.  

Í fimmta kafla eru dregnar fram ályktanir af niðurstöðum sem fram komu í 

rannsókninni og sett fram lokaorð.  
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Þakkir 

Hjartans þakkir vil ég færa meðrannsakendum mínum; sextán 

hjúkrunardeildarstjórum sem buðu mig velkomna á sínar starfsstöðvar, gáfu 

mér hvern kaffibollann á fætur öðrum og miðluðu mér svo fallega af reynslu 

sinni, hugsunum og hugsjónum. Þessum konum og samtölum okkar mun ég 

aldrei gleyma og vegna einlægni þeirra er þessi rannsókn til. 

Leiðbeinendum mínum færi ég alúðarþakkir fyrir allan stuðninginn og 

gagnlegar ábendingar í gegnum rannsóknarferlið. Sérstaklega Sigrúnu 

Gunnarsdóttur en með ótal samtölum okkar og góðu samstarfi á síðastliðnum 

fjórum árum varð hugmyndin að rannsókninni til.  

Samstarfsfólki mínu á Heilsustofnun NLFÍ færi ég alúðarþakkir fyrir 

hvatningu og stuðning. Sömuleiðis fyrrum samstarfsfólki á Vökudeild 

Barnaspítala Hringsins, Heilsugæslunni í Glæsibæ og við Fjölbrautaskólann í 

Ármúla. Þið hafið öll lagt mér til dýrmætar perlur.  

Álfheiði þakka ég af hlýhug fyrir ómetanlegan stuðning og handleiðslu. Hlíf 

og Jón á Illugastöðum fá sérstakar þakkir frá fósturdótturinni fyrir afnotin af 

íbúðinni á Akureyri og fyrir stuðninginn.  

Eiginmanni mínum, börnunum mínum, tengdabörnum og móður minni færi ég 

mínar hlýjustu þakkir frá dýpstu hjartarótum fyrir að hafa trú á mér, fyrir 

stuðninginn, þolinmæðina og hvatninguna við rannsóknarvinnuna. Þið eruð 

ljósin í lífi mínu.  
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Inngangur  

Inngangskafli rannsóknarritgerðarinnar hefst á skilgreiningu þeirra þriggja 

meginhugtaka sem koma fram í rannsóknarspurningunni; álag, áskoranir og 

bjargráð. Í kjölfarið verður gerð grein fyrir fyrirkomulagi fræðilegrar 

heimildaleitar og í kjölfarið er umfjöllun um fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar, þar sem gerð verður grein fyrir aðstæðum og verkefnum 

hjúkrunardeildarstjóra, stjórnun og forystu, konum sem stjórnendur og 

leiðtogar og hugmyndafræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar sem er líkan 

Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) um þjónandi forystu og byggir á hugmyndum 

Robert K. Greenleaf (2018). Þá verður lögð fram fyrirliggjandi þekking á líðan 

hjúkrunardeildarstjóra í starfi og bjargráðum þeirra. Loks verða sett fram rök 

fyrir vali rannsóknarefnis og í ljósi þeirra er tilgangur rannsóknarinnar 

skilgreindur og lagðar fram rannsóknarspurningar.  

Skilgreiningar meginhugtaka 

Álag  

Álag (e. stressor) er áreiti sem einstaklingar verða fyrir á lífsleiðinni og veldur 

streitu (Selye, 1956). Í þessari rannsókn er álag því streituvaldur. Streita er 

skilgreind sem ósérhæfð viðbrögð líkamans við álagi og utanaðkomandi 

kröfum (Selye, 1956; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 

1993).  

Áskoranir  

Í þessari rannsókn er fylgt þeirri skilgreiningu að áskorun sé erfitt verkefni sem 

freistandi er að ráðast í, sem einstaklingar telja sig geta tekist á við og ráða við. 

Sem dæmi um það eru krefjandi breytingar í starfi (Mörður Árnason, 2007; 

Lazarus, 2000; Lazarus og Folkman, 1987).  
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Bjargráð 

Bjargráð er ferli hugrænna og atferlismiðaðra aðferða til að takast á við og ná 

stjórn á innri og ytri álagsþáttum sem eru metnir krefjandi eða sem ganga 

umfram getu viðkomandi til að takast á við þá. Tilgangur bjargráða er að draga 

úr neikvæðum afleiðingum álagsþátta (Lazarus og Folkman, 1987). 

Fræðileg heimildaleit 

Gagnasöfnun vegna fræðilegs bakgrunns rannsóknarinnar fór fram í gegnum 

gagnasöfnin PubMed, Scopus, Science Direct, CINAHL, Hirslu og 

Skemmuna. Leitarorðin „nurse manager“, „experiences“, „coping strategies“, 

„role“, „stress“ og „challenges“ voru notuð og tengd saman. Leitarorðin voru 

valin út frá tilgangi rannsóknarinnar. Leitin leiddi rannsakanda oftar en ekki í 

önnur gagnasöfn, rit, bækur eða fræðilegar heimildir, auk þess sem 

heimildaskrár þeirra heimilda sem fundust voru notaðar til nánari 

heimildaleitar. Leitað var heimilda á íslensku og ensku og afmarkaðist leitin 

við rannsóknarniðurstöður frá árunum 2000-2018 sem vörðuðu 

hjúkrunardeildarstjóra.   
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Fræðilegur bakgrunnur 

Hjúkrunardeildarstjórar  

Vegna stöðugra skipulagsbreytinga og síbreytilegra krafna innan 

starfsumhverfis heilbrigðisþjónustunnar, sem Surakka (2008) heldur fram að 

megi rekja til þess þegar rekstrarstjórnunaraðferðir og stjórnendalíkön úr 

iðnaði og viðskiptum voru kynnt og innleidd í heilbrigðisþjónustu, hafa störf 

hjúkrunardeildarstjóra tekið breytingum á síðastliðnum árum. 

Meginbreytingin hefur falist í því að þeir taka nú að sér meiri bein 

stjórnunarleg verkefni sem snerta til dæmis á rekstrartengdum þáttum 

starfsstöðvarinnar og umsýslu fjárheimilda samhliða því að bera víðtækari 

ábyrgð á þjónustu við skjólstæðinga og vera leiðtogar starfshópsins (Hyrkas, 

Appleqvist-Schmidlechner og Kivimaki, 2005). Aukin ábyrgð hefur verið 

skilgreind felast í því að bera ábyrgð á skilgreindri deild eða skipulagsheild, 

skapa og viðhalda starfsumhverfi sem styður við fagmennsku og starfsánægju, 

bera ábyrgð á þáttum sem varða fullnægjandi hjúkrun, mönnun og 

starfsmannaábyrgð, ábyrgð á fjárhagslegum rekstri skipulagsheilda hvílir á 

þeirra herðum samhliða ábyrgð á faglegum þáttum starfseminnar (Duffield 

o.fl., 2011; Framkvæmdastjórn SAk, 2018; Landspítali, e.d.). Einnig hafa 

skilgreindir færniþættir bæst við skipulagningu daglegrar starfsemi, stjórnun 

mannauðs og hjúkrun skjólstæðinga; hjúkrunardeildarstjórar eiga að búa yfir 

framúrskarandi stjórnunarfærni og hæfni í að stýra mannauði, rekstrartengdum 

þáttum og breytingum, eiga að skipuleggja hjúkrun innan sinna starfsstöðva, 

innleiða verkferla og greiða fyrir árangursríkri útkomu þjónustunnar (Anthony 

o.fl., 2005; Sellgren, Ekvall og Tomson, 2008; Smith o.fl., 2006). 

 Í ofanálag er starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra þess eðlis að þar er 

mikið um hraðar breytingar á verklagi, stöðugur þrýstingur er á gæði og þeir 

geta nær aldrei lokið verkefni áður en þeir byrja á nýju (Kalisch, Lee og 

Rochman, 2009), sem samræmist niðurstöðum framsýnnar 

könnunarrannsóknar Herdísar Sveinsdóttur o.fl. (2018) meðal nítján 

hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala. Þar kom í ljós að þó að stjórnunartengd 

verkefni taki drjúgan tíma í starfi þeirra þá er það klínísk hjúkrun og ófyrirséð 



28 

og óskilgreind verkefni til dæmis fundir, símtöl, tölvupóstar og samskipti við 

stuðningsdeildir og ráðgefandi aðila sem eru tímafrekust í starfi þeirra. Það 

samræmist þeirri staðreynd að hjúkrunardeildarstjórar starfa í hringiðu 

stigvaxandi krafna um færni þeirra og ábyrgð, samhliða því að vera lykilaðilar 

í að skapa heilbrigt og árangurríkt starfsumhverfi og hafa mikil áhrif á 

starfsánægju undirmanna sinna og ákvörðun um að vera í starfi (Cowden, 

Cummings og Profetto-McGrath, 2011; Shirey, 2006; Shirey, Ebright og 

McDaniel, 2008). 

 Krafa um umfangsmikla samskiptahæfni hjúkrunardeildarstjóra er mikil 

því eins og Shirey, Ebright og McDaniel (2008) sýndu fram á þá eru 

hjúkrunardeildarstjórar ekki aðeins mikilvægur hlekkur á milli yfirstjórnenda 

heilbrigðisstofnanna og klínískra hjúkrunarfræðinga, heldur gegna þeir 

lykilhlutverki í að skapa vinnumenningu sem eflir og styður starfsfólk, sem 

hefur bein áhrif á starfsánægju og starfsmannaveltu og samræmist því að 

samskiptahæfni þeirra við samstarfsfólk er talinn vera einn mikilvægasti 

færniþáttur þeirra (Nilson, 2003). Auk þess er gerð sú krafa að þeir eigi í 

góðum þverfaglegum tengslum og samskiptum við aðra stjórnendur um leið 

og þeir leggja grunn að ánægju skjólstæðinga með því að sjá til þess að 

hjúkrunarþjónustan búi yfir bestu mögulegu gæðum (Duffield, 1991; McGillis 

Hall og Donner, 1997).   

 Í grunninn eru hjúkrunardeildarstjórar vel menntaðir, klínískir 

hjúkrunarfræðingar, sem hafa tekist á hendur ábyrgðarmikið starf sem felur í 

sér að stýra stefnumótun, mannauði, hjúkrun skjólstæðinga og fjölskyldna 

þeirra, bera ábyrgð á skráningum, gæðum og öryggi, fjármálum og rekstri og 

eru allt í senn áhættustjórnendur, verkefnastjórar, gæðastjórar og klínískir 

sérfræðingar. Aðrir færniþættir sem gerð er krafa um að þeir búi yfir eru meðal 

annars hæfni í eflingu liðsheildar, útdeilingu verkefna, að leysa ágreining, geta 

stýrt breytingum og leyst vanda á árangursríkan hátt. Loks eru kennsla, 

leiðbeining, ráðgjöf, umsjón og eftirlit ásamt þörf fyrir stöðuga faglega þróun 

undirstöðuþættir starfsins (Crowther, 2004; Mathena, 2002; Sherman o.fl., 

2007). Samhliða þróun heilbrigðiskerfisins, er fyrirsjáanlegt að kröfur um 

færni hjúkrunardeildarstjóra verði enn umfangsmeiri og krefjist tileinkun nýrra 

færniþátta og dýpkunar á þeim sem fyrir eru (Aiken og Harper-Harrison, 

2012).  
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 Þrátt fyrir að gerðar séu kröfur um umfangsmeiri ábyrgð og fleiri 

verkefni meðal hjúkrunardeildarstjóra, þá eiga þeir eftir sem áður að viðhafa 

gæðaverklag og stýra ánægðu starfsfólki sem hvorki brenni út né láti af 

störfum. En á sama tíma hafa hjúkrunardeildarstjórarnir sjálfir lýst skorti á 

aðgengi að uppbyggilegum bjargráðum og fullnægjandi undirbúningi og 

aðlögun að starfshlutverkinu; þar á meðal þjálfun, menntun og stuðningi, auk 

þess sem þeir lýsa skorti á sterkri undirstöðuþekkingu í stjórnun (Judkins, 

Massey og Huff, 2006; Mathena, 2002; Moore, Sublett og Leahey, 2016; Platt 

og Foster, 2008; Wright o.fl., 2000). Það samræmist niðurstöðum lýsandi 

viðtalsrannsóknar McCallin og Frankson (2010) við tíu bandaríska 

hjúkrunardeildarstjóra um reynslu þeirra af starfshlutverki sínu. Þeir sögðu 

vinnuálag vera of mikið, starfshlutverk þeirra og verkefni voru margræð og 

óljós og þeim skorti reynslu og þekkingu á rekstrarstjórnunartengdum þáttum. 

Forysta og stjórnun 

Hjúkrunardeildarstjórar starfa innan heilbrigðisstofnana sem, líkt og aðrar 

skipulagsheildir, búa yfir þrenns konar auðlindum, sem þær nýta sér við 

framkvæmd og mótun stefnu. Það eru efnislegar auðlindir (e. physical capital 

resources), skipulag og uppbygging (e. organizational capital resources) og 

mannauður (e. human capital resources). Af þessum þremur auðlindum er það 

mannauðurinn sem verðmætasköpun skipulagsheilda byggir fyrst og fremst á 

og felst í eftirfarandi auðlindaþáttum: Þekkingu, reynslu, dómgreind, vilja til 

að taka áhættu og visku (Barney, 1991).  

 Hugtakið stjórnun (e. management) er skilgreint sem ferli í að nýta 

auðlindir fyrirtækis, stofnunar eða skipulagsheildar til að þróa vöru eða 

þjónustu fyrir viðskiptavini. Stjórnendur ná markmiðum skipulagsheildar með 

því að hafa áhrif á mannauðinn – undirmenn sína. Svo það sé hægt þurfa þeir 

að skilja uppbyggingu, aðferðafræði og hlutverk fyrirtækisins, starfsfólkið og 

ríkjandi menningu innan skipulagsheildarinnar (Bloisi, Cook og Hunsaker, 

2003). Hugtakið stjórnun varð til samhliða þróun iðnaðarsamfélaga á 20. öld í 

þeim tilgangi að sporna við óreiðu innan skipulagsheilda og gera þær 

skilvirkari og árangursmeiri. Samkvæmt sígildri kenningu Henri Faoyl (1916) 

er hlutverk stjórnenda skipulagsheilda fjórþætt. Í fyrsta lagi felur það í sér 

áætlanagerð (e. plan) varðandi stefnu og framtíðarsýn og leiðirnar að henni. Í 

öðru lagi er um að ræða skipulagningu (e. organize) á störfum, útdeilingu 
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verkefna og gerð starfslýsinga. Í þriðja lagi er samræmingarhlutverk (e. 

coordinate) stjórnandans, sem felur í sér að skapa heilsteypta liðsheild sem 

tekst á við verkefni sem þarf að inna af hendi til að fylgja sameiginlegri stefnu 

og framtíðarsýn. Í fjórða lagi hefur stjórnandinn eftirlit (e. control) með 

mannauðinum og fylgir því eftir að markmið náist og að stefnu og framtíðarsýn 

sé fylgt. Þrátt fyrir að rúm öld er frá því Faoyl setti fram sínar hugmyndir, 

grundvalla þær nútímastjórnunarkenningar. Til að mynda kenningu Henry 

Mintzberg (1990) um tíu þátta hlutverk stjórnandans sem hann flokkar í þrjá 

meginþætti: Ákvarðanataka, upplýsingamiðlun og samskiptahlutverk, og 

kenningar Peter F. Drucker (1993) um fimm hlutverka- og hæfniþætti 

stjórnenda; markmiðasetning, hvatning, skipulagning, frammistaða og 

endurmat og vöxtur og þróun einstaklinga.  

 Hugtakið forysta (e. leadership) er yfir 2000 ára gamalt og á rætur sínar 

að rekja til hugmynda Aristótelesar. Forysta er skilgreind sem ferli þar sem 

einstaklingur hefur áhrif á hóp og leiðir hann í átt að sameiginlegu markmiði 

(Northouse, 2013). Forysta er gagnvirkt ferli sem á sér stað á milli leiðtoga og 

fylgjenda, er ekki línulegt og í eina átt, heldur gengur í báðar áttir. Með því að 

skilgreina forystuhlutverk á þennan hátt, þá má halda því fram að hver sem er 

getur verið leiðtogi innan hóps og að leiðtogahlutverkið er ekki eyrnamerkt 

formlegum leiðtoga eða stjórnanda. Að hafa áhrif er mikilvægur færniþáttur 

leiðtogans – svo mikilvægur að ef hann hefur ekki áhrif á fylgjendur þá er ekki 

um forystuhlutverk að ræða. Leiðtogar geta ekki án fylgjenda verið og 

fylgjendur ekki án leiðtoga. Má í því sambandi segja að leiðtogi og fylgjendur 

séu sín hvor hliðin á sama peningi. En þó að tengslin á milli leiðtoga og 

fylgjenda séu sterk, þá er það leiðtoginn sem á frumkvæði að tengslunum, 

skapar samskiptatengingu og ber þá byrði að viðhalda tengslunum (Northouse, 

2013; Rost, 1991). Drucker (2010) hélt því fram að leiðtogi hvetji fylgjendur 

sína áfram og ýti þeim í rétta átt. Hann sé meðvitaður um ábyrgð sína á 

fylgjendum, bæði mistökum þeirra og vel gerðri vinnu. Hann sagði traust vera 

nauðsynlegt milli leiðtoga og fylgjenda. Að fylgjendur treystu ákvörðunum 

leiðtogans og væru þess fullvissir að hann bæri hagsmuni þeirra fyrir brjósti.  

 Kotter (1990) hélt því fram að til að skipulagsheild geti blómstrað þurfi 

bæði færni í forystu og stjórnun að koma til. Sterk stjórnun innan 

skipulagsheildar en engin forysta geti leitt til kæfandi skrifræðis. Aftur á móti 

sterk forysta en engin stjórnun innan skipulagsheildar, geti leitt til innantómra 
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breytinga einungis breytinganna vegna. Því þurfi bæði að hlúa að stjórnunar- 

og leiðtogafærniþáttum innan einnar og sömu skipulagsheildarinnar og það séu 

aðstæður hverju sinni sem ráði hvor aðferðin er veigameiri. Meginmunurinn á 

stjórnun og forystu er settur fram í töflu 1 og byggir á skilgreiningu Kotter 

(1990, bls. 3-8) sem einnig má finna í bók Northouse (2013, bls. 12): 

Tafla 1. Virkniþættir stjórnunar og forystu (Kotter, 1990, bls. 3-8; Northouse, 

2013, bls. 12) 
Stjórnun 

Skapar reglu og stöðugleika 

Forysta 

Skapar breytingu og hreyfingu 

Áætlanir og fjármálaáætlun 

- Setja fram verkþætti 

- Ákvarða tímaáætlun 

- Útvega efni og auðlindir 

Setja fram stefnu 

- Skapa framtíðarsýn 

- Skýra út stóru myndina 

- Setja fram stjórnunaraðferð 

Skipulagning og starfslið 

- Skilgreina starfslýsingar 

- Mannaráðningar  

- Setja fram verklagsreglur og 

gæðaskjöl 

Skapa jafningjabrag 

- Skiptast á markmiðum 

- Leita eftir hollustu 

- Byggja upp teymi og 

vinnusambönd 

Stjórnun og lausn vanda  

- Setja fram starfshvata 

- Þróa skapandi lausnir 

- Taka ákvarðanir til úrbóta 

Hvetja og hrífa með sér 

- Fylla fylgjendur eldmóði og 

orku  

- Valdefla fylgjendur 

- Uppfylla þarfir  

  

Bennis og Nanus (1985, bls. 221) skilgreindu muninn á stjórnendum og 

leiðtogum þannig að „stjórnendur eru fólk sem gerir hlutina rétt, en leiðtogar 

eru fólk sem gerir hið rétta.“ Tæpum áratug áður skilgreindi Zaleznik (1977) 

þennan mun á persónuleikum stjórnenda og leiðtoga. Hann sagði stjórnendur 

sækjast eftir stöðugleika og stjórn og vildu leysa vanda fljótt, jafnvel áður en 

þeir skildu til fullnustu um hvað vandinn snérist. Leiðtogar þyldu aftur á móti 

meiri óreiðu og minna skipulag og eru tilbúnir til að fresta ákvarðanatöku á 

meðan þeir leita leiða til að skilja vanda til hlítar. Við þetta má bæta að Drucker 

(1980) lagði áherslu á að stjórnendur myndu hlúa að þekkingu starfsfólks, því 

þekking væri einkenni frammistöðu og árangurs í starfi, ekki síst innan 

skipulagsheilda þar sem þekkingarstarfsmenn væru að störfum, líkt og háttar 

til á heilbrigðisstofnunum.  
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Konur sem stjórnendur og leiðtogar 

Í mannaflatölum Embættis landlæknis fyrir árið 2017 (Embætti landlæknis, 

2017) kemur fram að fjöldi starfandi hjúkrunarfræðinga á Íslandi er 2980 

talsins. Þar af eru karlar 68 og konur 2912. Það þýðir að um 98% starfandi 

hjúkrunarfræðinga eru konur, og má því skilgreina fagstétt íslenskra 

hjúkrunarfræðinga sem kvennastétt. Í ljósi þessara talna má leiða að því líkum 

að hjúkrunardeildarstjórar innan heilbrigðisstofnanna hérlendis séu að 

langstærstum hluta konur, eða um 98%. Konur og karlar eru almennt álitin 

jafnvíg til að gegna stjórnunarstörfum. Kynbundnir þættir og hefðir sem þeim 

tengjast hafa áhrif á fjölda kvenna sem veljast til stjórnunarstarfa. Þar má nefna 

barneignir, umönnun barna og heimilis og hina gamalgrónu hlutverkaskiptingu 

kynjanna, sem hefur breyst í átt að auknu jafnrétti á síðastliðnum árum. Talið 

er að kosning Vigdísar Finnbogadóttur í embætti forseta Íslands árið 1980 hafi 

verið mikilvægt skref í þá átt, auk þess að brjóta á bak aftur fordóma og 

hugmyndir um staðalímyndir kynjanna. Ljóð Elísabetar Þorgeirsdóttur (1980) 

fiskvinnslukonu og skálds sem hún orti til Vigdísar meðan á 

kosningabaráttunni stóð, lýsir vel þýðingarmiklum áhrifum sem kjör hennar til 

forseta kom til með að hafa: 

Til Vigdísar 
 

Um leið og ég tíni ormana úr þorskinum 

Hvet ég þig til dáða 

Ég læt hnífinn vaða 

í þorsk eftir þorsk 

sem allir fá að heyra boðskapinn  

áður en þeir falla í öskjurnar  

og sigla til USA. 

Um leið og ég vind bleyjurnar 

og skelli óhreinum diskum í vask 

sendi ég þér í huganum 

baráttukveðjur,  

þríf hastarlega til 

í öllu mínu drasli,  

 

 

 

 

reyni að beisla kraftinn 

sem ætlaður er þér. 

Þú manst  

að barátta þín er fyrir okkur 

hundruð mæðra í hundruðum eldhúsa 

þúsund ára daglegt strit 

í harðbýlu landi. 

Haltu áfram 

og ég held áfram 

að hvísla því að þorskinum 

en þrái mest 

að fræða son minn 

í fyllingu tímans  

um kjark þinn.  
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 Möguleikar kvenna á að afla sér aukinnar þekkingar á sviði stjórnunar 

samhliða starfsreynslu innan stjórnunar hafa staðið í vegi fyrir stjórnunarframa 

þeirra, auk þess sem stjórnunarstörf krefjast meiri viðveru og ábyrgðar en 

önnur störf, sem getur skapað álag og hlutverkatogstreitu milli starfs og 

heimilis meðal kvenna (Northouse, 2013). Konur hafa náð meiri árangri í 

stjórnunarstörfum innan starfsgeira sem hafa verið skilgreind kvenlæg, svo 

sem innan menntastofnanna, stjórnsýslu og velferðarþjónustu, heldur en innan 

karllægari starfa, til dæmis í hernaði (Eagly, Karau og Makhijani, 1995). Það 

er þó önnur hugmynd um konur sem stjórnendur sem vert er að nefna, sem 

Sheryl Sandberg (2013)  fjallaði um í bók sinni. Hún segir meginmuninn á 

konum og körlum sem stjórnendum felast í sjálfsmynd þeirra; að konur 

vanmeti sig stöðugt á meðan karlar ofmeti sig; karlar reki velgengni sína til 

meðfæddra eiginleika sinna og færni, en konur til þess að hafa lagt mikið á sig, 

verið heppnar eða fyrir tilstuðlan annarra. Loks má benda á niðurstöður 

rannsóknar Duguid (2011) og umfjöllunar Derks, Van Laar og Ellemers (2016) 

sem ríma við umfjöllun Kanter (1977) og einnig Sandberg (2013) um að það 

sem standi í vegi fyrir að konur nái árangri innan stjórnunar, eru aðrar konur 

sem hafa völd. Höfundarnir kalla þetta býflugudrottningarheilkennið (e. queen 

bee syndrome) og líkja þeim þannig við býflugnadrottningar sem nota stöðu 

sína til að halda vinnubýflugunum – öðrum konum – niðri, með því að 

fjarlægja sig öðrum konum bæði líkamlega og sálfélagslega. 

 Sýnt hefur verið fram á að konur beita frekar þátttöku og lýðræðislegum 

stjórnunarstíl, þær eru meiri umbreytingastjórnendur en karlmenn og veita 

frekar óvænta umbun eða viðurkenningu sem er vel metið meðal fylgjenda 

þeirra. Karlmenn beita frekar stýrandi valdstjórnunarstíl. Loks hefur verið sýnt 

fram á að konur ná meiri árangri en karlar í stöðum millistjórnenda, og er álitið 

að það sé vegna þess að þar er gerð sérstök krafa um færni í samskiptum 

(Eagly, Johannesen-Schmidt og van Engen, 2003; Northouse, 2013). 

Niðurstöður rannsóknar Birnu G. Flygenring og Herdísar Sveinsdóttur (2014) 

meðal 221 hjúkrunarfræðings og sjúkraliða á Kragasjúkrahúsunum styðja þær 

niðurstöður, en þær sýndu fram á að auk streitu í starfi spáði stuðningur 

hjúkrunardeildarstjóra mest fyrir um starfsánægju þeirra. Með fallegri og 

jákvæðri framkomu og viðmóti, góðum gáfum, trúverðugleika og heiðarleika 

að vopni varðaði Vigdís Finnbogadóttir veginn fyrir kvenstjórnendur og -

leiðtoga framtíðarinnar. Hún býr yfir þeim eiginleikum sem sýnt hefur verið 

fram á að konur hafi; þær beita frekar innsæi sínu og huglægu mati þegar þær 
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stjórna, sem þær byggja á reynslu, aðstæðum og tilfinningum. Það gerir þeim 

kleift að skapa starfsumhverfi sem einkennist af hlýju, virðingu og hvatningu, 

sem eru taldir mikilvægir eiginleikar stjórnenda framtíðarinnar (Northouse, 

2013). Það má því halda því fram að það sé viðeigandi að konur gegni störfum 

hjúkrunardeildarstjóra þar sem eitt af meginverkefnum þeirra felst í að virkja 

og efla styrkleika starfsfólks til að ná sameiginlegum markmiðum 

skipulagsheildarinnar, og hvetja þá um leið til að hlúa að sér (Drucker, 2010). 

Það samræmist hugmyndum Robert K. Greenleaf (2018) um þjónandi forystu, 

sem byggjast m.a. á því að leiðtoginn hafi einlægan áhuga á högum annarra, 

leiti leiða til að efla innri styrk og byggi á þekkingu sinni á sögu 

skipulagsheildarinnar þegar hann tekur ákvarðanir í nútíð og setur fram 

framtíðarsýn. Hugmyndir Greenleaf (2018) um þjónandi forystu – þá 

sérstaklega líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) – myndar 

hugmyndafræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og verður gerð nánari skil í 

næsta kafla.   

Þjónandi forysta 

Þjónandi forysta er hugmyndafræði samskipta, stjórnunar og forystu og byggir 

á hugmyndum Robert K. Greenleaf sem birti fyrsta rit sitt um efnið, The 

Servant as Leader, árið 1970. Hugmyndafræðin felur í sér að leiðtoginn er í 

fyrsta lagi þjónn samstarfsfólks síns og sameiginlegra hugsjóna, meðvituð 

ákvörðun leiðir hann svo til forystu. Mælikvarðann á árangur leiðtogans má sjá 

í því að þeir sem hann þjónar vaxa sem manneskjur, verða heilbrigðari, vitrari, 

frjálsari, sjálfstæðari og sjálfir líklegri til að verða þjónandi leiðtogar. 

Greenleaf lagði áherslu á þekkingu og skilning leiðtoga á fortíð, nútíð og 

framtíð. Það er, að leiðtoginn hefði þekkingu á fortíðarsögu 

skipulagsheildarinnar sem hann starfar hjá auk þess að búa yfir þekkingu á 

sögu samfélagsins og menningarinnar, að hann sé ekki aðeins meðvitaður um 

atburði, aðstæður og menningu í nútíðinni heldur að hann geti brugðist við því 

sem upp kemur á viðeigandi hátt og með hagsmuni heildarinnar í nútíð og 

framtíð að leiðarljósi, og að hann búi yfir framtíðarsýn varðandi 

skipulagsheildina, fylgjendur sína og sjálfan sig. Til að vera fær um að setja 

fram raunhæfa og náanlega framtíðarsýn og stefnu þarf leiðtoginn bæði að hafa 

yfirsýn, sem Greenleaf hélt fram að væri forsenda forystu, og að vera 

meðvitaður um eigin gildi og birtingarmynd þeirra sem kemur fram í 
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framkomu hans og samskiptum (Blanchard, 2018; Greenleaf, 2018). 

Rannsóknir van Dierendonck (2010) og samstarfsfólks hans á þjónandi forystu 

hafa leitt í ljós að þjónandi forysta leiðir af sér starfsanda sem einkennist af 

uppbyggilegum samskiptum, starfsárangri, samfélagslegri ábyrgð og 

starfsánægju. Þrátt fyrir að þjónandi forysta feli í sér einlægan áhuga leiðtogans 

á vellíðan og vexti fylgjenda sinna, þá er leiðtoginn ekki undirgefinn 

fylgjendum sínum ekki frekar en að fylgjendurnir séu undirgefnir leiðtoganum. 

Heldur einkennast samskiptin, bæði í velgengni og í mótlæti, af jafnræði og 

gagnkvæmri virðingu, heiðarleika og trausti, einlægri hlustun og umhyggju 

(Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Greenleaf, 2018).  

 Á undangengnum árum hafa, auk annarra, höfundarnir Keith (2008), 

Laub (1999/2010), Sigrún Gunnarsdóttir (2011), Spears (2010) og van 

Dierendonck og Nujiten (2011) sett fram skýringarlíkön sem lýsa því í hverju 

eiginleikar þjónandi leiðtoga felast. En líkt og heiti hugmyndafræðinnar gefur 

til kynna þá felst þjónandi forysta í tveimur víddum; annars vegar forystuvídd 

sem birtist í stefnumiðuðu hlutverki leiðtogans (e. strategic role) og hins vegar 

þjónustuvídd sem kemur fram í framkvæmdamiðuðu hlutverki leiðtogans (e. 

operational role) (Blanchard, 2018; Prosser, 2010).  Í töflu 2 hefur 

skilgreindum eiginleikum þjónandi leiðtoga samkvæmt rannsóknum 

fyrrnefndra sex fræðimanna og -kvenna verið skipt í eiginleika innan annars 

vegar þjónustuvíddar og hins vegar innan forystuvíddar miðað við nálgun 

Blanchard á þessum tveimur víddum. Þetta eru þeir eiginleikar sem þjónninn 

þarf að búa yfir yfir til að verða leiðtogi í öllum verkefnum.  
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Tafla 2. Skipting eiginleika þjónandi leiðtoga innan þjónustuvíddar og 

forystuvíddar, í ljósi skýringarlíkana á eiginleikum þjónandi leiðtoga sem lögð 

hafa verið fram í kjölfar rannsókna (Keith, 2008; Laub, 1999/2010; Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011; Spears, 2010; van Dierendonck og Nujiten, 2011).  
Rannsakendur 

(ár) 

Þjónustuvídd þjónandi forystu  Forystuvídd þjónandi 

forystu  

Keith  

(2008) 

Sjálfsvitund  

Hlustun  

Eflir starfsþróun samstarfsfólks 

Laðar fram styrkleika og þekkingu 

Breytir píramídanum  

Framtíðarsýn  

Leiðbeinir, stjórnar ekki 

Laub  

(1999/2010) 

Metur starfsfólk 

Þroskar starfsfólk 

Falsleysi  

Veitir forystu 

Deilir forystu 

Byggir upp samfélag 

Sigrún 

Gunnarsdóttir 

(2011) 

Einlægur áhugi á högum annarra 

Sjálfsvitund  

Sjálfsþekking  

Innri styrkur 

Hugsjón  

Framtíðarsýn 

Tilgangur  

Spears  

(2010) 

Virk hlustun 

Samkennd  

Græðari  

Vitund  

Stuðningur við framfarir annarra 

Myndar samfélag  

Sannfæring  

Hugmyndaauðgi  

Framsýn  

Ráðsmennska  

van 

Dierendonck 

og Nujiten  

(2011) 

Efling 

Forgangsröðun í þágu annarra 

Auðmýkt  

Falsleysi  

Tekur öðrum eins og þeir eru  

Ábyrgðarskylda  

Hugrekki  

Ráðsmennska  

 

Sýnt hefur verið fram á að þjónandi forysta hefur gildi fyrir árangur og vellíðan 

starfsfólks innan heilbrigðisþjónustunnar. Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir (2015) lögðu lýsandi 

þversniðskönnun fyrir 149 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri haustið 2011. Markmið hennar var að kanna hvort stjórnunarhættir 

með áherslu á þjónandi forystu væru til staðar á stofnuninni, hver afstaða 

þátttakenda væri til starfsánægju, ýmissa starfstengdra þátta og gæða þjónustu 

og hvort tengsl væru á milli þessara þátta. Í ljós kom að þátttakendur mátu 

stjórnunarhætti þjónandi forystu vera til staðar á Sjúkrahúsinu á Akureyri, þau 

voru ánægð í starfi og töldu gæði þjónustu við skjólstæðinga vera góða. Það er 
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í samræmi við rannsóknarniðurstöður hérlendis sem hafa sýnt tengsl á milli 

starfsánægju og þjónandi forystu (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013) auk þess sem stjórnunarhættir þjónandi forystu hafi gildi til 

að draga úr einkennum kulnunar (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015). Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum lýsandi 

þversniðsrannsóknar Sigrúnar Gunnarsdóttur (2014) meðal 138 starfsmanna 

sem störfuðu við hjúkrun aldraðra á fjórum sjúkrahúsum á Íslandi. 

Stjórnunarhættir þjónandi forystu voru til staðar og skýr tengsl voru á milli 

starfsánægju þátttakenda og þjónandi forystu. Sömu niðurstöður komu fram í 

rannsókn Jenkins og Stewart (2010) meðal hjúkrunarstjórnenda og 

hjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum, sem leiddi í ljós tengsl á milli aukinnar 

starfsánægju hjúkrunarfræðinga og eiginleika þjónandi forystu meðal 

hjúkrunarstjórnenda.  

Störf hjúkrunardeildarstjóra fela í sér að sjá til þess að þjónusta við 

skjólstæðinga og aðstandendur sé fagleg gæðaþjónusta, að starfsstöðin sé 

nægilega vel mönnuð ánægðu og faglega færu starfsfólki og að rekstur 

starfsstöðvarinnar sé innan fjárheimilda og í samræmi við tilgang og stefnu 

stofnunarinnar. Störf þeirra byggja á því að vera í réttum tengslum við sjálfan 

sig og í kjölfarið við aðra og að búa yfir sjálfsþekkingu og stunda sjálfsrækt 

sem er forsenda velgengni í að veita umhyggju, eiga í samskiptum og skapa 

tengsl, og að takast á við verkefni af fagvisku og með faglegri færni 

(Framkvæmdastjórn SAk, 2018; Landspítali, e.d.; Manthey, 2007; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2006). Meginstarfshlutverk hjúkrunardeildarstjóra falla að 

skýringarlíkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011), þar sem hún lýsir samhengi 

þriggja lykilþátta þjónandi forystu í ljósi greiningar á hugmyndum Greenleaf. 

Líkanið lýsir eiginleikum þjónandi leiðtoga og er sett fram sem þrjár stoðir sem 

mynda eina heild og eru innbyrðis tengdar: Í fyrsta lagi fylgjendur leiðtogans 

og samstarfsfólk sem leiðtoginn hefur einlægan áhuga á að efla og þroska, hann 

sýnir þeim viðurkenningu og á við þau sterk tengsl. Í öðru lagi leiðtoginn 

sjálfur, sem leitar stöðugt leiða til að efla innri styrk með aukinni 

sjálfsþekkingu og sjálfsþroska, gengur fram í auðmýkt og af ábyrgð um leið 

og hann býr yfir hugrekki. Í þriðja lagi umhverfi leiðtogans og framtíð, en 

leiðtoginn hefur skýra framtíðarsýn og býr yfir hugsjón. Líkan Sigrúnar er sett 

upp myndrænt sem öfugur pýramídi til að leggja áherslu á jafningjabrag, 

auðmýkt og viljann til að þjóna sem eru þættirnir sem hugmyndafræðin hvílir 

á, líkt og sjá má á mynd 1: 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur um samhengi þriggja lykilþátta 

þjónandi forystu í ljósi greiningar á hugmyndum Greenleaf (2018) (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

 

Í ljósi þess að líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) myndar 

hugmyndafræðilegan ramma rannsóknarinnar, verður þremur meginstoðum 

þess nú gerð nánari skil.  

1. Einlægur áhugi á högum annarra: 

Áhugi leiðtogans snýr að velferð starfsfólks en ekki að eigin valdi eða 

hagsmunum. Leiðtoginn hefur einlægan áhuga á að efla og þroska fylgjendur 

sína og samstarfsfólk, hann sýnir þeim viðurkenningu og á við þau sterk tengsl. 

Það er einkum góð færni í hlustun sem ber merki um einlægan áhuga þjónandi 

leiðtoga á högum annarra og segir Greenleaf (2018, bls. 30) „að einungis 

sannur náttúrulegur þjónn bregðist sjálfkrafa við sérhverju vandamáli með því 

að hlusta fyrst.“ Hlustunin felur í sér áhuga á og virðingu fyrir viðmælendum 

og grundvallar traust í starfshópi (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Áhugi á högum 

annarra gerir þjónandi leiðtoga færan um að hafa skýra yfirsýn og sjá samhengi 

Einlægur áhugi á 

högum annarra 

Innri styrkur 

Sjálfsvitund 

Framtíðarsýn 

Hugsjón 

Ábyrgð 

 

   Vilji til að þjóna 
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hlutanna með yfirvegaðri eftirtekt og þolinmæði, sem gerir honum kleift að sjá 

fyrir atburðarás og taka ákvarðanir í samræmi við hana (Greenleaf, 2018; 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

2. Innri styrkur: 

Grunnþáttur þjónandi forystu er sjálfsþekking. Leiðtoginn leitar stöðugt 

sjálfsþekkingar og sjálfsþroska, gengur fram í auðmýkt og af ábyrgð um leið 

og hann býr yfir hugrekki. Hann eflir innri styrk með ígrundun og 

þekkingarleit, sem ásamt góðum undirbúningi eru lykill að árangri þjónandi 

forystu. Rétt eins og einlæg hlustun er megineinkenni áhuga á högum annarra, 

er hlustun á sjálfan sig grundvöllur eflingar innri styrks þjónandi leiðtoga. 

Hann dregur sig í hlé, beinir athygli og hlustun inn á við og eflir þannig innsæi 

sitt og vitund. Greenleaf (2018) segir kjörskilyrði vera sá hraði og þeir valkostir 

sem veita bestan árangur í lífinu og að besta leiðin til að stilla hraðann af og 

nýta þar með til hins ýtrasta hæfileika sína og styrkleika, er að draga sig í hlé 

með til dæmis ígrundun sem eflir hina vakandi vitund. Á bls. 54 í sama riti 

heldur Greenleaf því fram að vakandi vitund móti og skýri gildi, sé verndandi 

þáttur gegn streitu í lífinu því hún styðji við sköpun hugarróar frammi fyrir 

álagi og óvissu. Ræktun vakandi vitundar: 

 ... gefur manni forsendur til að öðlast fjarlægð, hæfileikann til að standa til 

 hliðar og sjá sjálfan sig í samhengi við eigin reynslu, mitt í ævarandi hættum, 

 ógnunum og viðvörunum. Þannig sér maður sína eigin sérstöku blöndu af 

 skuldbindingum og ábyrðarskyldum á þann hátt að það leyfir manni að greina 

 það sem er aðkallandi frá því sem er mikilvægt ... .   

Panaccio o.fl. (2015) sýndu fram á að auk aukinnar sjálfsbirtingar (e. self-

actualization) persónulegs þroska sem kemur í kjölfar þess að þróa og leiða 

fylgjendur, er hætta til staðar um að þjónandi leiðtogar taki að sér of mörg 

verkefni og upplifi tilfinningalega örmögnun. Því er mikilvægt að efla innri 

styrk. Ekki síst þar sem stöðug viðleitni þjónandi leiðtoga til að beita 

sérfræðiþekkingu sinni og færni til aukins skilnings, stuðnings og framþróunar 

annarra geti hæglega verið meiri en þeirra líkamlegu og sálfélagslegu bjargráð 

ráða við. Sérstaklega ef áherslur og stefna yfirstjórnar og/eða eigenda 

skipulagsheilda fara ekki saman við stefnu og áherslur þeirra sjálfra. 
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3. Hæfileikinn til að sjá til framtíðar: 

Leiðarljós þjónandi leiðtoga er skýr tilgangur og hugsjón. Leiðtoginn hefur 

skýra framtíðarsýn og býr yfir hugsjón og gerir sér grein fyrir að hann er þjónn 

sameiginlegra hugmynda og hugsjóna sem sameina fólk, móta framtíðarsýn, 

glæða von og gefa starfinu merkingu (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Í samtalinu 

sem á sér daglega stað á vinnustað kemur fram markmið starfa og sameiginleg 

hugsjón, sem stöðugt er skýrt, greinilegt og eftirsóknarvert. Leiðtoginn er 

ávallt meðvitaður um hver hugsjónin eða markmiðið er og minnir á það í 

daglegu samtali við samstarfsfólk. 

Það er eitt meginhlutverk þjónandi leiðtoga að hafa yfirsýn, sjá fyrir hið 

ófyrirsjáanlega, setja skýra stefnu og vísa öðrum veginn, sem hann gerir með 

því að vera bæði fær um að hlusta á samstarfsfólk af einlægni, taka ábyrgð og 

vera meðvitaður um eigin gildi og framkomu, og með því að vera fær um að 

sjá atburði hvers dags í samhengi við fortíð, nútíð og framtíð. Greenleaf (2018, 

bls. 50) heldur því fram að framsýni sé „að skoða atburði yfirstandandi 

augnabliks, bera þá stöðugt saman við runur af áætlunum sem voru gerðar í 

fortíðinni og gera samtímis áætlanir um atburði framtíðarinnar ... .“ 

Hæfileikinn til að sjá til framtíðar er mikilvægt hlutverk leiðtogans og ef 

leiðtoginn glatar því er hann einungis leiðtogi að nafninu til sem hefur ekki 

forystu heldur bregst við atburðum þegar þeir eiga sér stað. Það getur leitt til 

þess að hann verði ekki lengur leiðtogi. Því það að ganga í takt í átt að 

sameiginlegri framtíðarsýn er megininntak forystu og ef sameiginleg 

framtíðarsýn er ekki til staðar, þá verður þjónusta eiginhagsmuna megininntak 

forystunnar (Blanchard, 2018). 

Við þetta má bæta að taugalífeðlisfræðingurinn Zak (2017) sýndi fram 

á að hormónið oxytosín gegnir mikilvægu hlutverki við að koma á og styrkja 

traust og skuldbindingu. Einstaklingar sem finna til sterkrar tengingar við 

tilgang til dæmis starfs síns, framleiða meira af oxytósíni og sama má segja um 

þá sem hafa meiri þörf fyrir traust. Zak setti fram jákvæða jöfnu sem lýsir þessu 

þannig: Tilgangur + traust = oxytósín = gleði = skuldbinding. Venjulega leysist 

oxýtósin við líkamlega snertingu, en annars konar „snerting“ á sér stað þegar 

tilfinning um tilgang er sterk og vel skilgreind. Þessi tenging getur glatast ef 

starfsumhverfið sér ekki til þess að starfsmenn sjái tilgang með starfinu eða fái 

tækifæri til að ígrunda og setja fram sinn persónulega tilgang. Þá kemur fram 
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neikvæð jafna taugalífeðlisfræðinnar: Skortur á tengingu við tilgang = engin 

seyting á oxytósín = Ekkert traust og minni skuldbinding. Fyrsta skrefið í að 

skapa traust í starfsumhvefinu er með því að tengja við skýran tilgang starfa. 

Brené Brown (2017) sýndi fram á að varnarleysi (e. vulnerability) leiðtoga er 

lykill að því að mynda traust. Leiðtogar sem geta horfst í augu við mistök, 

kallað eftir aðstoð og sýnt einlægt varnarleysi skapa umhverfi þar sem aðrir 

geta gert slíkt hið sama. Með varnarleysi leggjum við okkur í hendur annarra 

og með því að treysta á þennan hátt hefst ferli við að skapa öruggt rými þar 

sem traust blómstrar.  

Greenleaf (2018) segir í riti sínu frá farsælum stjórnanda sem stóð 

frammi fyrir erfiðri stjórnunarlegri áskorun. Hann brást við með því að sneiða 

hjá fjölmiðlum og hlusta eingöngu á einstaklinga sem hann átti í samskiptum 

við vegna starfsins. Það tók hann þrjá mánuði að leysa stjórnunarvandann. Í 

skrifum sínum lagði Greenleaf (2018) áherslu á mikilvægi þess að stjórnendur 

efldu sinn innri styrk; væru meðvitaðir um styrkleika sína og veikleika, 

hugsjónir og markmið, auk þess að gera sér grein fyrir áhrifum orða sinna og 

gjörða. Hann benti á aðferðir ígrundunar í þeim tilangi að efla innri styrk, sem 

fela í sér að draga sig í hlé með vakandi vitund (Greenleaf, 2018). En hann 

sagði einnig mikilvægt að eiga samtal við aðra; samtal þar sem besti 

prófsteinninn á það hvort djúp tenging náist í samtalinu felst í því að hafa það 

grunnviðhorf í samskiptum að hlusta vegna viljans til að skilja. Ásamt því að 

tileinka sér eftirfarandi orð úr bæn heilags Frans (Greenleaf, 2018, bls. 31): 

„Drottinn gef mér að ég kappkosti síður að vera skilinn en að skilja.“  

 Í gegnum áratugina hafa verið kynntar kenningar er varða stjórnun og 

forystu. Tilgangur þeirra er í stórum dráttum tvíþættur; annars vegar að ná utan 

um margþætt verkefni stjórnenda og leiðtoga innan fyrirtækja, stofnana og 

skipulagsheilda og hins vegar að leggja fram eiginleika og þætti leiðtoga og 

stjórnenda sem þurfa að vera til staðar svo fullnægjandi árangur náist. Það sem 

kenningarnar eiga sameiginlegt er hve miklar kröfur eru settar á stjórnendurna 

eða leiðtogana sjálfa; það er, til þeirra persónulegu eiginleika. Það getur verið 

flókið þegar um er að ræða manneskjur sem eru sjálfar að glíma við eigin 

verkefni í sínu persónulega lífi og sem búa að alls konar lífsreynslu sem hefur 

bein og óbein áhrif á störf þeirra (Conti-O´Hare, 2002; Covey, 2016; Nouwen, 

1979; Sigfinnur Þorleifsson, 2001). 
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Líðan hjúkrunardeildarstjóra 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á eftirfarandi skilgreinda þætti í 

starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra sem hafa áhrif á líðan þeirra í starfi: Eðli 

starfsins, sem er flókið og margslungið, óljósar starfslýsingar, mikil ábyrgð, 

andlegt og líkamlegt vinnuálag, skortur á sjálfstæði í starfi, skortur á 

tækifærum til faglegs og vitsmunalegs þroska, ófullnægjandi stjórnun og 

ónógur stuðningur næsta yfirmanns og/eða samstarfsfólks (Lee og Cummings, 

2008; McVicar, 2003; Tabak og Orit, 2007; Zangaro og Soeken, 2007). Einnig 

hefur verið sýnt fram á tengsl á milli starfsumhverfis hjúkrunarfræðinga og 

kulnunar í starfi, starfsánægju, áforma um að hætta í starfi og gæða þjónustu 

(Aiken o.fl., 2009; Gunnarsdóttir o.fl., 2009). 

 Fjórtán rannsóknir sem náðu yfir fimmtán ára tímabil og sem lýstu 

þáttum sem hafa gildi fyrir og/eða áhrif á líðan hjúkrunardeildarstjóra í starfi 

fundust við leit í gagnasöfnum. Sú elsta er bandarísk frá árinu 2004 (Judkins, 

2004) og sú nýjasta er íslensk og er frá árinu 2018 (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 

2018). Fjórar rannsóknir eru frá Bandaríkjunum (Judkins, 2004; Kath o.fl., 

2013; Moore, Sublett og Leahey, 2016; Warshawsky og Havens, 2014), fjórar 

frá Kanada (Lee og Cummings, 2008; Patrick og Laschinger, 2006; Spence 

Laschinger og Finegan, 2008; Udod og Dean Care, 2012), tvær frá Belgíu 

(Adriaenssens, Hamelink og Van Bogaert, 2017; Van Bogaert o.fl., 2014), ein 

rannsókn er frá Nýja Sjálandi (McCallin og Frankson, 2010) og loks eru þrjár 

frá Íslandi (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2018; Sigríður Halldórsdóttir o.fl., 2016; 

Þórey Agnarsdóttir o.fl., 2014). Meirihluti rannsóknanna eða tíu eru 

framkvæmdar með rannsóknasniði megindlegra rannsóknaraðferða 

(Adriaenssens, Hamelink og Van Bogaert, 2017; Herdís Sveinsdóttir o.fl., 

2018; Judkins, 2004; Kath o.fl., 2013; Patrick og Laschinger, 2006; Sigríður 

Halldórsdóttir o.fl., 2016; Spence Laschinger og Finegan, 2008; Van Bogaert 

o.fl., 2014; Þórey Agnarsdóttir o.fl., 2014; Warshawsky og Havens, 2014), 

þrjár eru framkvæmar með eigindlegu rannsóknasniði (McCallin og Frankson, 

2010; Moore, Sublett og Leahey, 2016; Udod og Dean Care, 2012) og ein er 

kerfisbundin rannsóknasamantekt (Lee og Cummings, 2008).  

 Í töflu 3 eru rannsóknirnar fjórtán settar fram og gerð grein fyrir 

rannsóknarsniði hverrar og einnar, tilgangi, þátttakendum, mælitækjum og 

greiningaraðferð. Gerð er grein fyrir helstu niðurstöðum hverrar rannsóknar og 
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loks er styrkleikum og veikleikum þeirra lýst. Í ljósi þessara rannsókna verður 

stöðu þekkingar á þáttum sem hafa gildi fyrir og/eða áhrif á líðan 

hjúkrunardeildarstjóra gerð skil í næstu köflum, sem hefjast með umfjöllun um  

vald og álag og streitu. Í kjölfarið er fjallað um fyrirliggjandi þekkingu á 

bjargráðum hjúkrunardeildarstjóra varðandi líðan og er umfjölluninni skipt í 

fjóra undirkafla; stuðningur, efling þekkingar, innri styrkur og samkennd í 

eigin garð. 
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Tafla 3. Rannsóknir um þætti sem hafa gildi fyrir og/eða áhrif á líðan hjúkrunardeildarstjóra. 
Höfundur/ar  

(ártal)  

Land 

Rannsóknars

nið   
Tilgangur Þátttakendur  

Mælitæki 

Greiningaraðferð 

Helstu niðurstöður  

 
Veikleikar (V)  

Styrkleikar (S)  

Adriaenssens, 

Hamelink og 

Van Bogaert 

(2017) 

Belgía 

Megindleg 

rannsókn  
 

Þverskurðar-

snið 

Greina og lýsa tengslum milli 

eiginleika í starfi.  
Lýsa faglegum ágreiningi við 

lækna sem mögulegum 

áhrifaþætti á vellíðan í starfi. 
Vellíðan í starfi byggð á 

starfsánægju, sálfélagslegu 

álagi, áformum um að hætta 
störfum, starfshollustu og 

kulnun. 

481 hj.deildarstj. á 11 

sjúkrahúsum. 
Svarhlutfall 66,1% - 318 

alls. 

 
LQWQ vinnumatskvarði 

og LQWQ-N 

vinnumatskvarði fyrir 
hjúkrunarfræðinga 

(eiginleikar í starfi). 
QEAW matskvarði fyrir 

upplifun af starfi 

(stuðningur undirmanna). 
 

SPSS 

Lýsandi tölfræði 

Því lengri starfsaldur hj.deildarstj., því minni 

áform um að hætta störfum.  
Samstarf við lækna tengdist starfsánægju og 

áformum um að hætta störfum. 

Kröfur starfsins tengdust starfsánægju, 
sálfélagslegu álagi og kulnun. 

Að hafa stjórn á starfi tengdist betri líðan í 

starfi og minna starfsálagi. 
Stuðningur undirmanna verndandi þáttur 

gagnvart vinnutengdri streitu. 
Félagslegur stuðningur yfirstjórnar dró úr 

áformum um að hætta störfum. 

V: Mögulega erfitt 

að yfirfæra 
niðurstöður á önnur 

lönd. 

 
S: Nýjar 

niðurstöður: 

stuðningur 
undirmanna 

verndandi þáttur 
gagnvart 

vinnutengdri streitu. 

Vönduð 
aðferðafræði. 

Ígrundandi 

niðurstöður. 
Herdís 

Sveinsdóttir 

o.fl. 

(2018) 

Ísland 

Megindleg 

rannsókn 

 

Framsýnt 
könnunarsnið 

 

Lýsa starfsverkefnum 

hj.deildarstj. á skurð- og 

lyfjadeildum skv. þeirra eigin 

skráningum og starfslýsingum. 

 

19 hj.deildarstj. á 

Landspítala. 

 

Gögnum safnað á 7 dögum 
með dagbókarfærslum á 

virkniþáttum, sem skiptist í 

fimm svið (stjórnun og 
áætlanagerð, ábyrgð 

mannauðs, klínísk vinna, 

þjónusta og annað) og 41 
virkniþátt. 

 

SPSS 

Microsoft Excel 

Mest af tíma hjúkrunardeildarstjóra fór í 

„annað“, þá helst ófyrirséð og óskilgreind 

verkefni, t.d. fundir, símtöl, tölvupóstar, 

samskipti við stuðningsdeildir og ráðgefandi 
aðila. Klínísk hjúkrun næsttímafrekust ásamt 

stjórnun og áætlanagerð. 

 
Um leið og klínísk hjúkrun og „ósýnileg 

verkefni“ eru tímafrekust í störfum 

hj.deildarstj., þá tapast tími sem væri hægt að 
nota til eflingar mannauðs og þróunar og 

innleiðingar gagnreyndra verkferla. 

V: Fyrsta sinn sem 

mælitækið, 

dagbókarfærslur, var 

notað.  
 

S: Vönduð 

aðferðafræði. Vel 
ígrundaðar 

niðurstöður sem 

samræmast 
gagnasöfnun.  
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Judkins  

(2004) 

USA 

Megindleg 

rannsókn 

 
Lýsandi snið 

Að kanna tengsl milli seiglu og 

álags meðal 

hjúkrunardeildarstjóra 

200 (90% kvk) 

hj.deildarstj. á 

bráðasjúkrahúsum. 
Svarhlutfall 72% - alls 

145. 

 
Seiglukvarði Bartone o.fl. 

(seigla). 

PSS-streitukvarði (álag). 

 

 

Seigla hj.deildarstj. verndandi þáttur gegn 

streitu. 

Hj.deildarstj. með meiri seiglu, sérstaklega 
varðandi skuldbindingu og áskoranir í starfi, 

mælast með minni streitu.  

Með seiglu finnst tilgangur með starfinu og 
verður unnt að umbreyta álagsþáttum í 

áskoranir sem eru ekki ógnandi heldur 

eðlilegar.  

Seigla felur í sér eftirsókn eftir breytingum og 

að líta á álagsþætti í starfi, s.s. verkefnabyrði, 

óljóst starfshlutverk og snertiflöt milli starfs og 
einkalífs, sem tækifæri til vaxtar. 

Hj.deildarstj. með minni seiglu, mælast með 

meiri streitu. Þeir forðast þátttöku í starfi, eru 
jafnvel ósveigjanlegir og óbilgjarnir og líta á 

breytingar sem ógnandi vandamál. Minni 

seigla hj.deildarstj. getur haft neikvæð áhrif á 
starfsumhverfið, sem hefur áhrif á gæði 

þjónustu og notkun bjargráða. 

Lagt er til að efla seiglu meðal hj.deildarstj. 

með því að takast á við álagsþætti starfsins á 

árangursríkan hátt. 

V: 14 ára gömul 

rannsókn. 

 
S: Vönduð 

aðferðafræði. 

Ígrundandi 
niðurstöður dregnar 

fram.  

Kath o.fl. 

(2013) 

USA 

Megindleg 
rannsókn  

 

Þverskurðar-
snið  

Kanna hvaða þáttur hefði mest 
áhrif á álag í starfi hj.deildarstj.: 

Óljóst starfshlutverk, 

hlutverkaárekstrar, hlutverka 
byrði, kerfislægar hindranir eða 

samskiptaágreiningur 

636 hj.deildarstj. á 36 
sjúkrahúsum. 

Svarhlutfall 75,5% -  480 

alls. 
 

Matstæki Breaugh og 

Colihan,  
Seashore o.fl., 

Haynes o.fl., 

Spector og Jex, 

Motowidlo. 

 

Ráðandi greining (e. 
dominance analysis). 

Hlutverkabyrði hafði mest áhrif á álag 
hj.deildarstj. Þar á eftir komu kerfislægar 

hindranir og hlutverkaárekstrar.  

V: Ekki 
tilraunarannsókn. 

Úrtak gæti verið 

takmarkandi fyrir 
allt þýðið. 

 

S: Ágætt 
svarhlutfall.  

Vönduð 

aðferðafræði. 

Ígrundaðar 

niðurstöður. 
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Lee og 

Cummings  

(2008) 

Kanada 

Kerfisbundin 

rannsókna-

samantekt 

Kanna á kerfisbundinn hátt 

rannsóknargreinar um hvað 

ákvarði starfsánægju 
hj.deildarstj. 

14 greinar (12 

megindlegar/2 eigindlegar) 

sem fjölluðu um 
starfsánægju hj.deildarstj. 

 

1874 greinar fundust við 
lesefnisleit 

14 greinar eftir gagna-

greiningu og ritrýningu 

beggja höf. 

Fimm þættir ákvörðuðu og juku starfsánægju: 

Breytingar innan kerfis í átt að flatara 

stjórnskipulagi. 
Stuðningur yfirmanna. 

Valdefling og sjálfræði í starfi.  

Hlutverk stjórnandans.  
Þróun þekkingar. 

Hægt er að auka starfsánægju hj.deildarstj. 

með því að skilgreina stjórnunarspönn og 

verkefnabyrði, auka stuðning yfirmanna og 

þátttöku hj.deildarstj.í ákvörðunum.  

V: Ósamræmi á 

matstækjum og 

skilgreiningum á  
starfsánægju.  

 

S: Vönduð 
aðferðafræði. 

McCallin og 

Frankson 

(2010) 

Nýja Sjáland 

Eigindleg, 
lýsandi 

rannsókn 

Rannsaka í hverju starfshlutverk 
hj.deildarstj. felast  

12 (10 kvk/2 kk) starfandi 
hj.deildarstj. á 

bráðasjúkrahúsi. 

 
Þemagreining staðlaðra 

viðtala. 

 

Þrjú þemu: 
Óljóst starfshlutverk 

Takmörkuð rekstrarstjórnunarkunnátta 

Ofhleðsla verkefna 
 

Undirbúa þarf hj.deildarstj. undir starfið með 

stjórnunar- og rekstrarstjórnunarmenntun. 
Starfsaðlögun þarf að vera með skilgreindum 

ferlum. 

Bjóða reglubundna handleiðslu í starfi. 

V: Takmarkað úrtak. 
Erfitt að yfirfæra 

niðurstöður á þýðið. 

S: Vandað til 
aðferðafræði. 

Rannsóknin styður 

við fyrirliggjandi 
þekkingu á 

starfshlutverkum. 

Moore, Sublett 

og Leahy 

(2016) 

USA 

Eigindleg, 
lýsandi 

rannsókn 

 

Rannnsaka reynslu hj.deildarstj. 
af starfshlutverki  

13 (11 kvk/2 kk) starfandi 
hj.deildarstj. á fimm 

bráðasjúkrahúsum. 

 
Innihaldsgreining 

hálfstaðlaðra viðtala.  
 

Fjórir flokkar: 
1)Leiðin að starfi: starfa í klíník fyrst; sækjast 

eftir starfinu vs. þiggja starfið; klífa 

stjórnunarstigann; læra á starfið með 
lausnaleit. 

2) Þroski í starfi: stuðningur mentors; undir-
stöðuþekking í stjórnun. 

3) Persónulegir eiginleikar: meta, sækjast eftir 

og nýta tækifæri; meðvitaður og markviss 
sjálfsþroski. 

4)Læra af reynslunni; geta tekist á við kröfur 

starfsins; vellíðan í starfi kemur með tímanum. 

Þörf er á betri formlegum undirbúningi og 

stuðningi fyrir bæði nýja og reynda 

hj.deildarstj. 

V:  Takmarkað 
úrtak, erfitt að 

yfirfæra niðurstöður 

á þýðið. 
 

S: Vönduð 
aðferðafræði. 

Rannsóknin styður 

við fyrirliggjandi 
þekkingu á 

starfshlutverkum. 
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Patrick og 

Laschinger 

(2006) 

Kanada 

Megindleg 

rannsókn 

 
Þverskurðar-

snið 

Nánari 
greining (e. 

secondary 

analysis) 

Kanna tengsl  milli formlegrar 

valdeflingar og upplifaðs 

stuðnings stofnunar og áhrifum 
þessara þátta á starfsánægju 

hj.deildarstj. 

126 hj.deildarstj. á 

bráðasjúkrahúsum. 

Svarhlutfall 74% - 84 alls. 
 

CWEQ-II (árangur í starfi) 

Eisenberger (upplifaður 
stuðningur). 

Aiken og Hage 

(starfsánægja).  

Valdeflandi starfsaðst:  jákv. áhrif á upplifaðan 

stuðning + tilfinning um  árangur.  

Valdeflandi starfsaðst. + upplifaður 
stuðningur: jákvæð áhrif á starfsánægju. 

Jákvæð upplifun af stuðningi = haldast í starfi 

+ eftirsóttara starf. Valdefldur hj.deildarstj. + 
stuðningur =  starfsánægja. 

V: Þversk.snið. 

Rannsókn 

framkvæmd 
samtímis HABL 

faraldri. 

 
S: Vönduð 

aðferðafræði. 

Ígrundandi 

niðurstöður. 

Sigríður 

Halldórsdóttir 

o.fl. 

(2016) 

Ísland 

Megindleg 

rannsókn 
 

Lýsandi 

þverskurðarsn
ið 

 

Kanna tengsl streituvaldandi 

þátta í starfsumhverfi, svefns og 
stoðkerfisverkja hjá 

millistjórnendum í opinberri 

stjórnsýslu 

136 kvk. hj.deildarstj.  

Svarhlutfall 80,9% - alls 
110. 

 

Sp.listi Ranns.st. hj. og 
Vinnueftirlits: heilsufar, 

líðan, vinnuumhverfi 

hjúkrunarfr. 
2 sp. um svefn  

Skýr tengsl milli streituvaldandi þátta í 

starfsumhverfi, stoðkerfisverkja og 
ófullnægjandi svefns. 

Meiri streita = meiri stoðkerfisverkir á 

hálssvæði og herðum. 
Ófullnægjandi svefn = verkir á hálssvæði, hálsi 

og neðri hluta baks.  

V: Langflestir 

þátttak. á LSH. 
Aðeins konur. 

 

S: Hátt svarhlutfall. 
Vel ígrundaðar 

niðurstöður.  

Spence 

Laschinger og 

Finegan 

(2008) 

Kanada 

Megindleg 

rannsókn 

 
Framsýnt 

langtíma-

könnunarsnið 

Kanna áhrif ójafnvægis milli 

starfsframlags og umbunar og 

sjálfsmats á kulnun meðal  
hj.deildarstj. yfir eins árs 

tímabil. 

300 hj.deildarstj. á 

bráðasjúkrahúsum. 

Svarhlutfall 45% - 134 alls  
 

Maslach og Leiter 

(kulnun) 
Siegrist (framlag/umbun) 

Judge (CSE) (sjálfsmat) 
 

SPSS 

Lýsandi tölfræði 
 

 

 

 

 

 

Pers.legir þættir (sjálfsmat) og aðstæðubundnir 

þættir (jafnvægi milli starfsframlags og 

umbunar) hafa áhrif kulnun og tilfinningalega 
örmögnun.  

Mikilvægt að efla sjálfsmat hj.deildarstj. og sjá 

til þess að það ríki jafnvægi milli 
starfsframlags og umbunar til að draga úr 

kulnun. 

V: Lágt svarhlutfall 

 

S: Vönduð 
aðferðafræði. 
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Udod og Dean 

Care 

(2012) 

Kanada 

 

Eigindleg 

rannsókn 

 
 

Kanna reynslu starfandi 

hj.deildarstj. á 

bráðasjúkrahúsum af álagi og 
bjargráðum 

5 hj.deildarstj. 

 

Innihaldsgreining 
hálfstaðlaðra viðtala  

 

6 þemu t. starfsálagi: 

1)Fjármálaábyrgð 

2)Ónógur mannafli 
3)Að stjórna öðrum 

4)Innri streita 

5)Hlutverk millistjórnandans 
6)Forgangsröðun verkefna 

3 þemu t. bjargráðum: 

1)Stuðningur yfirmanna og jafningja 

2)Meðvituð ákvörðun um viðbrögð gagnvart 

kröfum starfsins. 

3)Jafnvægi milli vinnu og einkalífs; s.s. 
hreyfing, stuðningur ástvina, ígrundun og trú. 

Bjargráðin drógu úr álagi í starfi, en voru ekki 

vel nýtt. 
Yfirmenn þurfa að sjá til þess að hj.deildarstj. 

séu vel undirbúnir undir starfið og fái stuðning 

til að sinna því. 

V: Lítið úrtak. 

 

S: Vönduð 
aðferðafræði. 

Rannsóknin styður 

við fyrirliggjandi 
þekkingu. 

Van Bogaert 

o.fl. 

(2014) 

Belgía 

Megindleg 

rannsókn 

 

Þverskurðarsn

ið 

Kanna áhrif starfshlutverks, 

starfs og skipulagsheildar á 

starfstengda streitu og vellíðan 

hj.deildarstj., sem birtist í 

tilfinningalegri örmögnun, 

hollustu gagnvart starfi, 
starfsánægju og áformum um að 

láta af störfum. 

540 hj.deildarstj. á 17 

sjúkrahúsum. 

Svarhlutfall 68% - alls 

365. 

 

Spurningar valdar af 
þremur faghópum sex 

þátttakenda, alls 18, úr: 

Vinnumatskvarði (LQWQ-
N) 

Upplifun af starfi (QEAW) 

Maslach (MBI-HSS) 
Starfshollusta (UWES) 

1/6  lýsti mikilli og mjög mikilli 

tilfinningalegri örmögnun 

2/3 lýstu mikilli og mjög mikilli hollustu 

gagnvart starfi.  

Hlutverkaárekstrar, tilgangur starfs, eiginleikar 

starfs og skipulagsheildar = sterkast 
forspárgildi fyrir starfstengda streitu og 

vellíðan. 

Áhættuþættir fyrir tilfinningalegri örmögnun: 
hlutverkaárekstrar, óljós mörk milli vinnu og 

einkalífs, hafa ekki ákvörðunarvald, samstarf 

við lækna og starfssamningur.  
Verndandi þættir fyrir vellíðan og starfstengdri 

streitu: tilgangur með starfinu, starfsöryggi, 

hafa ákvörðunarvald, góð starfsfærni. 

 

 

V: Spurningalistar 

aðlagaðir 

aðstæðunum. 

 

S: Vönduð 

aðferðafræði. 
Rannsóknin styður 

við fyrirliggjandi 

þekkingu. 
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Warshawsky 

og Havens 

(2014) 

USA 

Megindleg 

rannsókn 

 
Þverskurðarsn

ið 

Lýsa starfsánægju hj.deildarstj. 

og áformum um að hætta 

störfum 

291 hj.deildarstj. á 

bráðasjúkrahúsum. 

 
Starfsánægja og áform um 

að hætta störfum metin 

með völdum þáttum úr 
matstækjum Aiken o.fl. og 

Jones, Havens og 

Thompson. 

 

SAS 

Lýsandi tölfræði 

70% lýstu mikilli og mjög mikilli 

starfsánægju. 

68% líklegir og mjög líklegir til að mæla með 
starfinu.  

72% með áform um að hætta innan fimm ára. 

Fjórar algengustu ástæður þess: kulnun, 
breyting á starfsframa, starfslok vegna aldurs 

og stöðuhækkun. 

Kulnun algengasta ástæða allra fyrir að hætta 

störfum, en fjórða algengasta meðal þeirra sem 

einnig lýstu mikilli og mjög mikilli 

starfsánægju.  
Þeir sem höfðu ekki áform um að hætta = 

líklegri til að vera ánægðir með tímann sem 

þeir eyddu með starfsfólki.  

V: Þverskurðarsnið 

var notað. 

Svarhlutfall var 
óljóst úr 

hentugleikaúrtaki. 

 
S: Ígrundandi 

niðurstöður. 

Þórey 

Agnarsdóttir 

o.fl. 

(2014) 

Ísland 

Megindleg 

rannsókn 

 
Lýsandi 

þverskurðarsn

ið 

 

Kanna hvort hj.deildarstj. á 

Íslandi hafi einkenni 

vinnutengdrar streitu, hverju 
hún tengist og hvaða þættir 

stuðla að því að þeir eru sáttir 

eða ósáttir við starfsumhverfi 

sitt. 

136 kvk. hj.deildarstj. 

Svarhlutfall 80,9% - alls 

110. 
 

PSS-streitukvarði 

(heilsufar, líðan og 

vinnuumhverfi) 

45% yfir streituviðmiðum PSS. 

Ungir hj.deildarstj., lítil stjórnunarreynsla og 

langur vinnudagur = líklegri til að vera yfir 
streituviðmiðunarmörkum. 

Sterk jákvæð tengsl á milli vinnut. streitu og 

að vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn. 

Fullnægjandi mönnun og  aðst.deildarstj. = 

minni vinnut. streita.  

Aukinn stuðningur, betra upplýsingaflæði, 
færri verkefni og skýrara starfssvið = minni 

vinnut. streita.  

Sátt: gott samstarfsfólk, góður starfsandi, góð 
samskipti og fjölbreytni gefandi og 

skemmtilegs starfs. 

Ósátt: mannekla, tímaálag, stuðnings- og 
skilningsleysi yfirstjórnar, 

fjárskortur,sparnaðarkröfur og lág laun m.v. 

ábyrgð. 

V: Langflestir 

þátttakendur voru 

hj.deildarstj. á LSH, 
erfitt að yfirfæra yfir 

á alla. Aðeins konur 

voru þátttakendur. 

 

S: Hátt svarhlutfall. 

Vel ígrundaðar 
niðurstöður. 
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Þættir sem hafa áhrif á eða gildi fyrir líðan 

hjúkrunardeildarstjóra 

Vald  

Vald er möguleiki eða geta til að hafa áhrif á aðra, viðhorf, aðgerðir og 

skoðanir þeirra og er órjúfanlegur þáttur forystu (Yukl, 2010). Almennt fara 

stjórnendur með vald og rétt beiting þess getur leitt til framleiðni, árangurs og 

hvatningar (Singh, Eng og Asce, 2009). Lord Acton sagði að vald geti leitt til 

spillingar, en samkvæmt grein Kanter (2010) þá  á það einnig við um valdleysi. 

Valdleysi segir hún vera mest áberandi meðal millistjórnenda, vegna þess að á 

niðurskurðartímum er oft skorið þannig niður í skipulagsheildum að álagið og 

ábyrgðin eykst á millistjórnendur án þess að því fylgi aukið vald til að taka 

ákvarðanir og hafa áhrif. Kanter sagði þetta vera blöndu sem geri fólk fráhvert 

því að takast á við áskoranir og/eða breytingar. Millistjórnendur upplifi sig 

ekki mikilvæga, þeir verða lokaðir inni í regluverki, sýna valdsækni gagnvart 

eigin yfirráðasvæði og krefjast þess að fá umbun fyrst áður en þeir sinna 

beiðnum um verkefni. Hjúkrunardeildarstjórar búa oft ekki yfir nægilegu 

formlegu valdi til að taka ákvarðanir sem hafa bein áhrif á starfsumhverfi 

þeirra, sem getur grafið undan stöðu þeirra innan starfshópsins og leitt til 

óánægju í starfi. Það gæti tengst því að mikið af tíma hjúkrunardeildarstjóra 

fer í verkefni sem eru ófyrirséð og óskilgreind, þar á meðal fundi, símtöl og 

tölvupósta, auk klínískrar hjúkrunar, líkt og kom fram í niðurstöðum 

framsýnnar, megindlegrar könnunarrannsóknar Herdísar Sveinsdóttur o.fl. 

(2018) (sjá töflu 3) meðal 19 hjúkrunardeildarstjóra á Landspítala. Á móti 

kemur að sýnt hefur verið fram á að aukið sjálfræði og fyrirsjáanleiki í starfi 

eykur starfsánægju hjúkrunardeildarstjóra og dregur úr ásetningi þeirra um að 

hætta störfum (Kath, Stichler og Ehrhart, 2012). Það samræmist niðurstöðum 

rannsóknar Van Bogaert o.fl. (2014) (sjá töflu 3) meðal 365 belgískra 

hjúkrunardeildarstjóra, sem leiddu í ljós að færni í starfi, starfsöryggi og hafa 

skýrt starfshlutverk, geri kleift að hafa stjórn á eigin starfi, og að stuðningur 

yfirmanna, sem veita hjúkrunardeildarstjórum vald til að taka ákvarðanir, hefur 

jákvæð áhrif á líðan hjúkrunardeildarstjóra í starfi. Rannsóknarniðurstöðurnar 

samræmast annarri og nýrri belgískri rannsókn (Adriaenssens, Hamelink og 

Van Bogaert, 2017) (sjá töflu 3) meðal 318 þarlendra hjúkrunardeildarstjóra, 
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sem lýstu tengslum á milli þess að hafa stjórn á starfi sínu og betri líðanar í 

starfi og minna álagi. Í rannsókn Sigríðar Halldórsdóttir (2000) á skilningi 

fólks af heilbrigði, var stjórn á eigin lífi ein meginniðurstaðan af upplifun 

þátttakenda af heilbrigði. Wallerstein (1992) sýndi fram á að það að hafa ekki 

stjórn eða upplifa valdleysi í eigin lífi er áhættuþáttur sjúkdóma á meðan 

valdefling eða tilfinning um að hafa stjórn greiðir fyrir heilbrigði. Það 

samræmist niðurstöðum megindlegrar þverskurðarrannsóknar Patrick og 

Laschinger (2006) (sjá töflu 3) meðal 126 kanadískra hjúkrunardeildarstjóra 

sem lýstu valdeflandi starfsaðstæðum og í kjölfarið aukinni starfsánægju, sem 

skapaðist vegna þess að þeir upplifðu stuðning yfirmanna.  

 Vald yfir annarri manneskju birtist í samskiptum líkt og kenning 

Sigríðar Halldórsdóttur (2003a/2003b) um samskiptahætti í heilbrigðiskerfinu 

sýnir fram á. Sigríður segir vald vera í eðli sínu hlutlaust. Manneskja sem hefur 

vald yfir annarri manneskju getur notað valdið með því að gefa það (eflandi 

samskiptaháttur), deila því (styðjandi samskiptaháttur), nota það ekki (hlutlaus 

samskiptaháttur), misnota það (hamlandi samskiptaháttur) eða beita ofbeldi 

(niðurbrjótandi samskiptaháttur). Sigríður segir eflandi samskiptahátt leiða til 

þess að sá sem veitir valdið skapar gagnkvæmni í samskiptum og tilfinningu 

viðmælandans um að hafa rödd auk þess sem traust ríki í samskiptunum. 

Hlutlaus samskiptaháttur leiðir aftur á móti til þess að sá sem notar ekki vald 

sitt á takmörkuð eða jafnvel engin samskipti við viðmælandann og tilfinning 

hans um varnarleysi í samskiptunum eykst. Niðurbrjótandi samskiptaháttur 

leiðir þess að sá sem beitir ofbeldinu þaggar niður í viðmælandanum sem 

upplifir algjöra berskjöldun í samskiptunum. Niðurbrjótandi vinnumenning 

þrífst þar sem starfsumhverfið einkennist af álagi, skorti á samkennd og 

stuðningi, þar sem ásakanir viðgangast og traust er ekki til staðar (Hughes, 

2003; Stevens, 2002; Vessey, Demarco, Gaffney og Budin, 2009). Það 

samræmist niðurstöðum eigindlegrar viðtalsrannsóknar Árelíu Eydísar 

Guðmundsdóttur og Elínar Blöndal (2017) við níu viðmælendur þar sem 

fjallað var um birtingarmyndir valds í samskiptum stjórnenda og 

þekkingarstarfsmanna. Þar kom meðal annars fram að traust í samskiptum milli 

yfirmanna og þekkingarstarfsmanna grundvallaði vald þeirra og getu til að hafa 

áhrif. 
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Álag og streita  

Umfang starfa hjúkrunardeildarstjóra og kröfur gagnvart þeim um hæfni, færni 

og getu hafa áhrif á líðan þeirra, bæði í starfi og einkalífi. Sýnt hefur verið fram 

á að þeir upplifa meira sálrænt álag heldur en almennt þýði samfélags (Judkins 

o.fl., 2006), sem tengist ákvörðun þeirra um að láta af stjórnunarstörfum og 

snúa sér að minna krefjandi störfum (Collins, 1996). Sérstaklega hefur verið 

sýnt fram á varnarleysi hjúkrunardeildarstjóra gagnvart starfsálagi (Lee og 

Cummings, 2008), en starf hjúkrunardeildarstjórans er álitið vera það starf sem 

er mest krefjandi innan heilbrigðisþjónustu (Johansson, Sandahl og Hasson, 

2011). Álagsáreiti sem valda streitu eru almennt flokkuð gróflega í tvo þætti 

eftir eðli þeirra. Í fyrsta lagi innri áreiti (e. internal stressors) sem eiga sér stað 

innra með einstaklingum, til dæmis lífeðlisfræðilegir þættir, hugsanir og 

tilfinningar. Þar má nefna góða sjálfsvitund og óraunhæfar væntingar til sjálfs 

sín. Í öðru lagi ytri áreiti (e. external stressors) sem eiga sér stað í umhverfi 

einstaklinga og eru álagsþættir sem geta átt sér stað hvenær sem er ævinnar og 

er skipt í jákvæð og neikvæð áreiti annars vegar, og bráð og langvinn áreiti 

hins vegar. Jákvæð áreiti eru til dæmis gifting og að byrja í nýju starfi. Neikvæð 

áreiti eru til dæmis hjónaskilnaður, verkefnabyrði, skortur á stuðningi í starfi 

og samskiptaerfiðleikar. Bráð áreiti eru til dæmis þegar upp kemur 

ófyrirsjáanlegt hættuástand á deild heilbrigðisstofnunar. Langvinn áreiti eru til 

dæmis einmanaleiki og einangrun, þegar vinnustaðurinn einkennist af 

stöðugum breytingum, einstaklingar upplifa að þeir séu heftir eða hafi lítið um 

starf sitt að segja og það er misræmi á milli starfskrafna, getu, þarfa og 

eiginleika einstaklinga sem getur leitt til starfstengdrar streitu (Cox og 

Griffiths, 2010). Þó álagsáreiti geti verið svo öflugt að það skapar streitu á 

augnabliki, er sjaldnast svo að einn ákveðinn álagsþáttur valdi streitu. Oftast 

er um að ræða mörg minni áreiti sem vara lengi eða eitt minni háttar áreiti sem 

varir nógu lengi til að valda mikilli streitu, eins og langvarandi vinnuálag, 

starfsskilyrði og niðurbrjótandi vinnumenning (Berman, Snyder, Kozier og 

Erb, 2008; Kabat-Zinn, 2013; Selye, 1956; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann 

Ingi Gunnarsson, 1993). 

 Útvíkkað og margslungið starfshlutverk og rík tilhneiging til mikils 

vinnuálags og síaukinnar verkefnabyrði hefur í för með sér aukna hættu á 

hlutverkastreitu og starfstengdri streitu (Connaughton og Hassinger, 2007; Lee 

og Cummings, 2008; McCallin og Frankson, 2010; Shirey o.fl., 2008; Zwink 
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o.fl., 2013). Wong og Spence Laschinger (2015) bentu á að aukin starfstengd 

streita og vinnuálag getur leitt til þess að þeir aftengjast starfinu, brenna út og 

jafnvel hætta í starfi, sé ekki brugðist við. Jafnframt sé umfang verkefna og 

ábyrgðarskylda hjúkrunardeildarstjóra í raun óraunhæf og haldist í hendur við 

aukna streitu og álag þeirra í starfi og dragi úr sókn þeirra í bjargráð, sem getur 

valdið skaða bæði meðal þeirra sjálfra og innan heilbrigðisþjónustunnar sé 

ekkert að gert. Það samræmist megindlegri rannsókn Kath o.fl. (2013) (sjá 

töflu 3) meðal 480 hjúkrunardeildarstjóra í Bandaríkjunum, sem leiddi í ljós 

að verkefnabyrði er þyngsti, einstaki álagsþátturinn í starfi 

hjúkrunardeildarstjóra og getur leitt til kulnunar sé ekki brugðist við. 

Kerfislægar hindranir og hlutverkatogstreita voru líka þungir álagsþættir. Það 

rímar við rannsóknarniðurstöður eigindlegrar rannsóknar Udod og Dean Care 

(2012) (sjá töflu 3) meðal fimm starfandi hjúkrunardeildarstjóra á 

bráðadeildum í Kanada sem leiddi í ljós sex þemu sem tengdust álagsþáttum 

þeirra í starfi: Fjárhagsleg ábyrgð, ónógur mannauður, stjórna öðrum, álag í 

einkalífi, hlutverk millistjórnandans og forgangsröðun verkefna. Niðurstöður 

lýsandi þversniðsrannsóknar Þóreyjar Agnarsdóttir o.fl., (2014) (sjá töflu 3) á 

algengi og ástæðum vinnutengdrar streitu og þáttum sem stuðla að sátt eða 

ósátt við starfsumhverfi meðal 136 kvenhjúkrunardeildarstjóra á Íslandi, 

leiddu í ljós að 45% þáttakenda voru yfir viðmiðum PSS-streitukvarðans. 

Yngri deildarstjórar, þeir sem unnu langan vinnudag og þeir sem höfðu litla 

stjórnunarreynslu voru líklegri til að vera yfir streituviðmiðunum. Þátttakendur 

töldu fullnægjandi mönnun og að hafa aðstoðardeildarstjóra geta dregið mest 

úr streitu og að stuðningur, betra upplýsingaflæði, færri verkefni og skýrari 

lýsing á starfssviði þeirra myndu líka hafa jákvæð áhrif. 

Hjúkrunardeildarstjórarnir voru sáttir samstarfsfólk sitt, góðan starfsanda, góð 

samskipti og fjölbreytni starfsins sem var gefandi og skemmtilegt. Þær voru 

ósáttastar við manneklu, stuðnings- og skilningsleysi yfirstjórnar, fjárskort og 

kröfur um sparnað, tímaskort og lág laun miðað við ábyrgð.  

 Kulnun er hluti af veruleika hjúkrunardeildarstjóra, líkt og niðurstöður 

nýlegra rannsókna hafa leitt í ljós (Jana Katrín Knútsdóttir, 2016; Sigríður 

Halldórsdóttir o.fl., 2016; Sveinsdóttir og Gunnarsdóttir, 2008; Van Bogaert 

o.fl., 2014; Warshawsky og Havens, 2014). Langvarandi álagsáreiti í starfi sem 

valda streitu geta leitt til kulnunar sem er skilgreind sem tilfinningaleg 

örmögnun, vantraust, tortryggni og vanmáttur, sem annars heilbrigðir 

einstaklingar upplifa þegar mótstaða þeirra gagnvart álagi nægir ekki til að 
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mæta því (Leiter og Maslach, 2004; Maslach og Jackson, 1981). Stöðugt 

vinnuálag, einsleitir starfshættir, ágreiningur við stjórnendur eða samstarfsfólk 

og varnarleysi gagnvart krefjandi uppákomum í starfi getur leitt til kulnunar 

(Leiter og Maslach, 2004; Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Samkvæmt 

líkani Leiter og Maslach (1999) af kulnunarferlinu, þá leiðir skortur á 

bjargráðum og stuðningi ásamt auknu vinnuálagi og persónulegum vanda til 

þreytu. Þreytan orsakar vantraust sem loks endar í kulnun. Tilfinningaleg 

örmögnun, sem er megineinkenni kulnunar, leiðir til þess að mörk í 

samskiptum við samstarfsfólk og skjólstæðinga verða annað hvort of stíf eða 

of flæðandi, það dregur úr afkastagetu og árangri í starfi auk þess sem færni í 

að auðsýna samkennd minnkar. Önnur einkenni kulnunar eru líkamleg þreyta, 

áhugaleysi gagnvart starfi, minni starfsorka og -færni, aukinn svefn, aukinn 

pirringur, minni einbeitingarhæfni og flensulík einkenni. Það samræmist 

niðurstöðum rannsókna Sigríðar Halldórsdóttur o.fl. (2016) (sjá töflu 3), sem 

sýndu fram á skýr tengsl á milli streituvaldandi þátta í starfsumhverfi 

hjúkrunardeildarstjóra og stoðkerfisvanda og ófullnægjandi svefns, og 

niðurstöðum rannsóknar á sjálfsmati íslenskra hjúkrunarfræðinga á 

áhrifaþáttum líkamlegrar og andlegrar heilsu sem leiddu í ljós að ekki einungis 

álagsþættir í starfi auka líkur á andlegri vanlíðan, heldur hefur persónulegt álag 

í einkalífi einnig mikið vægi (Sveinsdóttir og Gunnarsdóttir, 2008).  

 Niðurstöður þversniðsrannsóknar Van Bogaert o.fl. (2014) (sjá töflu 3) 

á áhrifaþáttum starfs, starfsumhverfis og starfshlutverks hjúkrunardeildarstjóra 

á starfstengda streitu og líðan þeirra, leiddi í ljós að einn af hverjum sex 

hjúkrunardeildarstjórum lýsti mikilli eða mjög mikilli tilfinningalegri 

örmögnun. Helstu áhrifaþættir voru neikvæður ágreiningur í starfshlutverki, 

ójafnvægi og þrýstingur á vinnu og vinnutíma, lítið ákvörðunarvald, samstarf 

við lækna, starfssamningur og árekstrar á milli vinnu og einkalífs. Verndandi 

þættir gagnvart vanlíðan og starfstengdri streitu voru að hafa tilgang með 

starfinu, hafa stjórn á eigin starfi og vald til að taka ákvarðanir, auk þess að 

búa við starfsöryggi. Niðurstöður framsýnnar langtímakönnunarrannsóknar 

Spence Laschinger og Finegan (2008) (sjá töflu 3) meðal 300 kanadískra 

hjúkrunardeildarstjóra bættu um betur og sýndu fram á að gott sjálfsmat 

hjúkrunardeildarstjóra og jafnvægi milli starfsframlags og umbunar væru 

einnig verndandi þættir gegn einkennum kulnunar.  
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 Nýlega kannaði Jana Katrín Knútsdóttir (2016) starfsumhverfi 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra – þar á meðal hjúkrunardeildarstjóra – á 

Landspítala, starfsánægju og líðan í starfi auk viðhorfa til gæða þjónustunnar 

með megindlegri lýsandi þversniðsrannsókn. Niðurstöðurnar voru bornar 

saman við niðurstöður sambærilegrar rannsóknar Sigrúnar Gunnarsdóttur 

(2006) frá árinu 2002 á sama sjúkrahúsi, í þeim tilgangi að kanna hvort 

breytingar hefðu átt sér stað á þessum þrettán árum og hvort og hvers eðlis 

tengslin væru á milli starfsumhverfis og líðanar í starfi, starfsánægju og gæða 

þjónustunnar. Niðurstaða rannsóknar Jönu Katrínar var meðal annars sú að 

51,2% þátttakenda telja sig bera einkenni kulnunar í starfi og að alvarleg 

einkenni kulnunar meðal hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra hafa aukist 

umtalsvert á þrettán árum eða úr 6,4% í 20,8%. Það þýðir að rétt rúmlega einn 

af hverjum fimm hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum á Landspítala glímir við 

alvarleg kulnunareinkenni. Marktæk tengsl komu fram á milli starfsánægju, 

kulnunar og mats á gæðum þjónustu. Þeir þættir í starfsumhverfinu sem höfðu 

sterkustu tengslin við kulnun og starfsánægju þáttakenda voru annars vegar 

mönnun og hins vegar stuðningur innan deildar. Einnig kom í ljós að 

þátttakendur telja lítil tengsl vera við stjórnendur Landspítala og það fannst 

marktæk fylgni stjórnunar á spítalanum við starfsánægju, líðan og gæði 

þjónustu. Sömu tengsl komu fram í fyrri rannsókn, þ.e. marktæk jákvæð tengsl 

milli stjórnunaraðferða næsta yfirmanns og starfsánægju, minni einkenna um 

kulnun og gæða þjónustunnar (Sigrún Gunnarsdóttir, 2006). Þátttakendur í 

rannsókn Jönu Katrínar töldu mönnun vera ábótavant, það er, að ekki væru 

nægir starfsmenn til staðar til að sinna fyrirliggjandi verkefnum. Það 

samræmist nýlegri könnun Guðbjargar Pálsdóttur, Gunnars Helgasonar og 

Aðalbjargar Finnbogadóttur (2018) á viðhorfi, ánægju og þáttum sem snerta 

starf hjúkrunarfræðinga og náði til allra starfandi félagsmanna Fíh og var 

svarhlutfall 74,2%. Þar kom í ljós að 83% hjúkrunarfræðinga telja álag í starfi 

vera of mikið, sem má rekja að stærstum hluta til skorts á hjúkrunarfræðingum. 

 Sýnt hefur verið fram á að kulnun er mikilvægur áhrifaþáttur á ákvörðun 

hjúkrunardeildarstjóra um að láta af störfum. Í því sambandi má benda á 

niðurstöður rannsóknar Warshawsky og Havens (2014) (sjá töflu 3) sem náði 

til 291 starfandi hjúkrunardeildarstjóra á bandarískum spítölum. 70% þeirra 

voru ánægðir eða mjög ánægðir í starfi en 72% þeirra voru þrátt fyrir það farnir 

að leggja drög að því að hætta í starfi innan næstu fimm ára og var kulnun 
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meginástæða þess. Aðrar algengar ástæður sem einnig höfðu áhrif á ákvörðun 

um að hætta voru nýr starfsframi, starfslok sökum aldurs og stöðuhækkun.  

Bjargráð hjúkrunardeildarstjóra   

Samkvæmt Lazarus (2000) eru bjargráð sem hjúkrunardeildarstjórar líkt og 

aðrir einstaklingar leita í til að mæta álagi og takast á við eigin líðan í starfi, 

ýmist vandamálamiðuð (e. problem-focused) eða tilfinningamiðuð (e. 

emotion-focused) (sjá mynd 2). Vandamálamiðuð bjargráð fela í sér að takast 

á við álagið með ákveðnum aðgerðum, sækja sér til dæmis hjálp og gera 

breytingar á lífsstíl. Tilfinningamiðuð bjargráð miðast að því að tileinka sér 

hugsanir og aðgerðir sem létta á álaginu og geta leitt til betri líðanar og/eða 

sáttar gagnvart álaginu. 

 

 
Mynd 2. Skilgreining á og dæmi um annars vegar vandamálamiðuð bjargráð 

og hins vegar tilfinningamiðuð bjargráð. 

 

 Samkvæmt umfjöllunum Berman o.fl. (2008), Kabat-Zinn (2013), 

Lazarus (2000) og Sæmundar Hafsteinssonar og Jóhanns Inga Gunnarssonar 

(1993) geta bjargráð átt sér stað yfir langan eða skamman tíma. Langtíma 

bjargráð eru talin vera hjálpleg, uppbyggileg og raunhæf og geta til að mynda 

falist í hollum næringarvenjum, reglulegri hreyfingu, að draga skýr mörk á 

milli einkalífs og vinnu og að takast á við álagið á lausnamiðaðan hátt fremur 

en með reiði eða öðrum niðurbrjótandi aðferðum og handleiðslu þar sem 

viðkomandi áttar sig á möguleikum sínum gagnvart álagsþáttum. Skammtíma 

bjargráð eru talin vera óhjálpleg, bera lítinn árangur til lengri tíma og geta 

jafnvel haft niðurbrjótandi áhrif á viðkomandi. Þau felast til dæmis í að neyta 

áfengis í óhófi, baktala til að losa reiði, láta sig dreyma og ímynda sér að 

tilveran sé önnur en hún er í stað þess að takast á við álagsþættina.  

Bjargráð

vandamálamiðuð 
bjargráð

skipta um starf

regluleg hreyfing

tilfinningamiðuð 
bjargráð

handleiðsla

draga mörk  
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 Bjargráðum er skipt eftir því hvort þau efli heilbrigða aðlögun að álagi 

(e. adaptive) eða efli óheilbrigða aðlögun að álagi (e. maladaptive). Heilbrigð 

bjargráð eru iðkuð reglulega, flokkast sem langtíma bjargráð og felast til 

dæmis í því að þjálfa meðvituð viðbrögð gagnvart álagi með aðferðum 

hugleiðslu og reglubundinnar hreyfingar. Óheilbrigð bjargráð geta stutt við 

aðlögun til að byrja með og gefið tilfinningu um að viðkomandi sé við 

stjórnvölinn, en valda meiri streitu þegar til lengri tíma er litið. Þau má einnig 

skilgreina sem skammtíma bjargráð. Að neyta hugarbreytandi efna er dæmi 

um óheilbrigt bjargráð, einnig að bæta stöðugt á sig vinnu eða verkefnum til 

að takast á við álagsþætti í einkalífi, til dæmis erfiðleikum í hjónabandi (Kabat-

Zinn, 2013). Að afneita álaginu með því að þagga það niður og ræða ekki um 

það er sömuleiðis dæmi um óheilbrigt bjargráð. Sigríður Halldórsdóttir 

(2003b) bendir í grein sinni á greiningu Younger (1995) á þjáningu sem 

álagsþætti. Younger bendir á að ef sá sem þjáist gerir það í þögn og finnur ekki 

farveg fyrir að tjá þjáninguna, þá mun viðkomandi hvorki finna þjáningunni 

merkingu né finna leiðina út úr einangruninni sem hún veldur. 

 Bjargráð eru mismunandi á milli einstaklinga og tengjast viðhorfum 

þeirra til álagsþáttanna. Samkvæmt Antonovsky (1979), Berman o.fl. (2008) 

og Kabat-Zinn (2013) eru fjórar nálganir bjargráða eftirfarandi: 1) takast á við 

álagsþáttinn (e. problem-focused); 2) aðlagast álagsþættinum (e. emotion-

focused); 3) forðast að horfast í augu við álagsþáttinn (e. defensive coping); 4) 

félagslegur stuðningur (e. social support). Eftirfarandi þættir hafa áhrif á hvaða 

bjargráðum er beitt og árangur þeirra: 

- Fjöldi álagsþátta, lengd og umfang. 

- Fyrri reynsla af álagsþáttum og bjargráðum. 

- Stuðningskerfum sem eru fyrir hendi. 

- Einstaklingsbundnir þættir, s.s. aldur, kyn, menntunarstig, 

sjúkdómstíðni og efnahagsleg staða. 

- Einstaklingsbundnir persónuleikaþættir sem hafa í för með sér skilning 

á samhengi heilbrigðra aðlögunarleiða og lífsgæða (e. sense of 

coherence). 
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Allt eru þetta þættir sem tengjast bjargráðum og má líta á sem forsendu 

bjargráðaferlisins þar sem lífsgæði eru útkomumælikvarðinn. 

 Ísraelski heilsufélagsfræðingurinn Aaron Antonovsky (1979) 

rannsakaði ástæður þess að sumir einstaklingar viðhalda heilbrigði þrátt fyrir 

ítrekað álag og áreiti af ýmsu tagi. Í kjölfarið sýndi hann fram á að það stuðli 

að heilbrigði ef einstaklingar geti fundið samhengi í tengslum við lífsatburði 

eða fundið aðstæðum sínum skilning. Hann taldi uppsprettu heilbrigðis (e. 

salutogenesis) vera að finna í mismunandi hæfni einstaklinga til að stjórna 

viðbrögðum sínum við álagi. Antonovsky sýndi fram á að ef einstaklingar sem 

upplifa álag sjá tilgang með reynslu sinni, þá þróast með þeim tilfinning fyrir 

samhengi í lífinu (e. sense of coherence). Sigrún Gunnarsdóttir (2000, bls. 5-

6) hefur íslenskað skilgreiningu hugtaksins um tilfinningu fyrir samhengi í 

lífinu á eftirfarandi hátt: 

 Þetta hugtak byggir á þremur þáttum, skiljanleika, viðráðanleika og 

 merkingu  ...  Skiljanleiki einkennist af því að einstaklingur skilur aðstæður 

 sínar og getur spáð í og séð fyrir hvað gerist í lífi hans. Viðráðanleiki felst í 

 því að einstaklingi finnst hann ráða við aðstæður sínar og geta tekist á við það 

 sem að höndum ber. Merking snýst um það að einstaklingi finnst einhver 

 tilgangur í því sem fyrir hann kemur, hann tekur áskorunum lífsins frekar en 

 að líta á þær sem byrði. 

 Merking og viðráðanleiki leika mikilvægt hlutverk í ákvörðun 

hjúkrunardeildarstjóra um að velja sér þetta starf. Þeir lýsa því að starfið hafi 

skýran tilgang, gefi möguleika á þróun starfsframa og gera breytingar á 

kerfinu. Einnig lýsa þeir því að þeir haldist í starfi hjúkrunardeildarstjóra vegna 

ástríðu fyrir sérgreininni, árangri og góðu samstarfi starfshópsins, getu til að 

gera jákvæðar breytingar og möguleika á að blómstra í starfi (Cziraki o.fl., 

2014; Zwink o.fl., 2013). 

 Hjúkrunardeildarstjórar gegna ábyrgðarmiklu og krefjandi starfi við 

álagsaðstæður, sem voru teknar til umfjöllunar í fyrsta hluta kaflans sem 

fjallaði um hjúkrunardeildarstjóra. Þeir takast á við starfið með skilgreindum 

bjargráðum sem rannsóknir hafa dregið fram og felast í stuðningi, eflingu 

þekkingar, eflingu innri styrks og samkennd í eigin garð. Þessum þáttum verða 

nú gerð skil. 
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Stuðningur  

Í ljósi rannsóknarniðurstaðna á álagsþáttum meðal starfandi 

hjúkrunardeildarstjóra hafa rannsakendur lagt til aukinn stuðning yfirmanna 

hjúkrunardeildarstjóra sem myndi gera þá reiðubúnari til að takast á við 

daglegar áskoranir og greiða fyrir árangri þeirra og áhuga á starfinu (Kath o.fl., 

2013; Udod og Dean Care, 2012). Það hefur enda verið sýnt fram á að upplifun 

hjúkrunardeildarstjóra af stuðningi næstu yfirmanna hefur áhrif á líðan þeirra 

í starfi (Fletcher, 2001; Foley, o.fl., 2002; Gunnarsdóttir o.fl., 2009; Lee og 

Cummings, 2008; Laschinger o.fl., 2006; Laschinger, Purdy og Almost, 2007). 

Upplifun hjúkrunardeildarstjóranna af stuðningi samræmist kenningu Sigríðar 

Halldórsdóttur (2003a/2003b) um eflandi og styðjandi samskiptahætti, sem eru 

jákvæð birtingarmynd valds í samskiptum. Þeir felast í því að annars vegar 

gefa valdið og hins vegar að deila því, sem leiðir til gagnkvæmni, tilfinningu 

um að hafa rödd og skapar traust í samskiptum. Traust og góð samskipti eru 

einn átta lykilþátta fagmennsku í hjúkrun (RNAO, 2007) og sýnt hefur verið 

fram á að góð og eflandi samskipti hafa áhrif á starfsánægju, stöðugleika í starfi 

og gæði hjúkrunar, auk þess að draga úr einkennum kulnunar (Gunnarsdóttir 

o.fl., 2009). Aðferðir stjórnenda hafa mikið um starfsumhverfi að segja og 

hefur verið bent á að stjórnendur sem viðhafa styðjandi og eflandi 

stjórnunarstíl eru jákvæður hvati á ákvörðun um að halda áfram í starfi 

(Fletcher, 2001; Foley, o.fl., 2002). Auk þessi leiddi rannsókn Birnu G. 

Flygenring og Herdísar Sveinsdóttur (2014) meðal hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða á Kragasjúkrahúsunum í ljós að stuðningur deildarstjóra var annar 

tveggja þátta sem spáði mest fyrir um starfsánægju þeirra. 

 Stuðningur í starfi getur haft áhrif á vellíðan hjúkrunardeildarstjóra í 

starfi eins og niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Paliadelis, Cruickshank og 

Sheridan (2007) á 20 hjúkrunardeildarstjórum í Ástralíu leiddu í ljós. 

Hjúkrunardeildarstjórarnir sögðu að skortur á formlegum stuðningi stofnunar 

leiði til þess að nýgræðingar í störfum hjúkrunardeildarstjóra takast á við 

stjórnunarhlutverk sitt með leitaraðferð (e. trial and error method); það er, 

prófa sig áfram uns æskilegur árangur næst. Um leið og viðmælendur 

rannsakenda lýstu sig vanbúna til að takast á við starfshlutverkið auk þess sem 

stuðningur stofnunar var ekki fyrir hendi, þá lýstu þeir upplifuðum stuðningi 

af hendi jafningja sem fólst í óformlegum stuðningi hjúkrunarfræðinga af 

öllum stigum stofnunarinnar. Það er samhljóma rannsóknarniðurstöðum 
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Adriaenssens, Hamelink og Van Bogaert (2017) (sjá töflu 3) meðal 318 

hjúkrunardeildarstjóra í Belgíu sem sýndu fram á að stuðningur undirmanna 

var verndandi þáttur gegn vinnutengdri streitu meðal þeirra. En ekki aðeins 

óformlegur stuðningur jafningja getur haft áhrif á líðan hjúkrunardeildarstjóra 

í starfi, því líkt og kom fram í niðurstöðum rannsóknar Shirey o.fl. (2010) þá 

lýstu hjúkrunardeildarstjórar sem stýrðu deildum tveir og tveir saman, minna 

álagi og streitu í starfi en þeir sem voru einir í starfi stjórnandans. 

 Sýnt hefur verið fram á að stuðningur stofnunar, gæði tengsla við næstu 

yfirmenn og formleg og sálfræðileg valdefling hefur áhrif á upplifaða 

starfsánægju kanadískra hjúkrunardeildarstjóra (Laschinger o.fl., 2006; 

Laschinger, Purdy og Almost, 2007). Það samræmist íslenskum veruleika sem 

kom í ljós í rannsóknarniðurstöðum Þóreyjar Agnarsdóttur o.fl., (2016) á líðan 

íslenskra hjúkrunardeildarstjóra á sjúkrahúsum. Þátttakendur töldu að 

skilningur yfirmanna á álagsþáttum þeirra í starfi auk formlegs stuðnings þeirra 

væri æskilegur til að draga úr streitu og álagi í starfi. Það samræmist 

niðurstöðum kerfisbundinnar rannsóknasamantektar Lee og Cummings (2008) 

á 14 rannsóknum sem vörðuðu þætti sem styðja starfsánægju 

hjúkrunardeildarstjóra. Hún leiddi í ljós að afnám miðstýringar í átt að flatari 

stjórnunarstíl þar sem starfshlutverk og ábyrgð hjúkrunardeildarstjóra voru 

bæði skýr og aukin, jók starfsánægju þeirra. Lykilþáttur í aukinni starfsánægju 

var formlegur stuðningur næstu yfirmanna. Rannsakendur drógu þá ályktun að 

unnt sé að auka starfsánægju hjúkrunardeildarstjóra með því að auka umræðu 

um stjórnunarspönn og vinnuálag, auka formlegan stuðning næstu yfirmanna 

og valdefla hjúkrunardeildarstjóra til aukinnar þátttöku í ákvörðunum. 

Valdefling kom einnig fram í rannsóknarniðurstöðum Mackoff (2011) sem tók 

viðtöl við 30 hjúkrunardeildarstjóra sem höfðu verið í starfi í fimm ár hið 

minnsta. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að markviss valdefling starfshóps innan 

hjúkrunar, miklar væntingar um að ná markmiðum um gæðaþjónustu, 

markmiðadrifin ákvarðanataka, fagleg starfsþróun og frelsi til að taka áhættur 

voru þeir þættir í starfsumhverfinu sem höfðu áhrif á ákvörðun þeirra um að 

vera í starfi. Auk þess lýstu hjúkrunardeildarstjórarnir þörf fyrir að draga skýr 

mörk og hafa jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, hafa hæfilegt vinnuálag, búa 

yfir formlegri menntun og aðlögun að starfshlutverki og fá nægileg og 

viðeigandi laun. Það er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Spence 

Laschinger og Finegan (2008) (sjá töflu 3) sem sýndu fram á að jafnvægi milli 
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starfsframlags og umbunar dró úr einkennum um kulnun og tilfinningalega 

örmögnun meðal kanadískra hjúkrunardeildarstjóra.  

Efling þekkingar 

Í ljósi rannsóknarniðurstaðna sinna á reynslu hjúkrunardeildarstjóra af 

starfshlutverki sínu lögðu McCallin og Frankson (2010) til að gerð væri krafa 

um formlega stjórnunarmenntun hjúkrunarfræðinga sem taka að sér stöður 

deildarstjóra og að hjúkrunardeildarstjórar fengju reglubundna 

stjórnendaþjálfun og handleiðslu í starfi. Staðreyndin er þó sú að hjúkrunarnám 

hefur miðast við að búa nemendur sem best undir klíníska hjúkrun, en minni 

áhersla hefur verið lögð á stjórnun. Skort hefur faglega og vandaða nýliðun í 

stétt hjúkrunardeildarstjóra og lengi hefur tíðkast að hjúkrunarfræðingum sem 

sýna afburðafærni í hjúkrunarstörfum eru boðnar deildarstjórastöður, þrátt 

fyrir takmarkaða stjórnunarreynslu eða formlega stjórnunarmenntun. Það getur 

skapað hlutverkatogstreitu milli stjórnandahlutverksins og klíníska 

hjúkrunarfræðingsins, þar sem afburðafæri klíníski hjúkrunarfræðingurinn 

upplifir sig á byrjunarreit sem nýgræðingur í starfi hjúkrunardeildarstjóra 

(Duffield, 1991; Fennimore og Wolf, 2011; McCallin og Frankson, 2010). Auk 

þess eru hjúkrunarfræðingarnir ver í stakk búnir til að takast á við þætti í 

starfinu sem krefjast tíma þeirra og orku, jafnframt því að búa ekki yfir innri 

bjargráðum – þá sérstaklega þrautseigju sem birtist í því að sýna starfinu 

hollustu, hafa stjórn á starfinu og geta tekist á við áskoranir starfsins (Keane, 

Ducette og Adler, 1985). Við þetta má bæta að í megindlegri rannsókn meðal 

145 bandarískra hjúkrunardeildarstjóra (Judkins, 2004) (sjá töflu 3) kom í ljós 

að þrautseigja deildarstjóra helst í hendur við minna álag. Það er, eftir því sem 

hjúkrunardeildarstjórarnir voru þrautseigari, því betur gátu þeir staðið undir 

álagi. 

 Til að gera hjúkrunarfræðinga reiðubúna og færa í að taka að sér 

stjórnunar- og leiðtogahlutverkið sem hjúkrunardeildarstjórn felur í sér, þarf 

að beina sjónum að aukinni þekkingarþróun meðal framtíðarleiðtoga innan 

hjúkrunar. Ástæðan er sú að hjúkrunardeildarstjórar í 

nútímaheilbrigðisþjónustu eru vanbúnir til að takast á við leiðtogahlutverkið 

án formlegrar menntunar í hjúkrunarstjórnun (Watkins o.fl., 2014). Sýnt hefur 

verið fram á að til að vera fær um að leiða fylgjendur og gera jákvæðar og 

árangursríkar breytingar þurfi hjúkrunarfræðingar að hafa meistarapróf með 
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áherslu á stjórnun innan heilbrigðisþjónustu (AACN, 2011; Cardin og 

McNeese-Smith, 2005; Watkins o.fl., 2014). The American Association of 

Colleges of Nursing (AACN, 2011) hefur skilgreint eftirfarandi fimm 

færniþætti sem hjúkrunarstjórnendur með meistarapróf í hjúkrunarstjórnun 

eiga að búa yfir að loknu námi:  

1. Viðhafa leiðtogafærni og geta tekið ákvarðanir varðandi 

gæðahjúkrunarþjónustu og þverfaglega teymisvinnu, og hafa yfirsýn 

og ábyrgðarskyldu gagnvart hjúkrunarmeðferð og útkomu. 

2. Taka forystu um að innleiða fullnægjandi öryggi skjólstæðinga og 

gæðastaðla innan þverfaglegs teymis með því að beita góðri 

samskiptafærni.  

3. Þróa skilning á því hvernig kerfi heilbrigðisþjónustu eru skipulögð og 

fjármögnuð og áhrifum þess á hjúkrunarþjónustu og þekkja 

efnahagslega, lögfræðilega og pólítíska þætti sem hafa áhrif á 

heilbrigðisþjónustu. 

4. Búa yfir færni til að beita flóknum vísinda- og kerfakenningum í 

skipulagningu, veitingu og mati á heilbrigðisþjónustu.  

5. Þekkja viðskipta- og hagfræðikenningar og aðferðir, þar á meðal 

fjárhagsáætlanir, greiningu á tapi og ávinningi og markaðssetningu í 

þeim tilgangi að setja fram viðskiptaáætlun. 

6. Geta þróað og innleitt kerfi og breytingar sem bæta hjúkrun. 

7. Taka þátt í þróun og innleiðingu nýrra hjúkrunarlíkana og samvinnu. 

 Ekki einungis formleg þekking styður við vellíðan 

hjúkrunardeildarstjóra í starfi heldur getur starfið í sjálfu sér verið vettvangur 

fyrir eflingu persónulegs þroska líkt og kom fram í niðurstöðum rannsóknar 

Persson og Thylefors (1999). Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

hjúkrunarfræðingar sem höfðu tekist á við störf hjúkrunardeildarstjóra. Þeir 

sögðust ekki hafa áhuga á að snúa sér að klíniskri hjúkrun að nýju af þeim 

ástæðum að þeir hefðu öðlast nýja og óafturkræfa faglega sjálfsmynd, hefðu 

áhuga á stjórnunarlegum áskorunum í starfi og hefðu tapað klínískri, 
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hjúkrunarfræðilegri færni og getu. En ekki síst vegna þess að þeim fannst 

deildarstjórastarfið vera vettvangur fyrir persónulegan þroska og vöxt. Það 

samræmist tillögu skýrsluhöfunda Fíh (Guðbjörg Pálsdóttir, Gunnar Helgason 

og Helga Ólafs, 2017) um handleiðslu sem stuðningsúrræði fyrir 

hjúkrunarfræðinga vegna eðlis starfsins. 

 Marie Manthey (2007) skilgreindi fjóra stjórnunarlega þætti sem styðja 

við aukna þekkingu, þroska, eflingu og breytingar og sem skapa heilbrigt 

vinnuumhverfi á starfsstöð hjúkrunar. Í fyrsta lagi þarf 

hjúkrunardeildarstjórinn að hafa stjórn á sjálfum sér, sem felur í sér að vera í 

réttum tengslum við sjálfan sig og í kjölfarið við aðra. Að vera í réttum 

tengslum er að vera umhyggjusamur og í jafnvægi og byggir á djúpri virðingu 

fyrir manneskjum og allri sköpun. Og að sækjast eftir að vera í tengslum sem 

byggja á umhyggju, stuðningi og aðgengileika en eru ekki bundin af valdi, 

stjórn og misnotkun. Hún sagði að eftir því sem það verður 

hjúkrunardeildarstjórum eðlilegra að taka ábyrgð á eigin hugsunum, líðan og 

gjörðum, því meiri færni öðlast þeir í að viðhafa heilbrigð tengsl og taka 

meðvitaðar ákvarðanir um val í stað þess að upplifa sig vera viljalaus verkfæri 

í aðstæðunum. Meðvitaðar ákvarðanir um val byggja á umfjöllun Covey um 

vald hins frjálsa vilja. Í öðru lagi bendir Manthey á það hlutverk 

hjúkrunardeildarstjórarans að skapa framtíðarsýn fyrir starfsstöðina. Í þriðja 

lagi á hann að stuðla að heilbrigðum tengslum, sem hún segir byggja á opnum 

samskiptum, trausti og gagnkvæmri virðingu. Í fjórða og síðasta lagi bendir 

Manthey á aðferð sem styður við umbreytingu eða þróun í flókinni 

skipulagsheild og hún nefnir I2M2. Fyrra I stendur fyrir inspiration eða 

innblástur, sem er aðferð sem leiðtogi beitir til að hafa áhrif á starfsfólkið sitt. 

Leiðtoginn velur orðin sín vel með djúpri merkingu og gætir þess að taka frá 

tíma fyrir starfshópinn til ígrundunar. Seinna I merkir infrastructure eða 

innviðir, bæði stofnunarinnar og stjórnunarlegir innviðir. Undir það falla þættir 

eins og verklag, reglugerðir og gæðaskjöl, eðli og gæði hjúkrunar. Fyrra E 

stendur fyrir education eða endurmenntun, sem felur í sér að stuðla að og sjá 

til þess að starfsfólk hafi aðgang að viðeigandi og stöðugri endurmenntun og 

símenntun. Seinna E stendur fyrir evidence eða sannanir sem  felur í sér 

mikilvægi þess að allt sem gert er á starfsstöðinni byggi á gagnreyndum 

rannsóknum. Einnig bendir hún á að það taki hjúkrunardeildarstjóra einungis 

sex til sjö mánuði að aðlagast starfsmenningu deildarinnar. Það sé því 

mikilvægt að taka reglulega púlsinn á menningunni með því að eiga óformlegt 
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trúnaðarsamtal við starfsmann sem er nýbyrjaður að vinna á deildinni og heyra 

hvernig hann upplifir menninguna.  

Innri styrkur 

Spence Laschinger og Finegan (2008) (sjá töflu 3) ályktuðu í ljósi 

rannsóknarniðurstaðna sinna á áhrifum sjálfsmats á gildi kulnunar meðal 134 

kanadískra hjúkrunardeildarstjóra, að mikilvægt væri að efla persónulega 

eiginleika þeirra. Bandarískir hjúkrunardeildarstjórar töldu eftirfarandi 

persónulega eiginleika mikilvæga til að ná árangri í starfi; að grípa tækifærin, 

takast á við áskoranir og að auka meðvitað sjálfsvitund. 

Hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu því að starfið hefði kennt þeim listina að stýra 

sjálf kröfum starfsins, til dæmis með því að draga skýr mörk á milli vinnu og 

einkalífs, og að með tímanum hefðu þeir öðlast vellíðan í starfi (Moore, Sublett 

og Leahy, 2016) (sjá töflu 3). Sýnt hefur verið fram á að sjálfsþekking rennir 

stoðum undir færni hjúkrunarfræðinga í stjórnunarstörfum, grundvallar 

ígrundun og vitund um eigin gildi og viðhorf, styrkleika og veikleika og að 

hlúa að eigin innri styrk með ígrundun getur verið viðbragð gagnvart 

tilfinningalegri örmögnun sem starfið getur leitt af sér (Horton-Deutsch og 

Sherwood, 2008; Johns, 2000; Porter-O´Grady og Malloch, 2007). Þar að auki 

hefur verið sýnt fram á að einstaklingar sem hafa innri styrk búa yfir færni í að 

hafa eftirlit með eigin viðbrögðum, hegðun og samskiptum og geta aðlagað 

hegðun sína svo hún beri tilætlaðan og góðan árangur (Goleman, 1995). 

Ástæðan er sú að innri styrkur felur í sér djúpan skilning á eigin tilfinningum, 

styrkleikum og veikleikum, gildum og hvötum, og gerir kleift að spegla sjálfan 

sig og viðbrögð sín í aðstæðum með ígrundun, sem er nauðsynleg til að 

uppgötva eigin rödd, vilja og viðhorf og gefur frelsi til að velja hvernig 

viðkomandi vill bregðast við lífinu og ólíkum verkefnum þess (Covey, 2004; 

Goleman, Boyatzis og Mckie, 2002). Í sama streng tekur Covey (2016, bls. 59) 

sem segir að fyrsta skrefið í átt að hámarks árangri í lífi og starfi leiðtoga og 

stjórnenda er að byrja á sjálfinu; eigin viðhorfum, hvötum og persónulegum 

eiginleikum – innanfrá-út:  

... tilgangslaust sé ..., að reyna að bæta samskiptin við aðra áður en við bætum okkur 

sjálf. ... þroskabraut sem liggur upp á við til stöðugt ábyrgara sjálfstæðis og 

árangursríkari samvirkni.  
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 Leiðtogi sem býr yfir innri styrk er álitinn trúverðugur og farsæll leiðtogi 

því hann er meðvitaður um áhrif sín á fylgjendur og er móttækilegur gagnvart 

endurgjöf þeirra. Trúverðugleiki leiðtogans felst í fjórum meginþáttum: 

Heiðarleika, framtíðarsýn, smitandi eldmóði og hæfni og verður til í tveimur 

skrefum: Fyrsta skrefið er að leiðtoginn sé meðvitaður um eigin gildi og 

viðhorf, hvað það er sem hann stendur fyrir. Annað skrefið er að hann 

framkvæmi í samræmi við eigin gildi og viðhorf (Kouzes og Posner, 

2007/2011). Sýnt hefur verið fram á að innri styrkur leiðtoga er einn fjögurra 

færniþátta þeirra sem skapar heilbrigt starfsumhverfi og á þátt í að leiða 

árangursríkar breytingar innan skipulagsheilda til lykta (Alexander og Lopez, 

2018; Higgs og Rowland, 2010).  

 Innri styrkur leiðtoga er einn þriggja lykilþátta þjónandi forystu (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). Innri styrkur birtist í því að leita stöðugt sjálfsþekkingar 

og sjálfsþroska, ganga fram í auðmýkt og af ábyrgð og búa yfir hugrekki. Innri 

styrkur eflist með ígrundun, þekkingarleit og einlægri hlustun á sjálfan sig, sem 

fer fram með því að draga sig í hlé, beina athygli og hlustun inn á við og efla 

með þeim hætti innsæi sitt og vitund – sinn innsta kjarna. Tilgangur fræðilegrar 

greiningar Lundman o.fl. (2010) á fyrirbærunum þrautseigju, tilfinningu fyrir 

samhengi í lífinu (e. sence of coherence), seiglu, tilgangi lífsins og 

sjálfsbirtingu (e. self-transcendence) var að skilgreina sameiginlegan kjarna 

þeirra í tilraun til að fá fram heildarskilning á því hvað innri styrkur er. Fjórar 

eftirfarandi meginvíddir komu í ljós sem tengjast og sem innri styrkur byggir 

á: Tengsl, sveigjanleiki, stöðugleiki og sköpun. Heildarskilningur á innri styrk 

er að hann felur í sér að standa stöðugur, vera sveigjanlegur, vera með báða 

fætur á jörðinni og eiga í tengslum við fjölskyldu, vini, samfélag, náttúruna og 

andlegar víddir og vera fær um að aðgreina sjálfan sig frá öðrum víddum. Sá 

sem býr yfir innri styrk er skapandi og sveigjanlegur, hefur trú á möguleikum 

sínum til aðgerða og ákvarðanatöku og beinir eigin lífsferli í þá átt að 

viðkomandi skynjar tilgang með lífi sínu. Innri styrkur er einnig að hafa 

hugrekki til að halda áfram að finna tilgang með lífinu, hverjar svo sem 

aðstæðurnar eru, líkt og Frankl (2006) lýsti í áhrifaríkri bók sinni. Frankl sagði 

innri styrk leiða af sér færni í að takast á við þrjár grunnstoðir lífsins: 

Reynsluna sem lífið færir, það sem skapað er í lífinu og viðhorfið sem fólk 

temur sér. Þessir þrír þættir gera kleift að finna lífsreynslunni tilgang og 

merkingu. Innri styrkur er að taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum, að þola og 

takast á við erfiðleika og mótlæti, og samræmist kenningu Sigríðar 
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Halldórsdóttur (2006) um fimm meginþætti faglegrar umhyggju, þar sem 

sjálfsþekking og sjálfsrækt er forsenda velgengni hinna fjögurra: Umhyggju, 

samskipta og tengsla, fagvisku og faglegrar færni. Það samræmist umfjöllun 

Gunnars Dal (1957) þegar hann sagði sanna þekkingu verða til innra með 

hverjum manni, sem þekkir þá fyrst sjálfan sig þegar hann þekkir eigin viðhorf 

og tilfinningar.  

 Hugtakið sjálfsvitund tengist innri styrk, því það hefur verið skilgreint 

sem æfing í sjálfsskoðun, sem endurspeglar vitsmunalega uppgötvun á eigin 

hugsunum, tilfinningum, skoðunum, gildum, hegðun og endurgjöf frá öðrum. 

Sjálfsvitund er stöðugt ferli aukins skilnings og þekkingar á sjálfum sér, 

skoðunum sínum, hugsunum, eiginleikum, áhugahvöt, tilfinningum og 

hegðun, og að geta skilgreint hvernig þessir þættir hafa áhrif á aðra (Eckroth-

Bucher, 2010; Rasheed, 2015). Bent hefur verið á að einstaklingar sem eru 

meðvitaðir um áhrif sín á aðra eiga betur með að hlusta og meðtaka 

upplýsingar, máta þær við eigið sjálfsmat og síðar eigin hegðun sem þeir 

jafnvel breyta í kjölfarið (Fletcher og Bailey, 2003; Moshavl, Brown og Dodd, 

2003). Ennfremur hefur sýnt fram á að sjálfsvitund er grundvöllur hæfni 

hjúkrunarfræðinga til að samþætta tilfinningar og líðan við þekkingu og 

reynslu (Horton-Deutsch og Sherwood, 2008), sem rímar við umfjöllun Cook 

(1999) um mikilvægi þess að stjórnandi í hjúkrun leitist við efla eigin innri 

styrk áður en hann tekst á við samskipti við aðra.   

 Í bók Northouse (2013) er hugmyndafræði tilfinningagreindar (e. 

emotional intelligence) talin til einkennakenninga (e. trait theories), sem felur 

í sér ákveðna eiginleika sem einkenna stjórnendur, en tekur hvorki tillit til 

aðstæðna né fylgjenda. Northouse (2013) bendir á að grundvöllur 

hugmyndafræðinnar um tilfinningagreind byggi á því að fólk sem er tengdara 

tilfinningum sínum og áhrifum eigin tilfinninga á aðra, komi til með að vera 

árangursríkari stjórnendur. Stjórnendur sem búa yfir tilfinningagreind eru 

leiknir í samskiptum og eiga auðvelt með að byggja upp traust tengsl við aðra, 

sem samræmist umfjöllun um að innri styrkur grundvalli árangur í samskiptum 

og sköpun tengsla, því hann gerir kleift að afhjúpa sjálfan sig einlæglega 

(Albrecht, 2006; Goleman, 1995). Það tengist umfjöllunum um varnarleysi, 

því sú heiðarlega afhjúpun sem efling innri styrks leiðir af sér, kallar á 

varnarleysi viðkomandi gagnvart eigin reynslu, líðan og aðstæðum. Ito og 

Bligh (2016) halda því fram að það að deila varnarleysi sé að segja fylgjendum 
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frá reynslu sem fól í sér að leiðtoginn var særður tilfinningalega, líkamlega eða 

andlega. En til að varnarleysið skapi traust, meiri samkennd og umhyggju í 

tengslum leiðtogans og fylgjenda, þá þarf leiðtoginn að búa yfir auðmýkt og 

hugrekki til að bera kennsl á eigin ófullkomleika sem gerir honum kleift að 

horfa með hlutlægum augum á eigin hegðun. Í sama streng tekur einn helsti 

rannsakandi nútímans á varnarleysi, Brené Brown (2006; 2012) sem í kjölfar 

rannsókna sinna lagði fram þá kenningu að varnarleysi geri kleift að skapa 

árangursríka tengslamyndun við aðra. Varnarleysi skilgreinir hún sem 

hugrekki til að vera maður sjálfur; að skipta kuldalegri fjarlægð leiðtogans út 

fyrir tilfinningalega afhjúpun. Það er mögulegt vegna þess að viðkomandi 

hefur þá þegar horfst heiðarlega í augu við sjálfan sig í stað þess að leita leiða 

til að forðast það með sjálfsblekkingum, sem eru drifnar áfram af ótta við 

þekkingu sem gæti leitt til tilfinningar um skömm, að vera minnimáttar, 

veikgeðja, vondur, einskis virði eða til fyrirlitningar á sjálfum sér (Boyatzis og 

McKee, 2005; Maslow, 1998).  

 Hjúkrunar- og heilbrigðisþjónusta beinist að því að auka lífsgæði 

skjólstæðinga; það er, þjónustan beinist að öðru fólki. Hjúkrunardeildarstjórar 

beina athygli sinni að mannauðinum, að annast um starfsfólkið sitt, sem í 

kjölfarið getur veitt þjónustuþegum fullnægjandi þjónustu. Það má halda því 

fram að kjarni stjórnendastarfsins felist í samskiptum, að beina sjónum að 

öðrum og að auka vellíðan og lífsgæði annarra, á meðan athygli á vellíðan og 

innri styrk stjórnenda fær minna vægi. Sigfinnur Þorleifsson (2001, bls. 75) 

benti á að hjúkrunardeildarstjórar líkt og aðrir sem starfa við að hlúa að 

manneskjum, þurfa að vera meðvitaðir um eigin álagsþætti og gefa sér tíma til 

eflingar persónulegra og faglegra eiginleika: „Umhyggjan er þá kannski fyrst 

og síðast fólgin í viðurkenningu á þessu: Að tryggt sé að við fáum næði til að 

vera svo við getum veitt öðrum af því sem við erum.“ Það samræmist 

umfjöllunum Gilbert (2009), Hauks Inga Jónassonar og Helga Þórs Ingasonar 

(2011), Higgs og Rowland (2010) og Neff og Germer (2013), um að innri 

styrkur eflist með reglubundinni hreyfingu, kjarngóðu mataræði, fullnægjandi 

svefni og hvíld, endurnærandi samskiptum við aðra, meðvitaðri einveru í formi 

til að mynda núvitundarhugleiðslu, ræktun hugarins með markvissri tileinkun 

nýrrar þekkingar, markþjálfun, ígrundun, markvissri endurgjöf og með 

samkennd í eigin garð.  
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Samkennd í eigin garð 

Samkennd í eigin garð felur í sér að auðsýna sjálfum sér sömu alúð og 

viðkomandi myndi sýna góðum vini, að gera sér grein fyrir að vera ekki sá eini 

í veröldinni sem gerir mistök eða þjáist og að vera meðvitaður um eigin 

tilfinningar án þess að veita þeim of mikla athygli (Neff, 2003). Að ástunda 

samkennd í eigin garð gagnvart þjáningum sínum og líðan getur dregið úr 

streitu og kulnunareinkennum og aukið seiglu (Neff, 2003; Gilbert, 2009; Neff 

og Germer, 2013). Sýnt hefur verið fram á að ef hjúkrunarfræðingar búa yfir 

og stunda samkennd í eigin garð þá geta þeir betur sýnt öðrum samkennd, lýsa 

meiri vellíðan og eiga betur með að takast á við álag í starfi (Durkin o.fl., 

2016). 

 Samkennd í eigin garð eflir innri styrk sem eykur næmni gagnvart 

skjólstæðingum, samstarfsfólki og samferðafólki í lífinu og gerir kleift að 

tengjast og skapa endurnærandi, skilningsríkt og alúðlegt umhverfi. Umhverfi, 

sem er best lýst með orðum Carl W. Buehner (Evans, 1971) og Maya Angelou 

(Booth og Hachiya, 2004):  

Fólk mun gleyma því sem við segjum, fólk mun gleyma því sem við gerum en það 

mun ekki gleyma hvernig þeim leið í návist okkar. 

Rök fyrir vali rannsóknarefnis, tilgangur og 

rannsóknarspurningar 

Það er mikilvægt að beina sjónum að líðan starfandi hjúkrunardeildarstjóra, 

ekki síst í ljósi þess að skipulag stjórnunar innan heilbrigðisþjónustu hefur 

tekið umtalsverðum stakkaskiptum á liðnum árum í takt við aukna 

þekkingarþróun á þætti stjórnunar við að skapa sem ákjósanlegast 

starfsumhverfi fyrir þekkingarstarfsmenn (Duffield, 1991; McGillis Hall og 

Donner, 1997; RNAO, 2007). Líðan hjúkrunardeildarstjóra skiptir einnig máli 

í samhengi við að sýnt hefur verið fram á að hjúkrunarfræðingar skilgreina 

stuðning hjúkrunardeildarstjóra sem einn af átta lykilþáttum heilbrigðs 

starfsumhverfis, auk þess sem að skuldbinding hjúkrunardeildarstjóra í vinnu 

hefur jákvæð áhrif á framlegð og arðsemi skipulagsheilda (Birna G. Flygenring 

og Herdís Sveinsdóttir, 2014; Gray, 2012; Schmalenberg og Kramer, 2009).  
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 Í ljósi fræðilegrar umfjöllunar er ljóst að margslungin störf 

hjúkrunardeildarstjóra spanna vítt verkefnasvið sem stöðugt bætist í, valda 

álagi, eru krefjandi og þeir standa frammi fyrir viðamiklum áskorunum þar sem 

starfsumhverfið er síbreytilegt og í stöðugri þróun. Erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að sé tekist á við álagið með bjargráðum sem styðja heilbrigða 

aðlögun að álagsþáttum, eykur bæði starfsánægju og dregur úr streitu meðal 

hjúkrunardeildarstjóra. Nokkrar megindlegar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar hér á landi sem varða líðan hjúkrunardeildarstjóra í starfi 

(Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2018; Sigríður Halldórsdóttir o.fl., 2016; Þórey 

Agnarsdóttir o.fl., 2014). Svo vitað sé hafa ekki hafa verið framkvæmdar 

eigindlegar rannsóknir meðal hjúkrunardeildarstjóra hérlendis, sem beina 

sjónum að álagi og áskorunum í starfi þeirra og bjargráðum í því samhengi. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er því að auka skilning og dýpka þekkingu á 

annars vegar aðstæðum og líðan starfandi hjúkrunardeildarstjóra  á Íslandi og 

hins vegar á þeim bjargráðum sem þeir nota til að takast á við aðstæður sínar. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

Hver er reynsla hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í starfi? 

Hver er reynsla hjúkrunardeildarstjóra af bjargráðum til að bregðast við 

álagi og áskorunum í starfi? 
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Aðferðafræði  

Aðferðafræðikaflinn fjallar um rannsóknaraðferðina sem varð fyrir valinu. 

Valið tók mið af viðfangsefninu sem var til rannsóknar, sem er reynsla 

hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í því 

samhengi. Því varð eigindleg aðferð Vancouver skólans í fyrirbærafræði fyrir 

valinu þar sem hún leitast við að auka skilning á mannlegum fyrirbærum. Gerð 

verður grein fyrir rannsóknarferlinu sjálfu, hinum sjö vitrænu meginþáttum 

Vancouver skólans auk tólf meginþrepum rannsóknarferlisins sem eru 

einkennandi fyrir skólann. Fjallað er um siðfræði rannsóknarinnar, réttmæti, 

áreiðanleika og að endingu takmarkanir rannsóknarinnar.  

Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og lagt er upp úr því að ná heildarmynd 

af ákveðnu fyrirbæri eða tengslum sem tilheyra ákveðnu kerfi eða menningu. 

Lögð er áhersla á að auka skilning á fyrirbærum, sem krefst þess að 

rannsakandinn sé sjálfur mælitækið og fylgi vandlega leiðbeiningum um 

rannsóknarferlið og leyfi gögnunum að lifa með sér (Janesick, 1994). Til að 

leita svara við rannsóknarspurningunni, varð eigindleg aðferð Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði fyrir valinu. Vancouver-skólinn er rannsóknaraðferð 

sem hefur að markmiði að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, í þeim 

megintilgangi að bæta mannlega þjónustu, t.d. heilbrigðisþjónustu, með því að 

auka djúphyggni, ígrundun og umhyggju. Vancouver-skólinn er eigindleg 

rannsóknaraðferð túlkunarfræði, fyrirbærafræði og hugsmíðahyggju. 

Rannsóknaraðferðin gefur mikilvæga innsýn inn í og eykur þekkingu á reynslu 

þátttakenda af þeim fyrirbærum sem eru til rannsóknar, samhliða því að auka 

sjálfsþekkingu rannsakenda (Halldórsdóttir, 2000). Hver einstaklingur mótast 

af þeirri reynslu sem lífið hefur fært honum og sýn hans á veröldina. 

Rannsóknaraðferðin felur í sér samræður við einstaklinga sem búa yfir þeirri 

reynslu sem er til rannsóknar og með textagreiningaraðferðum á samræðunum 

fær rannsakandi heildstæða mynd af reynslunni. Talið er að það þurfi hið 

minnsta samræður við fimm til fimmtán einstaklinga svo mettun náist, ein til 

þrjár samræður við hvern og einn, eða tíu samræður hið minnsta. Þátttakendur 

í Vancouver-skólanum eru meðrannsakendur (e. co-researcher) og fer 

gagnasöfnun fram með samræðum (e. dialogues) rannsakanda og 
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meðrannsakanda. Það er því mikilvægt að rannsakandi skilji reynslu og 

aðstæður viðmælanda síns og eigi við hann samskipti sem einkennast af 

virðingu, hógværð og hlýju (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsóknaraðferð Vancouver-skólans er lýst sem vitrænu vinnuferli 

eftirfarandi sjö meginþátta sem rannsakandanum ber að tileinka sér: Að vera 

kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna. Skýringarmynd af vitræna vinnuferlinu er á mynd 3. Farið er 

endurtekið í gegnum þessa sjö þætti allt rannsóknarferlið og er ígrundun 

rannsakanda mikilvægur þáttur í ferlinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

 
Mynd 3. Skýringarmynd af vitrænu vinnuferli Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 285). 
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Rannsóknarferlið 

Rannsóknarferlið í heild sinni er sett fram í tólf meginþrepum og með hið 

ígrundandi vitræna vinnuferli Vancouver-skólans í huga. Í töflu 4 er lýst 

hvernig rannsóknarferlinu var fylgt í rannsókninni samkvæmt meginþrepunum 

tólf (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

Tafla 4. Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013) og hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn. 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem var gert í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val og lýsing á samræðufélögum 

 (úrtakinu) 

Sextán hjúkrunardeildarstjórar valdir 

með tilgangsúrtaki. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en 

 samræður hefjast) 

Hugurinn tæmdur meðvitað með 

núvitundarhugleiðslu, fyrirframgerðar 

hugmyndir ígrundaðar og meðvitað 

lagðar til hliðar. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum 

 (gagnasöfnun) 

Eitt samtal, augliti til auglitis, við 

fimmtán meðrannsakendur og þrjú 

samtöl við einn, á starfsstöðvum þeirra. 

Auk þess samskipti með tölvupósti við 

alla sextán meðrannsakendur fyrir 

samtölin og á eftir. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi 

 hugmyndir og hugtök 

 (byrjandi gagnagreining) 

Unnið samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. 

Þrep 5. Þemagreining (kóðun) – finna 

 kjarnann í samræðunum 

Leitast við að svara spurningunni: 

Hver er kjarninn í því sem 

meðrannsakandinn er að segja? Greind 

bæði megin- og undirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir 

 hvern  meðrannsakanda 

Meginþemun í orðum og tjáningu 

hvers meðrannsakanda dregin fram og 

þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkan fyrir hvern og einn. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju 

 greiningarlíkani með viðkomandi 

 meðrannsakanda  

Með því að senda hverjum og einum 

meðrannsakanda tölvupóst, sem 

innihélt einstaklingsgreiningarlíkan 

viðkomandi, var leitað staðfestingar 

hjá öllum meðrannsakendum og 

staðfestu þeir allir niðurstöðurnar. 
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Þrep 8. Heildargreiningarlíkan smíðað úr 

 einstaklingsgreiningarlíkönunum 

Einstaklingsgreiningarlíkönin borin 

saman innbyrðis og í kjölfarið smíðað 

heildargreiningarlíkan. 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið 

 saman  við rannsóknargögnin 

 (rituðu samtölin) 

Öll samtölin lesin aftur yfir og borin 

saman við heildargreiningarlíkanið. 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir 

 fyrirbærinu (niðurstöðunum) í 

 hnotskurn 

„Aðalmálið að maður hlúi að sjálfum 

sér“. Reynsla hjúkrunardeildarstjóra af 

áskorunum og álagi í starfi og 

bjargráðum í því samhengi. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningar-

 líkani og meginþema með hluta 

 þátttakenda 

Staðfesting á heildargreiningarlíkani 

og meginþema fengin frá þremur 

meðrannsakendum. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar 

 skrifaðar upp þannig að raddir 

 allra heyrist  

Vitnað beint í orð meðrannsakenda til 

að auka trúverðugleika 

rannsóknarinnar og sýna fram á að 

niðurstöðurnar byggja á orðum þeirra. 

  

 

Mikilvægt er að meta stöðuglega gæði gagnasöfnunar, gagnagreiningar og 

framsetningu niðurstaðna, sem rannsakandi gerir samhliða því að fylgja 

vandlega hverju hinna tólf þrepa Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Til að sýna fram á það verður hverju þrepi rannsóknarinnar lýst eins og 

rannsakandi útfærði þau um leið og sett eru fram rök fyrir ákvörðunum sem 

snúa að hverju þrepi. 

Þrep 1. Val og lýsing á samræðufélögum  

Í fyrirbærafræðilegri rannsókn er mikilvægt að velja meðrannsakendur sem 

hafa ekki aðeins persónulega reynslu af fyrirbærinu sem er til rannsóknar, 

heldur einnig áhuga á og getu til að miðla reynslunni. Reynt er að velja fólk 

sem er ekki statt í reynslunni miðri heldur getur litið yfir farinn veg á 

ígrundandi hátt og að jafnaði er beitt aðferð tilgangsúrtaks, þar sem 

meðrannsakendur eru valdir út frá tilgangi rannsóknarinnar (Morse, 1991; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Af þessum ástæðum var farin sú leið að 

rannsakandi sendi framkvæmdastjórum hjúkrunar á fimm 

heilbrigðisstofnunum á Íslandi tölvubréf með upplýsingum um rannsóknina  

(sjá viðauka A kynningarbréf til þátttakenda), þar sem óskað var eftir því að  
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framkvæmdastjórarnir bentu rannsakanda á mögulega meðrannsakendur sem 

féllu að skilyrðum rannsóknarinnar og höfðu áhuga á og getu til að taka þátt í 

henni. Til að gæta að þeirri reglu að í úrtakið myndu veljast meðrannsakendur 

sem byggju yfir hæfilegri reynslu af starfi sem hjúkrunardeildarstjórar og væru 

enn í starfi sem slíkir, voru sett þau skilyrði að þeir væru á aldursbilinu 35 til 

55 ára og með hið minnsta sjö ára starfsreynslu sem stjórnendur. Í ljós kom að 

einn þátttakandi var einungis með fimm ára formlega stjórnunarreynslu, en í 

ljósi starfsreynslu viðkomandi að öðru leyti og að höfðu samráði við 

leiðbeinendur var ákveðið að gera undantekningu á skilyrðum í hennar tilfelli. 

Sextán hjúkrunardeildarstjórar tóku þátt í rannsókninni og var ákveðið að taka 

viðtöl við alla sem lýstu yfir áhuga á þátttöku og sem rannsakandi átti kost á 

að hitta augliti til auglitis.  

Þrep 2. Undirbúningur hugans 

Einn þýðingarmesti þáttur rannsóknarferlis Vancouver-skólans er 

undirbúningur rannsakanda sem felst í því að vera í kyrrð og staldra við áður 

en samtölin eiga sér stað. Rannsakandinn er sjálfur meðferðartæki (Tesch, 

1990) og þarf því að átta sig á fyrirframgefnum hugmyndum sínum í byrjun og 

leggja þær meðvitað til hliðar. Einnig að kynna sér vel rannsóknarefnið og 

dýpka þannig fræðilega þekkingu sína og víðsýni. Það er mikilvægt að 

rannsakandinn undirbúi sig það vel að hann sé fær um að hlusta af fullri 

einlægni og athygli (Helga Jónsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í 

ljósi þessa og þeirrar staðreyndar að rannsakandi er sjálf starfandi 

hjúkrunardeildarstjóri til tveggja ára, lagði rannsakandi sig fram um að átta sig 

vel á eigin hugmyndum og reynslu af fyrirbærinu, svo hún gæti lagt þær til 

hliðar við rannsóknarvinnuna og notaði í þeim tilgangi fimm meginaðferðir: Í 

fyrsta lagi lagði rannsakandi sig fram um að kynna sér vel fræðilega, 

gagnreynda fyrirliggjandi þekkingu á fyrirbærinu sem var til rannsóknar; það 

er, fyrri rannsóknir um hjúkrunardeildarstjóra, líðan og bjargráð, stöðu 

þekkingar um störf hjúkrunardeildarstjóra, álag þeirra og áskoranir í starfi og 

bjargráð, stjórnun og forystu og hugmyndafræði þjónandi forystu og þá 

sérstaklega líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011). Í öðru lagi skrifaði 

rannsakandi rannsóknardagbók, allt frá því hugmyndin að rannsókninni lá fyrir 

og til lokavinnslu við skrif rannsóknarinnar. Í þriðja lagi sótti rannsakandi 

reglulega handleiðslu hjá reyndum handleiðara, til að spegla eigin reynslu og 
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draga mörk á milli sjálfrar sín og viðmælenda sinna. Í fjórða lagi gætti 

rannsakandi sig á því að stunda reglubundna hreyfingu og daglega 

núvitundarhugleiðslu til að styrkja eigin sjálfsvitund. Í fimmta lagi notaði 

rannsakandi aksturinn og ferðalögin sem samtölin útheimtu til ígrundunar. 

Rannsakandi stöðvaði bifreiðina, andaði að sér náttúrunni og tók myndir á 

snjallsímann sinn til að fanga kyrrðina. Gekk svo inn á hverja starfsstöð fyrir 

sig með sjálfa sig líkt og meðferðartæki og gerði sér far um að meðtaka og 

skynja andrúmsloftið sem tók á móti henni, umhverfið, aðstöðuna og jafnvel 

menninguna sem hún upplifði.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum 

Halldórsdóttir (2000) skilgreinir samræður (e. dialogues) sem styrkjandi 

tjáskipti sem byggja á virðingu samræðufélaga hvor fyrir öðrum og óheftu 

frelsi beggja til að tala og hlusta. Samræðurnar verða sannar þegar báðir upplifa 

virka hlustun. Samræður eru einkennandi fyrir gagnaöflun með samtölum í 

Vancouver-skólanum, enda kallast þátttakendur í rannsóknum sem unnar eru 

með aðferð Vancouver-skólans meðrannsakendur. Það er því mikilvægt að 

rannsakandinn hafi fulla athygli á samræðunum og myndi tengsl við 

meðrannsakendur sem byggja á virðingu, trúnaði og trausti. Líkt og Sigríður 

Halldórsdóttir (2013) bendir á þá getur með þeim hætti skapast andrúmsloft 

þar sem bæði rannsakandi og meðrannsakandi eru fullir áhuga á að skilja til 

hlítar mannlega fyrirbærið sem er til rannsóknar, en tilgangur rannsóknar sem 

þessarar er að fá fram lýsingu á ákveðnu fyrirbæri og reynsluheimi 

meðrannsakenda. Fyrstu tengsl við meðrannsakendur fólust í því að senda 

þeim kynningarbréf (sjá viðauka A kynningarbréf til þátttakenda) eftir 

ábendingum framkvæmdastjóra hjúkrunar um líklega þátttakendur. Bréfið 

innihélt upplýsingar um rannsóknina og beiðni til þátttakenda um samtalsstað 

og tíma sem hentaði þeim. Samtölin hófust í febrúar 2018 og þeim lauk í lok 

mars 2018. Stysta samtalið tók um 45 mínútur en það lengsta um eina og hálfa 

klukkustund. Samræðurnar áttu sér allar stað á starfsstöðvum meðrannsakenda 

að þeirra ósk.  

Samræðurnar voru hálfstaðlaðar og var fylgt ákveðnum viðtalsramma 

(sjá viðauka B viðtalsrammi) til að ryðja veginn fyrir góðar og áreynslulausar 

samræður og ná fram þeim upplýsingum sem þjónuðu tilgangi 

rannsóknarinnar. Það er þekkt að samræðurnar leiðist út fyrir viðtalsrammann 
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ef skapast ákjósanlegt andrúmsloft í samtalinu, sem getur bæði dýpkað 

samræðurnar og gefið rannsakanda tækifæri til að fylgja reynslu 

meðrannskanda betur eftir (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi leitaðist við 

að skapa þannig andrúmsloft, með því að leyfa samræðunum að þróast frjálst, 

hlusta vel og grípa ekki inn í. Áður en samtölin hófust formlega með því að 

kveikja á upptökutækinu, fengu meðrannsakendur kynningarbréf 

rannsóknarinnar í hendur, undirritað og dagsett af rannsakanda (sjá viðauka A 

kynningarbréf til þátttakenda) og tvö eintök af samþykkisyfirlýsingu (sjá 

viðauka C upplýst samþykki) til undirskriftar, öðru eintakinu héldu 

meðrannsakendur eftir og rannsakandi fékk hitt. Tekið var eitt samtal við alla 

meðrannsakendur nema einn. Var það mat rannsakanda og leiðbeinenda að 

ekki væri þörf á fleiri samtölum við fimmtán meðrannsakendur, þar sem 

fullnægjandi þekking fékkst á reynslu þeirra af þeim fyrirbærum sem voru til 

skoðunar með einu samtali. Aftur á móti kom fljótt í ljós í fyrsta samtali við 

einn meðrannsakanda að hún var undir miklu álagi í starfi og var komin að 

örmögnun. Samtalið varð fljótt að lækningastund, sem á sér stað þegar 

meðrannsakendur fá tækifæri til að tjá sig í traustum aðstæðum þar sem hlustað 

er af einlægni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 288). Í dagbók rannsakanda 

standa eftirfarandi orð að loknu þessu fyrsta samtali: „Ég þurfti lítið að spyrja 

eða leiða samtalið; þetta fór beint í stuðningssamtal. Hún grét mikið. 

Örmögnun. Ákvað fljótt að ég myndi hitta hana aftur. Bókuðum tíma.“ Þegar 

heim var komið sendi rannsakandi leiðbeinendum sínum tölvubréf, upplýsti 

um gang þessa fyrsta samtals og það frumkvæði að hafa boðið henni annað 

samtal. Leiðbeinendur studdu þá ákvörðun. Það fór svo að rannsakandi átti tvö 

formleg samtöl við hana til viðbótar. Í þeim samtölum leiðbeindi rannsakandi 

henni með bjargráð til úrlausnar á þeim aðstæðum sem voru að leiða hana í 

kulnun eða örmögnun. Tilgangur þessara samræðna fólst því frekar í stuðningi 

og meðferðarlegum bjargráðum, frekar en dýpkun á reynslu hennar af álagi og 

áskorunum í starfi sem kom fram strax í fyrsta samtali. Það ber að taka fram 

að nær allir meðrannsakendur bjuggu yfir reynslu af kulnun eða starfstengdri 

streitu í einhverjum mæli. En það sem var ólíkt með henni og öðrum 

meðrannsakendum var að samtalið átti sér stað mitt í kulnunarreynslu hennar 

og því bjó hún ekki yfir reynslu af viðeigandi hjálplegum bjargráðum til að 

takast á við reynsluna. Tvær síðari samræður hennar við rannsakanda leiddu 

fram þau bjargráð sem reyndust henni gagnleg til að komast í gegnum 

reynsluna. 
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Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök 

Samkvæmt Vancouver-skólanum er unnið að gagnagreiningu og gagnaöflun 

samhliða, jafnvel þó að þessir tveir þættir séu í raun sitthvort skrefið í 

rannsóknarferlinu. Gagnagreining hefst um leið og samræðurnar hefjast og 

heldur áfram allan þann tíma sem gagnasöfnunin stendur yfir. Samræðurnar 

ber að taka upp á upptökutæki og rita svo orðrétt upp. Einnig á að rita öll hljóð 

sem heyrast, hlátur, hik, þagnir eða annað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Að loknu hverju samtali hófst úrvinnsla gagna á því að rannsakandi 

skrifaði í rannsóknardagbók sína upplifunina af hverju samtali og hlustaði svo 

aftur á samtalið í bílnum á leið heim frá starfsstöð viðkomandi 

meðrannsakanda. Að því loknu ritaði rannsakandi sjálf samtalið orðrétt upp í 

tölvu og vistaði skjalið með því að læsa því inni á aðgangsstýrt svæði á tölvu 

rannsakanda sem hún ein hafði aðgang að. Þess var sérstaklega gætt að gefa 

ekki upp neinar persónugreinandi upplýsingar við ritun gagnanna og var 

meðrannsakendum til að mynda strax gefið dulnefni eða rannsóknarnafn við 

ritun gagnanna í tölvu. Rannsakandi hlustaði og las samtölin ítrekað yfir til að 

greina eins vel og hún mögulega gat það sem var sagt og kom fram í þeim. 

Með þeim hætti sökkti rannsakandi sér ofan í gögnin og leyfði þeim að búa 

með sér. 

Þrep 5. Þemagreining 

Gögnin í eigindlegum rannsóknum eru fengin með samtölum, rituðum nótum 

rannsakenda og hverju því sem rannsakandi hefur skráð til að auka eigin 

skilning á fyrirbærinu sem er til skoðunar. Formleg greining gagnanna hefst 

þegar gögnin eru orðin að rituðum texta (e. transcripts) og byggir á 

túlkunarfræði (e. hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. constructivism) 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir að rannsakandi hafði ritað samtölin í 

tölvu, eitt í einu, orð fyrir orð, með áherslum þátttakenda, hlátri, þögnum, hiki 

og öðrum smáatriðum sem gætu skipt máli til að dýpka skilning á reynslu 

meðrannsakenda, voru þau lesin endurtekið yfir án þess að skrifa neitt niður 

eða setja fram athugasemdir. Eftir að rannsakandi hafði lesið hvert samtal yfir 

nægilega oft til að finna rauða þráðinn í samtalinu, voru áherslur í orðum 

meðrannsakenda skráðar á hægri spássíu og einnig yfirstrikaðar með gulum 

yfirstrikunarpenna. Þá var komið að kóðun gagnanna (e. coding) sem felur í 
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sér að draga fram megináherslurnar í orðum meðrannsakenda og flokka þær. 

Rannsakandi skrifaði kóðana á minnismiða og flokkaði svo saman kóða sem 

áttu saman í þemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern meðrannsakanda 

Tilgangurinn með því að smíða greiningarlíkan fyrir hvern meðrannsakanda er 

að gera rannsakanda kleift að sjá rauða þráðinn í reynslu einstaklingsins og 

skilja heildarmyndina af reynslunni. Einnig að geta greint meginhugtökin sem 

lýsa best reynslu meðrannsakandans og hvað það er sem tengir þau innbyrðis. 

Rannsakandinn þarf í þessu skrefi að nota óhlutbundna hugsanaferla, það er; 

rökhugsun, sem felur í sér að melta og koma skipulagi á hugmyndir til að 

komast að niðurstöðu, hugsæi, sem er að beina athygli inn á við, og innsæi, en 

með því verður til skilningur á aðstæðum sem heildar. Þetta sjötta þrep krefst 

því fullrar athygli rannsakandans sem fylgir sjö þátta vitrænu vinnuferli 

Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt þessu þrepi 

smíðaði rannsakandi greiningarlíkan fyrir hvern meðrannsakanda, sem innihélt 

meginþemu og undirþemu. Eftir því sem rannsakandi smíðaði fleiri 

greiningarlíkön, fóru að koma fram þemu sem samtölin áttu sameiginleg en 

rannsakandi hélt meðvitað áfram að greina öll samtölin á sama hátt þrátt fyrir 

það. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með viðkomandi 

meðrannsakanda 

Þar sem manneskjur hafa tilhneigingu til að sjá ekki það sem þær búast ekki 

við, er mikilvægt að sannreyna hvert greiningarlíkan með hverjum og einum 

meðrannsakanda, sem staðfestir sína sögu. Það eykur einnig réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  Af þessum 

sökum ritaði rannsakandi hverjum og einum meðrannsakanda tölvubréf og lét 

fylgja með í viðhengi pdf-skjal með greiningarlíkani viðkomandi. 

Meðrannsakendur ýmist staðfestu greiningarlíkanið án athugasemda eða vildu 

bæta við eða umorða það. Rannsakandi tók í öllum tilvikum tillit til 

athugasemdanna og sendi meðrannsakendum endurskoðað greiningarlíkan 

aftur sem þeir svo staðfestu. Með þessum hætti fengu orð meðrannsakenda enn 
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meira vægi, sem rannsakandi upplifði að gerði hvert greiningarlíkan fyrir sig 

merkingarbærara og þýðingarmeira. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan smíðað úr 

einstaklingsgreiningarlíkönunum 

Rannsakandi getur þá fyrst þróað heildarmynd úr greiningarlíkönunum, þegar 

hann hefur þróað og fengið staðfest greiningarlíkan hvers og eins 

meðrannsakanda. Í þessu þrepi þarf rannsakandinn eftir sem áður að fylgja sjö 

þátta vitrænu vinnuferli Vancouver-skólans sem áður hefur verið nefnt: Að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna. Heildarskilningurinn eða lokaúrvinnslan verður til í þessu þrepi og 

byggir bæði á rannsóknargögnunum og túlkun og lýsingu rannsakandans. 

Þannig þróast skilningur á fyrirbærinu sem er til rannsóknar í þrepum eitt til 

sjö og svo fæst heildarskilningur í áttunda þrepi (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi las og endurlas einstaklingsgreiningarlíkönin sextán í 

þeim tilgangi að finna rauða þráðinn í reynslu meðrannsakenda og í því sem 

þeir voru að segja. Rannsakandi tók saman meginþemu og undirþemu þeirra 

allra og skráði á litla minnismiða. Flokkaði svo saman þau þemu sem komu 

oftast fram og sem voru sameiginleg. Rannsakandi leitaðist við að vera 

gagnrýnin á eigin túlkun, tók sér hlé frá verkinu, ígrundaði og endurlas æ ofan 

í æ. Heildarmyndin kom þannig smám saman í ljós.  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögnin 

Þegar heildargreiningarlíkanið – niðurstöðurnar – er tilbúið er það borið saman 

við rituðu samræðurnar í þeim tilgangi að sjá hvort samræmi sé á milli þeirra. 

Til dæmis hvort það séu til staðar þemu í rituðu samræðunum sem eru ekki í 

niðurstöðunum. Hér er mikilvægt að rannsakandinn horfi á niðurstöðurnar með 

gagnrýnum augum og leitist við að horfa á þær með augum dómara í ytra sæti 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi gaf sér góðan tíma til að fara yfir 

niðurstöðurnar og rituðu samræðurnar, bar gögnin saman og hafði samráð við 

annan leiðbeinanda, Sigrúnu Gunnarsdóttur og að lokum fannst samhljómur 

þarna á milli. Fjögur meginþemu og undirþemu komu fram sem eru sett fram 

í heildargreiningarlíkani í töflu 8 á bls. 91. 
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Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir fyrirbærinu í hnotskurn 

Í þessu þrepi er mikilvægt að rannsakandi beiti hinu óhlutbundna hugsanaferli 

sem var nefnt í þrepi sex og felur í sér rökhugsun, innsæi og hugsæi, í þeim 

tilgangi að finna heiti sem lýsir niðurstöðum rannsóknarinnar í stuttu máli og 

segir lesanda frá inntaki reynslunnar. Þó að heitið sé hnitmiðað og stutt, þá 

krefst framsetningin mikillar yfirlegu, ákveðinna listrænna eiginleika og 

tileinkun hins sjö þátta vitræna vinnuferlis Vancouver-skólans, eigi ferlið að 

vera vandað og vel unnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Val á heiti 

rannsóknarinnar birtist við lokavinnslu gagnagreiningar niðurstaðna á þrepi 

níu. Einn meðrannsakandi, Helga, fangaði meginniðurstöðuna sem kom 

endurtekið fram í samræðum við alla sextán meðrannsakendurna:  

„Aðalmálið að maður hlúi að sjálfum sér“. 

Reynsla hjúkrunardeildastjóra af álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í 

því samhengi. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og meginþema með 

hluta meðrannsakenda 

Bent hefur verið á að um leið og það er nauðsynlegt að bera 

heildargreiningarlíkanið undir einhverja af meðrannsakendum, þá er ekki sama 

hverjir það eru. Miðað er við að velja þá meðrannsakendur sem hafa breiða 

reynslu af fyrirbærinu sem er til rannsóknar og hafa djúpan skilning á því 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í ljósi þess valdi rannsakandi þrjá 

meðrannsakendur úr sem bjuggu yfir margþættri reynslu af álagi, áskorunum 

og bjargráðum í starfi sem staðfestu allir heildargreiningarlíkanið án 

athugasemda.  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig að 

raddir allra heyrist 

Þegar eigindlegar rannsóknarniðurstöður eru lagðar fram er lögð áhersla á að 

textinn sé margradda (e. multivoice), það er, að raddir allra meðrannsakenda 

heyrist. Ástæðan er sú að reynsla hvers og eins er alltaf að einhverju leyti 

frábrugðin reynslu annarra. Því leika tilvitnanir meðrannsakenda það hlutverk 
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að vera sönnun þess að tiltekið þema byggi á reynslu þeirra sem kemur fram í 

gögnunum. Bent hefur verið á að skilningur á reynslu meðrannsakenda fáist 

þegar rannsakandi skrifar texta sem byggir á túlkun þeirra, segir þannig sjálfum 

sér fyrst söguna, svo þeim sem standa honum næst og loks almenningi. Um 

leið og vitnað er beint í orð meðrannsakenda fær rödd þeirra að heyrast, textinn 

verður trúverðugur og líklegra er að lesandi ekki aðeins tileinki sér textann 

heldur notar hann til að skilja og tjá eigin sögu og reynslu sem hann þekkir í 

gegnum raddir meðrannsakendanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 Rannsakandi leitaðist við að leyfa röddum allra meðrannsakenda að 

heyrast til að saga þeirra kæmi fram og niðurstöðurnar væru útskýrðar og 

túlkaðar á skilmerkilegan hátt með orðum þeirra sjálfra. Tilvitnanirnar voru 

valdar á ígrundandi hátt í því augnamiði að þær endurspegluðu niðurstöðurnar 

á sem skýrastan hátt. 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Rannsóknir á heilbrigðissviði þurfa, líkt og aðrar rannsóknir, að uppfylla 

siðferðilegar kröfur rétt eins og aðferðafræðilegar og ber að fylgja fjórum 

höfuðreglum sem kenndar eru við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

 Sjálfræðisreglan felur í sér virðingu fyrir manneskjunni og rétti hennar 

til sjálfræðis og gerir þá kröfu að þátttakendur fái fullnægjandi vitneskju um 

vísindarannsóknina sem þeir geta í kjölfarið tekið upplýsta ákvörðun um hvort 

þeir taki þátt í eða ekki. Hver einstaklingur hefur gildi í sjálfum sér og setur 

mörk um það hvernig aðrir mega koma fram við hann. Það er nauðsynlegt að 

kynna fyrir tilvonandi þátttakendum hver stendur fyrir rannsókninni, hver 

tilgangur hennar er og hvenær hún fer fram, í hverju þátttakan felst, hver áhætta 

og ávinningur er af þátttökunni, hvað sé gert til að draga úr áhættunni, hvaða 

ráðstafanir eru fyrir hendi ef þátttakandi telur sig hafa orðið fyrir skaða, 

hvernig persónugreinanlegar upplýsingar eru höndlaðar og hvernig 

niðurstöðurnar verða birtar. Strangar kröfur eru um upplýst og óþvingað 

samþykki í vísindarannsóknum. Það felur í sér að þátttakendur samþykkja 

þátttöku af fúsum og frjálsum vilja, upplýstir um hvað þeir eru að samþykkja. 

Þátttakendum í þessari rannsókn var afhent kynningarbréf rannsóknarinnar í 
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tölvubréfi, en það fól í sér upplýsingar til þátttakenda um áherslur 

rannsóknarinnar og tilgang (sjá viðauka A kynningarbréf til þátttakenda). Þeir 

skrifuðu undir upplýst samþykki og fengu kynningarbréfið undirritað af 

rannsakanda um leið og farið var yfir það munnlega áður en samræðurnar 

hófust formlega. Upplýsingarnar sem þátttakendur veittu í samræðunum voru 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um nafnleynd og trúnað, auk þess 

sem farið var að lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000, þ.á m. varðandi vinnslu og eyðingu frumgagna. Leitað var álits 

Vísindasiðanefndar, dags. 10. janúar 2018, varðandi leyfisskyldu 

rannsóknarinnar. Í tölvubréfi frá Rögnvaldi Gunnari Gunnarssyni f.h. 

Vísindasiðanefndar til rannsakanda, dags. 25. janúar 2018, var staðfest að 

rannsóknin væri ekki leyfisskyld (sjá viðauka D afrit af svari 

Vísindasiðanefndar). Rannsakandi sendi tilkynningu um rannsóknina til 

Persónuverndar sem var staðfest þann 13. febrúar 2018 (sjá viðauka E afrit af 

svari Persónuverndar).   

 Orðalagið primum non nocere (í fyrsta lagi, gættu þess að valda ekki 

skaða) gefur til kynna að skaðleysisreglan hafi forgang fram yfir hinar þrjár. 

Aukin áhersla hefur þó verið lögð á sjálfræðisregluna á síðustu áratugum 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

 Skaðleysisreglan kveður á um að heilbrigðisstarfsfólki beri umfram allt 

að forðast að valda skaða. Af því leiðir að vísindarannsóknir mega ekki fela í 

sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2013). Ljóst 

var að samræðurnar gætu mögulega vakið upp erfiða reynslu meðal 

meðrannsakenda, sem var tíundað í kynningarbréfi til tilvonandi þátttakenda. 

Í upphafi rannsóknarferlisins var ekki talin þörf á sérfræðingi í samstarf til að 

taka sérstaklega á því. En í fyrsta samtali við einn meðrannsakanda brotnaði 

hún saman, þegar hún lýsti yfirstandandi reynslu af miklu álagi sem var að 

leiða viðkomandi inn í algjöra örmögnun. Til að fylgja skaðleysisreglu ákvað 

rannsakandi strax á staðnum að bjóða viðkomandi upp á fleiri samtöl í 

kjölfarið. Í ljósi þess að það kom fljótt í ljós að á milli rannsakanda og umrædds 

meðrannsakanda hafði skapast virðing, trúnaður og traust taldi rannsakandi að 

hún gæti sjálf sinnt hlutverki stuðningsaðila, sem leiðbeinendur staðfestu eftir 

að rannsakandi ráðfærði sig við þær. Hluti af daglegu starfi rannsakanda felst 

í að veita einstaklingum stuðningsviðtöl og setti hún sig í það hlutverk gagnvart 

viðkomandi meðrannsakanda. 
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 Velgjörðarreglan varðar skylduna til að láta sem best af sér leiða og gæta 

þess að velja þær leiðir til þess sem minnstu fórna. Reglan kveður á um að 

vísindarannsakendum beri aðeins að framkvæma rannsóknir sem eru 

mannkyni til hagsbóta (Sigurður Kristinsson, 2013). Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að auka þekkingu á fyrirbærunum álagi, áskorunum og 

bjargráðum hjúkrunardeildarstjóra sem myndi bæta mannlega þjónustu; í þessu 

tilfelli auka þekkingu á reynslu hjúkrunardeildarstjóra í starfi sem í kjölfarið 

gæti aukið bjargráð þeirra til að takast á við álag og áskoranir í starfi, sem hefði 

jákvæð áhrif á starfsstöðina og heilbrigðisþjónustuna í heild sinni.   

 Réttlætisreglan varðar sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að 

hverjum og einum beri að fá það sem hann eða hún á skilið. Gæta þarf að 

þessari reglu við val á þátttakendum, þannig að þeir sem hafa veika stöðu 

gagnvart fyrirbærinu sem er til rannsóknar hverju sinni séu verndaðir fyrir 

áhættu. Einnig þarf að vera skýrt hvort og þá hvað þátttakendur fá í skiptum 

fyrir þátttöku sína (Sigurður Kristinsson, 2013). Í kynningarbréfi til 

þátttakenda kom fram að ekki væri greitt fyrir þátttöku í rannsókninni og að 

þátttakendur bæru engan kostnað af rannsókninni.  

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Lykilhugtökin réttmæti, áreiðanleiki, hlutleysi og alhæfing eru mælikvarði á 

gæði rannsóknargagna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Réttmæti eigindlegra rannsókna er skipt í innra réttmæti, sem Guba og 

Lincoln (1989) nefndu trúverðugleika, og segir til um sannleiksgildi 

rannsóknarinnar og ytra réttmæti eða yfirfærslugildi, sem er viðmið um 

notagildi rannsóknarinnar. Það getur verið erfitt að leggja mat á innra réttmæti 

í eigindlegum rannsóknum, en niðurstöður eru taldar trúverðugar ef lýsing á 

ákveðnu fyrirbæri er það góð að einstaklingar sem hafa sömu reynslu tengja 

við reynsluna sem hún væri þeirra eigin auk þess sem aðrir þekkja reynsluna 

þegar þau standa frammi fyrir henni eftir að hafa lesið um reynsluna í 

rannsóknarniðurstöðum. Hægt er að auka trúverðugleika rannsóknar eða innra 

réttmæti hennar með ákveðnum aðferðum, sem Guba og Lincoln settu fram 

árið 1989 og birtast í kafla Sigríðar Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur 

(2013, bls. 218). Hér eru aðferðirnar settar upp í töflu 5 og skráð hvað var gert 

í þessari rannsókn til að auka innra réttmæti rannsóknarinnar. 
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Tafla 5. Það sem var gert í rannsókninni til að auka innra réttmæti hennar. 

Aðferð til að auka innra 

réttmæti 

Hvað var gert í þessari rannsókn 

Að gefa sér meiri tíma  

(e.prolonged engagement) 

Gefinn rúmur tími til hverra samræðna, hlustað á 

gögnin í bílferðum frá samtalsstöðum, samræður 

marglesnar yfir og gögnunum leyft að búa með 

rannsakanda. 

Ítarlegri athugun  

(e. persistent observation) 

Leitast við að fara í gegnum öll þrep 

rannsóknarferlisins með spyrjandi hugarfari og 

meðvitað setja til hliðar fyrirframgefnar hugmyndir 

um fyrirbærið. 

Samþætting  

(e. triangulation) 

Rannsakandi vann ein að rannsókninni og ekki var 

um aðra aðferð að ræða en Vancouver-skólann í 

fyrirbærafræði. Rannsakandi leitaðist við að ráðfæra 

sig við leiðbeinendur þegar hún taldi að 

trúverðugleika væri á einhvern hátt ógnað auk þess 

sem greining gagna var gerð í samráði við annan 

leiðbeinanda, Sigrúnu Gunnarsdóttur.  

Kollegakynning  

(e. peer debriefing) 

Rannsóknin var kynnt á málstofum meistaranema og 

á ráðstefnu í Háskólanum á Akureyri á þremur 

stigum; fyrst var rannsóknaráætlun kynnt þann 7. 

nóvember 2017, fyrstu niðurstöður voru kynntar 

þann 17. apríl 2018 og lokaniðurstöður voru kynntar 

á ráðstefnunni Sjónaukinn þann 17. maí 2018. 

Skoða neikvæð tilfelli  

(e. negative case analysis) 

Sjónum var sérstaklega beint að einum 

meðrannsakanda sem skar sig úr 

rannsóknargögnunum og lögð áhersla á að rýna 

nánar í þá þætti með því að taka við hana tvö samtöl 

til viðbótar.  

Fullnægjandi viðmið  

(e. referential adequacy) 

Að lokinni gagnasöfnun og -greiningu voru samtölin 

tekin fram að nýju og borin saman við 

heildargreiningarlíkanið. 

Staðfesting þátttakenda  

(e. member checks) 

Einstaklingsgreiningarlíkönin voru borin undir alla 

meðrannsakendur til staðfestingar. Einnig var 

heildargreiningarlíkanið borið undir þrjá 

meðrannsakendur til staðfestingar. 

 

 Ytra réttmæti er talið fullnægjandi ef niðurstöður rannsóknarinnar ríma 

við samhengi fyrir utan rannsóknina sjálfa, lesendum finnst niðurstöðurnar 

hafa merkingu og notagildi í ljósi eigin reynslu, niðurstöðurnar passa við 
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rannsóknargögnin sem þau byggja á og niðurstöðurnar grundvallast á 

reynslunni sem er til rannsóknar og bæði koma fram dæmigerðir þættir og ekki 

dæmigerðir (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 Áreiðanleiki rannsóknar er þriðja lykilhugtakið sem metur gæði 

eigindlegra rannsókna. Áreiðanleiki felur í sér traustleika, sem birtist í því að 

rannsóknarniðurstöður eru traustar ef annar rannsakandi getur fylgt ferli 

ákvarðanatöku rannsakandans eða komist að svipuðum niðurstöðum ef hann 

er með sömu rannsóknargögn, fræðasýn og áherslur (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn var leitast við að lýsa 

rannsóknarferlinu ítarlega, svo unnt væri að endurtaka það síðar. 

 Hlutleysi rannsóknar eða staðfestanleiki byggir á því að ekki sé 

innbyggð skekkja í rannsóknarferlinu eða rannsóknarniðurstöðunum og þegar 

sannleiksgildi, notagildi og stöðugleika hefur verið náð. Staðfestanleiki eða 

hlutleysi er viðmið fyrir rannsóknarniðurstöðurnar sjálfar en ekki huglæga eða 

hlutlæga stöðu rannsakandans (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Með því að fylgja vandlega rannsóknarferli Vancouver-

skólans lagði rannsakandi áherslu á að það ríkti samræmi milli 

rannsóknarspurningar, gagnasöfnunaraðferðar og gagnagreiningaraðferðar. 

Alúð var lögð við að setja fram stöðu núverandi þekkingar á fyrirbærinu eða 

reynslunni og leitast við að setja fram það sem kom nýtt fram í rannsókninni í 

samhengi við fyrirliggjandi þekkingu. 

 Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandi sjálfur mælitækið og færni 

hans og þjálfun í að beita rannsóknarferlinu, vera næmur og heiðarlegur getur 

haft áhrif á gæði rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi var að vinna eftir fyrirbærafræðilegri 

aðferðafræði Vancouver-skólans í fyrsta sinn, sem gæti haft áhrif á gæði 

rannsóknarinnar. Til að auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar leitaðist 

rannsakandi við að fylgja vandlega rannsóknarferlinu og leita aðstoðar 

leiðbeinenda þegar þörf krafði, auk þess sem haft var samráð við annan 

leiðbeinanda, Sigrúnu Gunnarsdóttur, við greiningu gagna. 

 Það eru skilgreindar fjórar meginógnanir við réttmæti og áreiðanleika 

eigindlegra rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 
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2013), sem eru settar fram í töflu 6 í samhengi við það sem var gert í þessari 

rannsókn til að stuðla að réttmæti rannsóknarinnar.  

Tafla 6. Það sem var gert í rannsókninni til að stuðla að réttmæti hennar. 

Ógnun við réttmæti  Hvað var gert í þessari rannsókn til að stuðla 

að réttmæti 

Að halda sig hafa 

heildarmynd en hafa hana 

ekki  

(e. holistic fallacy) 

Til að gæta að því að mettun náðist gætti 

rannsakandi þess að fjöldi í úrtaki væri í samræmi 

við reglur Vancouver-skólans auk þess að bera 

fjöldann undir leiðbeinendur sína.  

Valskekkja  

(e. elite bias) 

Til að varna valskekkju og tryggja breidd í úrtaki 

var leitað þátttakenda á heilbrigðisstofnunum 

víða um land sem endurspegluðu þýðið nægilega 

vel. 

Að missa faglega fjarlægð 

gagnvart þáttakendum  

(e. going native) 

Þess var gætt að viðhafa faglega nálægð í 

samræðum og öllum samskiptum við 

meðrannsakendur, sem einkennist af einlægri 

hlustun, hlýju og virðingu. Þar sem rannsakandi 

er sjálf hjúkrunardeildarstjóri leitaðist hún við að 

sýna meðrannsakendum samkennd án þess að 

setja eigin reynslu beint fram í samræðunum.  

Ónóg gagnasöfnun eða 

gagnagreining  

(e. premature closure) 

Rannsakandi gætti þess að gefa sér góðan tíma og 

vandvirkni í allt rannsóknarferlið, frá fyrsta þrepi 

til hins tólfta. Bæði til að auka trúverðugleika 

rannsóknarinnar og til að sýna 

meðrannsakendum þá virðingu að sjá til þess að 

þeirra mikilvægi þáttur fengi sem mest vægi og 

dýpt.  
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Niðurstöður 

Gögnum rannsóknarinnar var aflað með því að taka alls átján hálfstöðluð 

samtöl auk samskipta með tölvupósti, með fyrirbærafræðilegri aðferð 

Vancouver-skólans, við sextán hjúkrunardeildarstjóra sem ýmist stýra 

heilsugæslum eða eru í forsvari fyrir deildir á spítölum og deildir innan 

heilbrigðisstofnanna á Íslandi. Viðtölin hófust í byrjun febrúar 2018 og lauk í 

lok mars sama ár. Til að tryggja trúnað við meðrannsakendur var nöfnum þeirra 

breytt og öllum gefin stutt kvenmannsnöfn, en meðrannsakendur voru allt 

konur. Af þeim sökum verður hér eftir vísað til meðrannsakenda, 

hjúkrunardeildarstjóranna, í kvenkyni. Sextán hjúkrunardeildarstjórar tóku þátt 

í rannsókninni og var ákveðið að eiga samtöl við allar sem lýstu yfir áhuga á 

þátttöku og sem rannsakandi átti kost á að hitta augliti til auglitis.  

Í töflu 7 er stuttlega gerð grein fyrir meðrannsakendum, sem voru konur á 

aldrinum 40 til 55 ára, meðalaldur var 48,3 ára og þær höfðu fimm til 23 ára 

starfsreynslu eða að meðaltali 11,4 ár. Níu störfuðu á höfuðborgarsvæðinu og 

sjö á landsbyggðinni.  
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Tafla 7. Lýsing á meðrannsakendum. 

Rannsóknarnafn  Aldur  Lengd stjórnunarreynslu í 

árum 

Arna Á sextugsaldri Þrettán  

Ása  Á sextugsaldri  Átta  

Blær  Á fimmtugsaldri Fjórtán  

Dóra Á sextugsaldri Fjórtán  

Elín  Á fimmtugsaldri Tíu  

Fríða  Á fimmtugsaldri Fimmtán  

Guðrún  Á fimmtugsaldri  Níu  

Helga Á sextugsaldri Tuttugu og þrjú 

Inga  Á fimmtugsaldri Tíu  

Jóna Á fimmtugsaldri  Tíu  

Kristín Á fimmtugsaldri Tólf 

Lára  Á fimmtugsaldri Fimm  

Marta  Á fimmtugsaldri Ellefu  

Nína  Á fimmtugsaldri Sjö  

Olga Á fimmtugsaldri Ellefu  

Petra Á fimmtugsaldri Ellefu  

 

 

Leitast var við að nota orð hjúkrunardeildarstjóranna sjálfra til að skapa 

heildstæða mynd af reynslu þeirra og svara rannsóknarspurningunum tveimur 

sem lagðar voru fram í inngangi:  

 Hver er reynsla hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í starfi? 

 Hver er reynsla hjúkrunardeildarstjóra af bjargráðum til að bregðast 

 við álagi og áskorunum í starfi? 

Við úrvinnslu gagna komu fram fjögur meginþemu auk undirþema. 

Niðurstöðurnar eru settar fram með heildargreiningarlíkani í töflu 8. Megin- 

og undirþemu er greind í undirkafla í samræmi við umfjöllunarefni þeirra og í 

umfjöllun um þemun er vitnað beint í orð meðrannsakenda.  
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Tafla 8. Heildargreiningarlíkan rannsóknarinnar „Aðalmálið að maður hlúi 

að sjálfum sér“ –  Reynsla hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í 

starfi og bjargráðum í því samhengi, sem lýsir meginþemum, undirþemum og 

inntaki þeirra. 

Meginþemu  Undirþemu  Lýsing á inntaki undirþema 

Maður fer aldrei 

úr þessari kápu 

 

Maður vill hlúa 

að sínu fólki  

Annast um starfsfólkið 

Áhyggjur af starfsfólkinu 

Þú átt bara að 

kunna þetta  

Eiga að geta allt 

Ófyrirsjáanlegar aðstæður  

Stöðug forgangsröðun endalausra 

verkefna 

Takmarkalaus ábyrgð  

Þú ræður 

eiginlega ekki þó 

þú ráðir 

Með byr í seglin  Skýr tilgangur og framtíðarsýn 

Stuðningur  

Með vindinn í 

fangið 

Skortur á tilgangi og framtíðarsýn 

Skortur á stuðningi  

Það sést þegar 

manni líður vel  

 

Ég vel að vera hér Hvílir sátt í sjálfri sér 

Niðurdregin 

gardína   

Ósátt við aðstæður sínar og sjálfa sig 

Þreyta – örmögnun  

Maður þarf að 

vera viðbúin 

hreinlega öllu 

Að læra á 

hvernig ég er að 

bregðast við 

Hlúa að sér  

Afstaða með sjálfri sér með því að draga 

skýr mörk 

Efla þekkingu 

Tala opinskátt í trúnaði 

 

 

 

Til að skýra samhengi þeirra fjögurra meginþema sem komu fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar er á mynd 4 sett fram myndrænt skýringarlíkan, 

sem lýsir því að með því að annast um sjálfa sig geta hjúkrunardeildarstjórarnir 

dregið mörk, eflt þekkingu sína og talað opinskátt í trúnaði. Það gerir þeim 

kleift að blómstra og finna til vellíðanar og sáttar í starfinu, sem þær eru stöðugt 

vakandi yfir, bæði heima og heiman, og þrátt fyrir að þær hafi lítið um 
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aðstæðurnar í starfsumhverfinu að segja, sem einkennast ýmist af því að hafa 

vindinn í fangið eða vera með byr í seglin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Skýringarlíkan af niðurstöðum rannsóknarinnar „Aðalmálið að 

maður hlúi að sjálfum sér“ – Reynsla hjúkrunardeildarstjóra af álagi og 

áskorunum í starfi og bjargráðum í því samhengi. 

Nú verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðunum með umfjöllunum um hvert 

meginþema og tilheyrandi undirþemu og með því að vísa til orða 

meðrannsakenda. 

 

Draga mörk  Efla þekkingu 

Aðalmálið að maður hlúi að sjálfum sér 

Tala 

Maður þarf að vera viðbúin hreinlega öllu 

Þú ræður eiginlega ekki þó þú ráðir 

Maður fer aldrei úr þessari kápu 

Það sést þegar manni líður vel 
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„Maður fer aldrei úr þessari kápu“ 

Hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu allar umfangsmikilli ábyrgð sem fylgdi þeim, 

jafnvel þó þær væru ekki á starfsstöðinni. Þeim fannst skipta máli að vanda sig 

í öllum verkefnum, vera sýnilegar og á staðnum og sögðust gera sér grein fyrir 

að þær væru fyrirmynd annarra um framkomu og vinnulag. Helga sagði það 

„skipta máli ef ég er í stjórnun að ég sé til staðar og ég sé í vinnunni ... mér 

finnst skipta máli að vanda sig í vinnunni.“ Kristín sagðist ekki geta „ætlast til 

þess að aðrir vinni 100% ef ég geri það ekki sjálf“ og hún sagðist gera sér grein 

fyrir að orðin og framkoman sem hún hefði tamið sér myndu varða veginn fyrir 

menninguna á starfsstöðinni.  

 Reynslu hjúkrunardeildarstjóranna af starfi sínu er lýst með orðum 

Helgu; „maður fer aldrei úr þessari kápu“. Þær lýstu því að starfið skiptist í tvo 

meginþætti sem báðir kröfðust þess að þær væru stöðugt á vaktinni og 

reiðubúnar að bregðast við aðstæðum sem upp gætu komið á starfsstöðinni; 

annars vegar fólst starfið í því að annast um starfsfólkið sem þær litu á sem 

sína skjólstæðinga og hins vegar í umfangsmiklum kröfum sem voru gerðar til 

þeirra um færni, verkefni og ábyrgð.  

„Maður vill hlúa að sínu fólki“  

Annast um starfsfólkið  

Annar meginþátturinn í starfi hjúkrunardeildarstjóranna fólst í að annast um og 

hlúa að starfsfólkinu. Þrátt fyrir að fjöldi starfsmanna sem tilheyrði 

starfsstöðvum þeirra væri misfjölmennur, þá lýstu þær allar sömu áskorunum 

og verkefnum sem tengdust starfsmannamálum. Petra benti á að: 

 ...öll þessi umsvif eru til staðar líka þó að mannaforráðin séu færri. Það er 

 alltaf sama ritúalið í, eins og að halda utan um mannaflann og launaskrár og 

 vaktaplön og þess háttar, það er alveg enginn afsláttur af því (hlær).  

Það þurfti að sjá til þess að vaktir væru vel mannaðar, mæta og vera til staðar 

fyrir starfsmenn sem voru að takast á við erfiðleika í einkalífi. Blær benti á að 

það væri „svo mikið í gangi hjá öllum, persónulegir hlutir sem þú veist og 

yfirmaðurinn er alltaf kominn inn í þetta allt.“ Jafnframt töluðu þær um 

mikilvægi þess að vera sýnilegar og bjóða upp á stuðning þegar erfiðleikar eða 
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atvik ættu sér stað á starfsstöðinni. Nína sagði stjórnendur þurfa bæði að sýna 

starfsfólkinu umhyggju við þessar aðstæður og einnig vernda þau, þar sem það 

væri „mjög mikið hlutverk stjórnandanna, bara saman, soldið að vernda 

starfsfólkið“.  

Reynsla starfsmanna hafði áhrif á úrvinnslu og gerðu 

hjúkrunardeildarstjórarnir sér grein fyrir að það væri á þeirra ábyrgð að sjá til 

þess að starfsfólkið ætti kost á að sækja sér stuðning þegar erfiðar aðstæður 

kæmu upp, því oftast hefði starfsfólkið ekki frumkvæði að því sjálft. Jóna 

skipti starfshópnum í tvennt hvað þetta varðaði:  

 Maður sér að þeir sem geta sagt frá: þetta var bara svo hryllilega erfitt og ... 

 að þeir pluma sig sko. Svo eru sumir sem bara loka þetta inni og maður nær 

 heldur ekki að fá þá til að tala um þetta, að þeir eru bara farnir. 

Það var að auki sameiginleg reynsla meðrannsakenda að það var á þeirra 

ábyrgð að veita undirmönnum sínum stuðning. Deildarstjórarnir lögðu allar 

áherslu á að vera ínáanlegar, sýnilegar starfsfólkinu og vera með opnar dyr á 

skrifstofunum sínum sem voru staðsettar nálægt starfsfólkinu. Þær sögðu 

mikilvægt að gefa sér tíma til að tala við starfsfólkið sitt, og rímuðu orð Ingu í 

því sambandi við reynslu deildarstjóranna almennt:  

 Það er mjög mikilvægur þáttur líka að gefa sér tíma. Þó að eins og ég segi, ég 

 á fullt af samtali, af því að ég er ekki þannig að það sé langt að ná í mig eða 

 að ég sé ekki sýnileg. Þannig að ég á mjög reglulegt samtal við mjög marga, 

 en auðvitað eru alltaf einhverjir sem verða kannski útundan af því að þeir hafa 

 ekki akkúrat þetta, bera sig ekki eftir því. Þannig að þá er svo mikilvægt 

 allavega að ná inn þeim hóp. 

Meðrannsakendurnir höfðu allir velt fyrir sér hvernig hægt væri að hlúa að 

starfsfólkinu við þessar aðstæður og sagði Nína að tækifærin til að efla og 

styðja starfsfólkið væru mikil innan starfsumhverfisins, en alltaf væri hægt að 

gera betur og var henni mentorakerfið hugleikið í því sambandi: „það er ekkert 

að því að setja upp allavega smá-stillansa á meðan byggingin er að læra að 

standa.“ Nína sagði yngri og reynsluminni stjórnendur ekki síst þurfa á því að 

halda. Hún benti á að enginn „fæðist stjórnandi“ og að sú yfirburðaþekking 
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sem reynslumiklir stjórnendur byggju yfir væri „skylda að skili sér áfram til 

yngri hjúkrunarfræðinga.“    

 Starfsmannamálin voru hjúkrunardeildarstjórunum almennt hugleikin 

og þær höfðu yfirsýn yfir bæði færni og styrkleika starfsfólksins, sem þær 

leituðust við að efla í samhengi við þarfirnar á starfsstöðinni og þarfir 

starfsmannanna sjálfra. Það endurspeglaðist í því viðhorfi sem kom endurtekið 

fram að starfsmennirnir væru skjólstæðingar deildarstjóranna og það sem öll 

starfsemin veltur á, eins og kom fram hjá Kristínu: 

 Þannig að það er engin starfsemi ef það er ekki bæði nægt og gott starfsfólk. 

 Þannig að maður reynir þá að stýra starfseminni í samræmi við þá mönnun 

 sem maður hefur. Þannig að maður haldi allavega í það fólk sem er og nái að 

 bæta við. 

Guðrún, líkt og hjúkrunardeildarstjórarnir almennt, taldi það vera eitt af sínum 

hlutverkum að efla sjálfstæði, sjálfsmynd og fagmennsku starfsfólksins. 

Kristín taldi það vera sitt hlutverk að annast starfsmennina vel því það hefði 

bein áhrif á gæði þjónustunnar og kom viðhorf hennar endurtekið fram í 

samræðunum: „að fólki líði vel og geti sinnt sínum verkefnum og þá er 

sjúklingurinn alveg í öndvegi með að fá það sem hann þarf á að halda þegar 

hann kemur hingað.“ 

 Þrátt fyrir að það kæmi fram að hjúkrunardeildarstjórarnir báru 

umhyggju fyrir starfsfólkinu sínu og lögðu alúð við þau, þá kom einnig fram 

að þær fylgdu ákveðnu verklagi sem gerði þeim kleift að taka á erfiðum málum 

þegar þau komu upp. Skýr samskipti og framtíðarsýn voru þungamiðjan í 

verklaginu. Elín sagði í því sambandi að það væri lykilatriði að vera með 

algjörlega mótaða skoðun á því hvert hún væri að fara svo að starfsfólkið 

myndi finna að hún væri að leiða það í ákveðna átt: „að gefa því frelsi en samt 

ekki þannig að maður sé að lúffa.“ Olga talaði um að hún þyrfti stundum „að 

vera vondur til að vera góður“, því að hún héldi utan um starfsmennina sína: 

 ...með vakandi auga þú veist, að ná snjóboltanum áður en hann verður stór. 

 Ef að það koma upp  einhver vandamál að grípa strax inn í. Og ég hef alltaf 

 sagt við mitt starfsfólk, ég er mjög sveigjanlegur yfirmaður en ég er það ekki 
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 ef þið komið ekki strax til mín þegar vandamálin byrja. Ef þið komið til mín 

 þegar þau eru orðin að stórum snjótbolta þá er ég ekki sveigjanleg. 

Þær sögðu það vera sitt verkefni að efla og finna styrkleika hvers og eins innan 

hópsins og gæta þess um leið að allir fengju notið sín. Nína lýsti því þannig:  

 Þú verður að vera leiðtoginn þegar á þarf að halda, en þú verður líka að geta 

 stigið út úr því og vera styðjandi þegar á þarf að halda. En alltaf til þess að 

 búa til bestu mögulegu, þú veist aðstæðurnar og  hjálpa þeim að verða besta 

 útkoman af sjálfum sér.  

Elín leit á starfshópinn sinn sem lið: „... ég vil hugsa um þetta eins og landslið; 

að við séum eitt lið. ... Þú veist ef það er eitthvað, þá reyni ég að tækla það og 

við erum í sama liðinu. Þú veist, við erum ekki eins.“ Í sama streng tók Fríða 

þegar hún sagði: 

 Við höfum unnið ofsalega mikið með það að þetta séu ekki sjúkraliðar og 

 hjúkrunarfræðingar heldur  erum við einn hópur, eitt teymi. ... við erum svona 

 að reyna að gera saman hluti og þetta er bara svona góður vinnuhópur. 

 Þetta er bara gott sko. Það er einhvern veginn að skila sér rosa mikið.  

Helga sagði sameiginlega reynslu og opin samskipti hafa gert að verkum að 

það hefði skapast liðsheild sem hefði haldið saman lengi og í gegnum miklar 

breytingar: „Ég hefði ekki getað gengið í gegnum allar þessar breytingar nema 

það er þarna kjarni sem hefur elt mig alla leið.“  

 Samskiptavandi gat staðið í vegi fyrir að meðrannsakendur gætu annast 

um starfsfólkið sitt, þar sem hann tengdist þeim langoftast beint. Ása sagði: 

„það eru þessi samskiptamál sem hafa þá verið fyrst og fremst við 

hjúkrunarfræðingana mína af því að þeir eru mér næstir.“ Fríða sagði erfiðast 

þegar hún upplifði að samheldni starfsmannahópsins hefði verið sundrað að 

því er virtist á augabragði:  

 Mér finnst erfiðust svona þegar það hefur komið hér að ég hef fengið inn 

 starfsfólk sem eru svolitlir  kafbátar. Mér finnst það, og þær eru búnar að 

 setja allt í háaloft og maður einhvern veginn festir ekki  putta á það fyrr en 

 maður bara, bíddu ha, hvað kom fyrir? ... þetta er ofboðslega erfitt, mikil átök 

 fyrir hópinn. 
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Góð samskipti á starfsstöðinni lögðu grunninn að vellíðan hópsins og litu 

meðrannsakendur svo á að það væri á þeirra ábyrgð að skapa umhverfi þar sem 

heilbrigð og góð samskipti þrifust. Þær lögðu allar áherslu á mikilvægi góðra 

samskipta. Elín sagði: 

 Af því að í rauninni er það þannig að ef samskiptin eru í lagi, þá getur maður 

 unnið úr öllu. En ef samskiptin eru ekki í lagi, þá í rauninni hvaða vandamál 

 sem að verður, að það verður bara að einhverju stóru. 

Tilgangur þess að efla og hlúa að starfshópnum sögðu 

hjúkrunardeildarstjórarnir vera að undirbúa þau fyrir að taka ábyrgð og vaxa í 

starfi. Kristín sagðist leitast við að gefa fólkinu sínu vængi um leið og hún 

reyndi:  

 ... að koma því þannig að fólk eigi samt sína ábyrgð. Og ég hef svona frekar 

 dregið mig frá aðstæðum og reynt að leyfa fólki að vera í því að taka 

 ákvarðanir og standa með sínu. Þannig að  maður sé styðjandi en ekki að gera 

 einhvern veginn allt og vaða í allt ... .   

Fríða sagði í þessu sambandi að þekkingarstarfsmenn:  

 ... þurfa að fá að bera ábyrgð, og taka þátt í þú veist ákvörðunum og öðru. ... 

 flestir svona reyndari hjúkrunarfræðingar þeir eru með verkefni þar sem þeir 

 finna að þeir hafa eitthvað að segja, geta eitthvað stýrt og ráðið soldið.  

Þær lýstu því að þegar þær slepptu tökunum og treystu starfsfólkinu, þá efldist 

það og blómstraði. Helga endurspeglaði orð annarra meðrannsakenda þegar 

hún sagði það geta verið snúið að sleppa og treysta, leyfa fólkinu sínu að vera 

fagmenn og þroskast og eflast sem slíkir. Og Blær lýsti í því sambandi 

ánægjunni sem því fylgdi að sjá starfsfólkið sitt blómstra í starfi og verða 

öruggara. 

Áhyggjur af starfsfólkinu  

Um leið og hjúkrunardeildarstjórarnir lögðu áherslu á að hlúa að starfsfólkinu 

þá höfðu þær líka áhyggjur af þeim. Ekki síst vegna þess að álagið í 

starfsumhverfinu var stöðugt að aukast og þær höfðu fá úrræði til að bregðast 

við því. Mannekla var viðvarandi vandi sem ekki væri fyrirséð hvernig ætti að 
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leysa. Hjúkrunardeildarstjórarnir sáu allar störfin sín í samhengi við þær 

aðstæður sem ríkja í heilbrigðiskerfinu í dag; að hér er ekki atvinnuleysi og að 

samkeppni ríkir um starfsfólk, sem þær töldu vera meginástæðu 

mönnunarvanda sem ekki virðist sjá fyrir endann á. En þær leituðu leiða til að 

finna lausnir til að mæta þessum vanda, líkt og Kristín sem sá út nýjar og betri 

leiðir í skipulagi starfa í ljósi mönnunarvanda og breytinga á starfseminni. 

Dóra taldi sig þurfa að hafa heildstæða mynd af starfsumhverfinu, samhliða 

því að sinna starfsfólkinu, rekstrinum og „sjá hvað er bara hvers og hvar er 

potturinn brotinn.“  

 Margar þeirra höfðu sjálfar hugsað út leiðir til að verja starfsfólkið sitt 

og sögðu það vera á sína ábyrgð að halda starfsfólkinu í starfi. Olga orðaði 

áhyggjur sem þær höfðu allar af of miklu álagi á starfsfólkinu: „... mér finnst 

ég vera að sjá teikn um að þær gætu, ef ég geri ekki eitthvað strax, þá gætu þær 

brunnið jafnvel út. Því álagið er svo gríðarlegt.“  Deildarstjórarnir bentu í því 

sambandi á að yfirstjórnir stofnanna hefðu of oft ekki sýnt raunverulegan vilja 

til að taka á mönnunarvanda sem væri búinn að vera fyrirsjáanlegur í nokkur 

ár. Það hefði leitt til óásættanlegrar stöðu sem var þeim öllum hugleikin. 

Margar þeirra sáu ekki fram á að komast í sumarleyfi sumarið 2018, þar sem 

þær fengu ekki hjúkrunarfræðinga til sumarafleysinga sem myndi valda því að 

þær yrðu sjálfar að ganga vaktir svo starfsfólkið þeirra kæmist í frí. Helga lýsti 

alvarleika mönnunarvandans á eftirfarandi hátt: „Þá eru lokuð rúm útaf 

manneklu. Það er málið og það er bara eiginlega skelfilegt að horfa fram á 

það.“  

 En það var ekki aðeins mönnunarvandi sem var raunverulegur á 

starfsstöðvunum, heldur einnig starfsmannaveltan almennt. Jóna sagði erfiðast 

að „reyna að halda hjúkrunarfræðingum. Þú veist, mér hefur gengið vel að ráða 

en svo er erfitt að halda í fólk“. Dóra sagði hreinlega að „það sækir enginn um 

stöðurnar okkar.“ 

 Hjúkrunardeildarstjórarnir sáu samhengi milli starfsins og aðstæðna í 

samfélaginu og höfðu allar áhyggjur af starfsfólkinu sínu, sem þeim þótti vera 

boðið upp á ómanneskjulegar aðstæður. Fríða sagði til að mynda felast 

tækifæri í því að hugsa í lausnum til að mæta þeirri áskorun að verja stöðugildi 

starfsfólks:  
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 Ég horfi nú svona á eins og niðurskurðinn og svoleiðis, það eru áskoranir en 

 það er svo gaman að  geta fundið leið þannig að maður þurfi ekki að taka þátt í 

 því. Eða þú veist, að ég geti aflað tekna ... að verja stöðugildin skiptir 

 gríðarlega miklu máli. 

Reynsla Elínar var sameiginleg deildarstjórunum sem lögðu áherslu á 

mikilvægi þess að fólkinu liði vel í vinnunni, þrátt fyrir erfiðar áskoranir eða 

aðstæður. Orð Kristínar fönguðu reynslu þeirra almennt: 

 ...  yfirleitt svona mjög góð samskipti á milli fólks og fólk hjálpast að ... 

 þessi jákvæðu samskipti að  fólk í rauninni sýni það í orði og verki að það ætli 

 að hjálpast að í gegnum daginn eða vaktina og hafa svo gaman inn á milli.  

 „Þú átt bara að kunna þetta“  

Eiga að geta allt 

Í samræðunum kom endurtekið fram sú reynsla meðrannsakenda að gerðar 

væru kröfur til þeirra um að þær ættu að geta allt, hvort sem það snéri að 

klínískri þekkingu og færni, stjórnunarlegum færniþáttum, erfiðum samtölum 

við skjólstæðinga, aðstandendur og samstarfsfólk eða öðrum 

samskiptatengdum þáttum, rekstrarlegum þáttum, skipulagi á vöktum eða 

húsnæði og verkstýringu á mannafla. Þær höfðu almennt ekki fengið formlega 

starfsaðlögun, heldur var reynslan frekar sú að „Þegar þú kemur að vinna þá 

áttu bara að kunna þetta einhvern veginn“, eins og Blær orðaði það. 

 Inga sagði það vera stöðugt álag að geta staðið undir því að vera sjá 

fjölhæfi sérfræðingur sem henni fannst ætlast til. Hún ætti að geta hreinlega 

allt og litlu atriðin, sem dúkkuðu upp og myndu undir öðrum kringumstæðum 

ekki vera á hennar borði eða á hennar ábyrgð, bæru þess merki: 

 Ég er deildarstjóri, ég er ekki tölvunarfræðingur. Ég var að velja, já svona 

 innréttingu og svo kom maður inn í herbergið og ég bara; bíddu er engin 

 innstunga? Og hann: Nei, þú baðst ekkert um innstungu! Æ skilurðu, þannig 

 að maður bara; já æ fyrirgefðu, ég bara reiknaði með að það væri einhver 

 sem setti innstungu hérna ... þegar maður fer að spá í þetta þá sér maður hvað 

 þetta er fáranlegt. Þú ert deildarstjóri, þú ert ekki innanhússhönnuður eða 

 arkitekt.  
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 Petra sagði starfið krefjast þess að hún geti allt: „Verkefnin mín eru 

orðin svo mörg ... Þú þarft að vera góður í öllu einhvern veginn eða vera með 

nefið allsstaðar.“ Um leið og deildarstjórarnir lýstu kröfum um umfangsmikla 

færni, kom einnig fram í samræðunum að það styrkti þær að finna að þær 

bjuggu yfir þessari færni. Orð Petru náðu utan um þessa reynslu:  

 Það er líka ákveðin ögrun, eins og ég segi, það hefur aukið starfsánægju að fá 

 að takast á við fjölbreyttari verkefni og fá að öðlast meiri ábyrgð. Og ef 

 maður hefur ekki áhuga á að öðlast meiri ábyrgð í starfinu sínu, þá er spurning 

 hvar maður er staddur. Er maður þá bara kannski að skila sínu? 

Ófyrirsjáanlegar aðstæður  

Eðli starfsins, aðstæðurnar í heilbrigðiskerfinu og aðstæðurnar sem þeim voru 

búnar í starfsumhverfinu gerðu að verkum að þær stóðu frammi fyrir 

ófyrirsjáanlegum aðstæðum á hverjum degi, sem gerði starfshlutverk þeirra 

óljóst. Allir meðrannsakendur sögðu þetta vera veruleikann í starfi sínu. Kristín 

lýsti því svo: 

 Maður veit aldrei hvað mætir manni á morgnana. Hvorki með það hvort 

 sjúklingarnir séu akkúrat það margir sem þeir mega vera og hvort allir séu 

 mættir til vinnu. Og þá í rauninni fer svona, maður getur lítið skipulagt sig. 

 Því að maður er rosamikið í því að slökkva elda. 

Í sama streng tók Dóra: 

 Þú leggur upp með eitthvað fyrir daginn en dagurinn er aldrei þannig. Það 

 hefur ekki beint með það að gera að þú getir ekki sett mörk, að þú setjir bara 

 rauða ljósið á og ég er að vinna hérna í friði. Skilurðu, hluti af þessu er þannig 

 að ég gæti auðvitað sett rautt ljós og yrði ekkert trufluð. En mér finnst líka 

 gott að vera stjórnandi með opna hurð. En það er yfirleitt bara að það koma 

 einhver aðkallandi verkefni sem að maður verður að bregðast við. Þá verður 

 bara að bregðast við því og tækla. Og geyma þá hitt. Og þá tekur maður það 

 bara í dauða tímanum (hlær) sem er ekki til.  

Orð Petru rímuðu við þetta þegar hún sagði það „mjög auðvelt að dagurinn fari 

í uppnám.“ Og að „hver einasti dagur hér er soldið óskrifað blað.“ Í þessu 

samhengi sagði Lára að ófyrirsjáanleiki starfsins gerði að verkum að hún gæti 
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tæplega ákvarðað tíma til að sinna eingöngu stjórnunarverkefnum: „maður 

getur aldrei ákveðið neitt svona“ heldur þyrfti hún að fara í „ýmisleg störf sem 

tilheyra kannski ekki mínu starfi. Hérna snýst þetta soldið um það að bjarga 

hlutunum, að redda.“ Langflestar meðrannsakenda lýstu þeirri reynslu að þurfa 

að „hlaupa ganginn“ þegar enginn fengist á vakt, sem kom iðulega niður á 

stjórnunartengdum verkefnum og var það sameiginleg reynsla þeirra að 

stjórnunarstaðan og vaktavinnan rækjust illa saman. Marta sagði: „ ... þannig 

að ég veit svo rosalega sjaldan þegar ég kem í vinnuna akkúrat hvað þessi dagur 

ber í skauti sér. Akkúrat hvað ég er að fara að gera í dag.“  

Undir þetta tók Inga:  

 Ég mæti hérna á morgnana og ég veit ekkert hvar ég enda ... það er búið að 

 reyna að kalla út, þú færð engan og þá ertu bara að endurskipuleggja, raða, þú 

 ert sjálf komin í klíníkina og þá verður starf stjórnandans ekki eins markvisst. 

 Þannig að maður verður stundum soldið svona tættur og að halda fókus á þau 

 verkefni sem maður ætlar sér að gera og langar að gera vel en vera alltaf 

 svona út og suður. 

 Guðrún sagði ófyrirsjáanlegu aðstæðurnar vera af tvíþættum toga, 

annars vegar stjórnunarlegar og hins vegar faglegar. Þeim stjórnunarlegu lýsti 

hún svo: 

 Ég ætlaði að reyna að hafa tvo daga í viku þar sem ég gæti í raun og veru 

 bara lokað hér og verið bara í pappírum og vinnustund og vinnuskýrslunni, 

 skipulagi og svona. En svo dettur það niður þegar maður er að dekka svona 

 veikindi. Þá er það þar sem maður sker niður. 

Þeim faglegu lýsti Guðrún með því að hún þurfi að vera viðbúin hverju sem er 

á vaktinni því þau gætu „fengið allt á borðið okkar sko.“ 

 Þær gerðu sér allar far um að leita leiða til að vera forsjálar gagnvart 

ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem væri hluti af veruleika þeirra. Hluti af því var 

að vera með sama taktinn yfir árið í föstum verkefnum, eins og Nína lýsti, til 

að mynda hvenær sumarfrísóskir ættu að liggja fyrir og að boðleiðin væri „... 

alltaf sú sama.“ 
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Stöðug forgangsröðun endalausra verkefna  

Meðrannsakendur lýstu allar umfangsmikilli verkefnabyrði sem virtist stöðugt 

bætast í. Elín sagðist geta verið endalaust í vinnunni, því hún kláraði ekki neitt, 

kláraði ekki verkefnin sín og væri þess vegna forgangsraðandi þeim allan 

daginn. Helga hafði sömu reynslu og bætti við að henni þætti hún aldrei vera 

búin að ljúka þeim verkefnum sem henni fannst hún þurfa að ljúka, því það 

væri alltaf eitthvað annað sem tæki frá henni athyglina. Blær velti fyrir sér 

hvort það væri hægt að bæta á hana endalaust nýjum verkefnum; hvort að hæfni 

hennar til að ljúka þeim væri vísbending um að hún gæti tekið að sér fleiri. Í 

sama streng tók Olga sem sagði að það væri ekki mikill skilningur á 

verkefnabyrðinni sem fylgdi starfinu: „þegar þú ert í svona stöðu, þá er 

stundum eins og gleymist sko; þú ert deildarstjóri hérna, það eru alveg nóg 

verkefni í kringum það að halda utanum.“ Og eins og Inga sagði þá kæmi að 

þeim tímapunkti að verkefnamælirinn fylltist:  

 Þetta kemur allt að því sama, þetta eru bara of mörg verkefni sem kannski 

 eru ekki endilega stjórnunartengd sem valda því að þú getur ekki sinnt starfinu 

 þínu alveg nógu vel. Það verður svo streituvaldandi og maður verður svona 

 pínu tættari.  

Arna tók dýpra í árinni og lýsti því yfir að starfið hennar væri þess eðlis að hún 

myndi ekki vilja bjóða neinum nema sjálfri sér upp á það því það væri „ ... bara 

ekki mennskt. Það er ekki hægt fyrir eina manneskju að reyna að halda 

hlutunum í lagi. Ég myndi ekki vilja að neinn tæki við því.“  

Orð Petru voru lýsandi fyrir reynslu hjúkrunardeildarstjóranna: „Þú þarft að 

fara í allt ... og svo þarftu jafnframt að vera lagin í að samræma einhverjar 

uppákomur sem þú þarft að koma inn í dagskrána.“ 

Takmarkalaus ábyrgð  

Það var sameiginleg reynsla hjúkrunardeildarstjóranna af starfshlutverki sínu, 

að ábyrgðin sem starfið fól í sér fylgdi þeim alltaf. Hvort sem þær væru á 

staðnum eða ekki, líkt og kom fram í orðum Helgu þegar hún lýsti því hvernig 

ábyrgðin á starfinu fylgdi henni heim: „maður fer aldrei úr þessari kápu“.  Þeim 

fannst þær aldrei losna alveg við starfshlutverkið; það væri alltaf á bakinu á 

þeim, jafnvel þó þær væru í fríi, líkt og Guðrún lýsti:  
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  Ég er ekki í vinnunni. Ég er heima bara. Og það eru bara aðrir að vinna og 

 það er ekkert verið að hringja í mig skilurðu. En ég er samt alla helgina með 

 áhyggjur. Ég er alla helgina að hugsa um það af því að mér finnst þetta, mér 

 finnst ég bera ábyrgð á öllu sem fer fram hérna. 

Ábyrgðin var einnig stöðug og viðvarandi þegar þær voru á starfsstöðinni og 

lýsti Inga að:  

 ... af því að það getur alveg beðið einhverjir pappírar eða eitthvað sem ég þarf 

 að taka viðtöl eða eitthvað. Það getur kannski beðið versus að þú ert með, ef 

 þú ætlar bara ekki að láta alla kikna og stofna öryggi skjólstæðinganna í 

 hættu. Að þá verður þú kannski að hlaupa ganginn í staðinn. ... Ég er  ráðin 

 sem deildarstjóri, ég ber ábyrgð á deildinni og allt það. Á ég að vera tilbúin 

 alveg 24/7 að koma og hlaupa? 

Orð Helgu endurspegluðu þessa sameiginlegu reynslu deildarstjóranna af 

takmarkalausri ábyrgð þegar hún lýsti því hvernig hún upplifði sig sitja eina 

uppi með ábyrgðina og geta aðeins treyst á sjálfa sig;   

 Það er bara soldið þitt vandamál ef þú getur ekki mannað, það er bara þitt 

 vandamál ef mönnunin hrynur hjá þér, það er þitt vandamál ef það eru mikil 

 veikindi. Það eru engir resúrsar í kringum svona ... við erum bara í alltof 

 litlum skóm miðað við sjúklingahópinn.  

Lára sagði ábyrgð sína vera umfangsmikla þar sem það væri „í svo mörg horn 

að líta og ekki á neinn að stóla. ... ef eitthvað kemur upp á, þá er náttúrulega 

ábyrgðin alltaf mín. Skilurðu, það er bara spurning um hversu alvarlegt það 

er.“ 

Ábyrgð starfsins var mikil og það reyndist deildarstjórunum erfitt að skilja 

hana við sig. Marta sagði að hin margþætta ábyrgð hefði gert að verkum að 

hún komst engan veginn yfir öll verkefnin sem voru á hennar könnu. Petra 

benti þó á að það hefði aukið starfsánægju hennar „að fá að takast á við 

fjölbreyttari verkefni og fá að öðlast meiri ábyrgð.“ 
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„Þú ræður eiginlega ekki þó þú ráðir“ 

Meðrannsakendur lýstu ýmist hvernig aðstæður í starfsumhverfi þeirra 

einkenndust af annars vegar því að hafa byr í seglin og hins vegar því að vera 

með vindinn í fangið. Sumar höfðu reynslu af hvoru tveggja, og ef svo var, þá 

störfuðu þær við aðstæður sem einkenndust af meðbyr á þeim tíma sem 

samtalið átti sér stað eða höfðu leitað leiða til að sækja sér meðbyr ef 

mótvindurinn var enn til staðar. Það kom skýrt fram að meðbyr hafði jákvæð 

áhrif á líðan þeirra, og að mótvindurinn jók líkur á vanlíðan.  

Með byr í seglin  

Skýr tilgangur og framtíðarsýn 

Starfsumhverfi meðrannsakendanna einkenndist af stöðugum breytingum, 

bæði á skipulagi og verklagi. Kristín sagðist til dæmis ekki hafa séð ástæðu til 

að skipta um starfsvettvang því það væri alltaf verið að ráðast í breytingar á 

starfsstöðinni sem gerðu að verkum að hún upplifði sig á nýjum vinnustað. Þær 

lýstu því að breytingar fælu alltaf í sér áskorun, en ef framtíðarsýn og skýr 

tilgangur breytinga væri til staðar upplifðu þær breytingarnar sem meðbyr í 

starfsumhverfinu. Þær sögðu það auka traust og árangur ef breytingum og 

verkferlum fylgdi skýr framtíðarsýn eins og Petra benti á: „Þetta snérist um að 

efla og tryggja ... þjónustuna.“ Þessi sama framtíðarsýn leiddi hana áfram í 

starfinu:  

 Maður varð að muna leiðarljósið sko. Alltaf bara. Og þá bara heldurðu áfram 

 af því að þú veist betur. Þurftir ekki einu sinni að halda það, það er bara á 

 hreinu að þetta er betra, þannig að það var enginn vafi. 

Ef tilgangur breytinga var skýr og vel ígrundaður og hélst í hendur við 

framtíðarsýn starfsstöðvarinnar þá urðu breytingar og önnur stór verkefni sem 

var stýrt innan úr kerfinu að áskorunum sem þeim þótti spennandi að taka þátt 

í og vera hluti af. Helga lýsti upplifun sinni af slíku breytingaferli:  

 ... við litum allar soldið á þetta sem gæðaverkefni ... að þarna væri verið að bæta 

 þjónustuna við sjúklinga. Þannig að það varð bara svona mjög jákvætt 

 andrúmsloft í kringum þessar breytingar. 
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Það var bjargráð að skýr framtíðarsýn og stefna var fyrir hendi, eins og orð 

Elínar bera vitni: „Til þess að ég sé ekki að lenda í erfiðleikum, þá finnst mér 

ég þurfa að vera alveg með mótaða sýn á því hvert ég er að fara.“ Í sama streng 

tóku meðrannsakendur sem höfðu gengið með starfshópinn sinn í gegnum 

umfangsmiklar breytingar sem mættu mótspyrnu samfélagsins í fyrstu. Eftir 

því sem tíminn leið og árangur breytinganna kom í ljós skapaðist traust 

samfélagsins sem deildarstjórarnir lýstu sem meðbyr. Meginumbunin sem 

meðrannsakendur lýstu að þær fengju fyrir starfsframlag sitt tengdist því að 

upplifa tilgang með starfinu sínu. Nína sagði:  

 Ég held að það sé allavega líka bara þetta að sjá fólk ganga út og líða betur. 

 Að sjá að maður hefur lagt eitthvað til. ... já að maður hafi á einhvern hátt náð 

 að breyta orsakasamhenginu eitthvað smá. Að mögulega fari ekki á versta 

 veg. Það gæti mögulega komið eitthvað annað útúr þessu. 

 Hjúkrunardeildarstjórarnir töluðu um að framtíðarsýn 

heilbrigðisþjónustunnar yrði að vera raunsæ og byggð á gagnreyndum 

nálgunum. Um leið og skýr framtíðarsýn þjónustunnar væri leiðarljós þeirra í 

starfi þá varð hún að vera viðeigandi. Petra benti á að það væri ekki hægt að  

 ... miða við dimma daginn alltaf. Af því að þessi dimmi dagur, hann er 

 kannski einn á ári. Einn til tveir. Þannig að við gætum aldrei gengið út frá því 

 að heilbrigðisþjónustan sé alltaf tilbúin í dimma daginn, þá eigum við bara 

 ekkert efni á að reka þetta. 

Heldur yrði ávallt að setja fram skýra framtíðarsýn sem væri til hagsbóta fyrir 

skjólstæðinga:  

 Ég myndi vilja að það kæmi fram svona hvatning til okkar allra sem erum að 

 starfa við þetta að hugsa aðeins út fyrir kassann og hvernig við getum mætt 

 þörfum skjólstæðinga. Og ég held að það sé aðkallandi að við dreifum aðeins 

 verkefnum á milli starfsstétta til að auka skilvirkni í þjónustunni. Og í senn 

 verður starfið þitt líka meira ögrandi og fjölbreyttara og bætt þjónusta til 

 skjólstæðingsins. ... við höfum líka skyldur til að verja fjármununum rétt eða 

 eins rétt og við teljum til þess að geta haldið úti þjónustu. Við höfum mikla 

 ábyrgð. 
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Stuðningur yfirmanns 

Hjúkrunardeildarstjórarnir sögðu starfsumhverfi heilbrigðisþjónustunnar 

hérlendis standa frammi fyrir miklum áskorunum bæði í dag og til framtíðar. Í 

því fælust uppbyggileg tækifæri til breytinga, sem grundvölluðust á traustu 

samstarfi og stuðningi. Það var samhljóma öllum samræðunum að stuðningur 

næsta yfirmanns annars vegar og skortur stuðningi næsta yfirmanns hins vegar 

var þýðingarmikill þáttur í farsæld hjúkrunardeildarstjóranna og lagði 

grunninn að líðan þeirra í starfi. Stuðningurinn birtist meðal annars í því að 

yfirmenn gátu sett sig í spor hjúkrunardeildarstjóranna og bjuggu yfir skilningi 

á störfum þeirra. Olga lýsti stuðningi yfirmanna þannig að:  

 Hér fæ ég að njóta mín sem yfirmaður. Að ég náttúrulega hef mína yfirmenn 

 og þær hugmyndir sem ég kem með því er vel tekið. Og þú veist, það er 

 hlustað á mann og maður þarf að hafa rök fyrir sínu máli og annað slíkt, en 

 hérna, maður fær pepp og annað slíkt, þannig að ég er mjög sátt í mínu starfi, 

 mjög sátt.  

Hún ítrekaði mikilvægi stuðnings yfirmanna: „Að þú ert í þessari 

yfirmannsstöðu en hefur samt yfirmenn fyrir ofan þig, að þau samskipti séu 

góð, það skiptir líka fyrir líðan þína í starfi svo miklu máli.“   

 Í samræðunum kom fram að stuðningurinn á milli 

hjúkrunardeildarstjóranna og næstu yfirmanna þeirra birtist meðal annars í 

gegnum samskipti augliti til auglitis, með því að fá svör við tölvupóstum og 

fyrirspurnum og með reglubundnum og tímasettum fundum, hvort sem það 

væri eitthvað á dagskrá fundanna eða ekki. Kristín benti til að mynda á að þetta 

fyrirkomulag hefði fellt „marga múra“, gefið „samvinnunni annað gildi“ og 

skilað „meiri afurðum, einhverju power-i inn í starfsemina“, auk þess að skapa 

hjá henni upplifun um að tilheyra þéttri heild. 

 Hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu hvernig reynsla þeirra af stuðningi 

næsta yfirmanns varð þeim öflugur meðbyr í starfi. Þær lýstu eflandi 

samskiptum við næsta yfirmann, sem leiddi til þess að þær upplifðu að þeim 

væri treyst fyrir starfinu sínu, líkt og Petra: 

 Hún ber mikið traust til mín. Og ég myndi segja að í stuðningnum felst líka 

 að það er enginn vandi að leita til hennar. Og engir múrar. Alltaf gott viðmót 
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 og mikill skilningur. Og fæ líka bara svigrúm til að vera minn, stjórna  minni 

 starfsstöð.  

Stuðningur birtist í því að Ingu  

 ... finnst allavega eins og yfirmaður minn, vera hlustað á mig, þó svo að það 

 sé kannski ekkert mikið hægt að gera, þá upplifir maður svona einhverja 

 svona samkennd, stundum svona að fyrra bragði pínu áhyggjur. ... að þeim sé 

 ekki alveg sama um mann skilurðu, það gerir mikið fyrir mann.  

Dóra mat mikils að yfirmaður hennar gaf sér tíma til að hlusta á hana og 

Guðrún sagði stuðninginn birtast í vikulegum fundum hennar og næsta 

yfirmanns „bara alveg sama hvort það sé eitthvað á dagskrá eða ekki.“ 

Stuðningur jafningja 

Stuðningur jafningja var hjúkrunardeildarstjórunum bjargráð – ekki síst þegar 

stuðningur næstu yfirmanna var ekki til staðar, líkt og Marta sem sagðist búa 

að stuðningi kollega sem gerði að verkum að það er „alveg gaman í vinnunni“. 

Elín sagðist upplifa jafningjastuðninginn sem speglun á starfsaðstæðum 

gagnvart kollegum sem þekktu til aðstæðnanna: „Og mér finnst yfirleitt bara 

mjög gagnleg viðrun. Við erum hérna nokkrar sem náum vel saman og erum 

duglegar að viðra.“  

 Blær mat jafningjastuðninginn mikils: „ ... mjög mikill styrkur í að fara 

á þessa fundi þar sem maður hittir hina stjórnendurna.“ Jóna hafði einnig 

reynslu af jafningjastuðningi sem reyndist hjálplegur og var henni: „ ... alveg 

rosalegur stuðningur, svona bara eins og þegar ég var að byrja bara sem nýr 

deildarstjóri. Að hitta þessar reyndu konur.“  

 Inga bjó að reynslu af reglubundnum fundum annarra deildarstjóra sem 

fól í sér að efla tengslanetið og læra af reynslu annarra. Hún sagði að fundirnir 

hefðu leitt til þess að hún fann fyrir því að „vera ekki eins ein í þessu“. Traustið 

sem myndaðist innan samstarfshópsins gerði þeim kleift að styðja hvert annað 

og vera til staðar. Petra sagði:  

 ... við erum að hvetja hvort annað til að hnippa í okkur ef við förum að sýna 

 einhver streitueinkenni. Og það hefur verið gert, og það er svona samkomulag 
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 um að þá hlýðir maður þessi hnippi. Jafnvel þó maður sé ósammála því. Og 

 við þekkjumst öll, þetta er alltaf sama fólkið hérna þannig að það er ekki mikil 

 starfsmannavelta. Og það er líka styrkur í starfinu, þú veist alveg hverjum þú 

 ert með hverju sinni og hvers þú getur vænst. Það er líka svo mikið öryggi. 

Formlegur stuðningur  

Formlegur stuðningur sem hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu birtist í formlegri 

fræðslu um málefni sem vörðuðu starfið, til dæmis um rekstrartengda þætti, 

starfsmannamál og fjármál og sagði Elín þessa fræðslu vera merki um að 

stofnunin treysti stjórnendunum fyrir starfinu. Stuðningurinn birtist einnig í 

opnum og reglulegum samskiptum varðandi eðli starfseminnar og tilboðum 

um stuðning þegar við átti, til dæmis með viðrunarfundum sem Petra sagði að 

væru „stór liður í því að verja mann gegn einhvers konar vaxandi streitu“, 

henni þótti „óþægilegt að sleppa þeim“ og sagði að þá væri eins og það „vantar 

eitthvað, til að loka hringnum.“  

 Það kom fram í samræðunum við hjúkrunardeildarstjórana að þær 

söknuðu þess að þeim stæði ekki til boða formlegur stuðningur frá kerfinu í 

formi til dæmis handleiðslu. Það stóð í vegi fyrir að þær treystu kerfinu til að 

styðja við sig þegar og ef þær stæðu frammi fyrir aðstæðum sem væru þeim 

um megn. Það rímaði við orð Ásu, en kerfið bauð henni upp á handleiðslu, sem 

hún sagði að „stappaði alveg í mann stálinu“.  

Með vindinn í fangið  

Skortur á tilgangi og framtíðarsýn 

Hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu allar aðstæðum í starfi sínu sem þær höfðu 

staðið frammi fyrir sem þær óskuðu sér ekki, sem þær urðu að takast á við án 

þess að hafa í raun nokkuð um að segja hvort þær vildu það eða ekki, eða væru 

sammála þeim eða ekki. Þetta voru til að mynda aðstæður sem fólu í sér 

umfangsmiklar breytingar, uppsagnir eða tilfærslur starfsmanna í starfi, eða 

innleiðingar á nýju verklagi. Starfsumhverfi meðrannsakenda var í stöðugri 

endurskoðun og því fylgdu breytingar sem voru misvel ígrundaðar að þeirra 

mati. Breytingar á starfsstöð höfðu mikil áhrif á Helgu, bæði faglega og í 

einkalífi og lýsti hún umfangsmiklum breytingum sem tóku stóran toll: „Þetta 

er árið sem er í minningum haft á mínu heimili; árið sem mamma var ekki 
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heima.“ Helga bjó bæði að reynslu af vel ígrunduðum breytingum og illa 

ígrunduðum. Þær sem voru vel ígrundaðar voru gerðar í skýrum tilgangi, en 

þær sem voru illa ígrundaðar skorti tilgang og framtíðarsýn og var snúið tilbaka 

eftir að í ljós kom að þær gengu ekki upp. Helga vissi fyrirfram að þær myndu 

ekki verða gagnlegar en á hana var ekki hlustað. Hún, ásamt samstarfsfólki 

sínu var vonsvikin, upplifði svik og engan stuðning í breytingaferlinu. Þeim 

fannst sem „að við hefðum verið skorin af og skilin eftir úti í kuldanum.“ Sama 

var uppi á teningnum þegar ráðast átti í breytingar á verklagi og þjónustu á 

starfsstöð Jónu. Þær leiddu til þess að fólk sagði upp störfum; „þetta var bara 

of mikið.“ Aukin aðsókn skjólstæðinga að starfsstöðvum meðrannsakenda og 

sú staðreynd að erfitt reyndist að sýna forsjálni gagnvart aðstæðum sem þó 

hefðu verið fyrirsjáanlegar, leiddi til þess að oft hefði verið ráðist í breytingar 

án þess að ígrunda þær á gagnreyndan og gagnrýninn hátt.  

 Meðrannsakendur upplifðu skort á framtíðarsýn á stofnunum sem þær 

störfuðu hjá, sem birtist í því að þeim fannst þær engu ráða. Inga lýsti því 

þannig: „Þú ræður eiginlega ekki þó þú ráðir, þú átt að vera stjórinn en þú 

ræður þessu eiginlega ekki neitt orðið. Þú ert bara að reyna að slökkva elda og 

hlaupa hraðar.“  

 Skortur á framtíðarsýn innan stofnanna leiddi af sér vantraust sem Nína 

sagði að hefði þau áhrif að: „Það verður tilviljun hvað gerist ... maður upplifir 

einhvern veginn gagnsæið verða aðeins minna og þú veist ekki alveg hvert þú 

ert að fara.“ Einnig kom fram að þó að til staðar væri framtíðarsýn þá vantaði 

upp á að henni væri fylgt eftir. Marta sagði:  

 Það eru sett einhver markmið en það er svona engin vinna í gangi að ná 

 þeim. Það eru settar rosa flottar tölur á blað og allskonar einhver svona orð, 

 búin til einhver flottur bæklingur en það er svo engin vinna við að framkvæma 

 þetta allt saman. Koma því á koppinn.  

Skortur á stuðningi yfirmanns 

Á sama hátt og upplifaður stuðningur yfirmanns hafði jákvæð áhrif á líðan 

hjúkrunardeildarstjóranna í starfi, þá jók stuðningsleysið vanlíðan þeirra. 

Samkvæmt orðum meðrannsakenda sem upplifðu ekki stuðning, þá jók 

stuðningsleysið tilfinningu fyrir að vera ein og að geta ekki treyst á neitt eða 

neinn. Marta lýsti því hvernig ábyrgðin myndi byrja og enda með henni og að 
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það væri ekki á neinn að treysta, sem birtist í  því að upplifa sig „bara standa 

soldið með þetta hérna. Standa og falla með því.“  

 Olga bjó að reynslu af yfirmönnum sem veittu ekki stuðning, sem hún 

upplifði lítilsvirðandi fyrir sig sem stjórnanda: „ ... við vorum bara á 

öndverðum meiði allan tímann með stjórnunaraðferðir. ... var bara yfirmaður 

og það sem hann sagði, það átti bara að standa. Og starfsfólk átti bara að hlýða 

því sem hann sem yfirmaður sagði.“ Þessi reynsla braut hana niður: „eðlilega 

kem ég inn í þetta starf með pínu brotna sjálfsmynd sko.“ En byggði hana líka 

upp, gerði hana gagnrýnni og meðvitaðri um hvernig yfirmenn hún vill hafa: „ 

... með ákveðna gagnrýni á það hvernig ég vil vera sem yfirmaður og hvernig 

ég vil hafa mína yfirmenn. Hvaða kröfur ég geri til minna yfirmanna.“ 

 Elín bjó bæði yfir reynslu af yfirmanni sem veitti henni stuðning og 

yfirmanni sem gerði það ekki. Orð hennar drógu saman sameiginlega reynslu 

hjúkrunardeildarstjóranna af stuðningi og stuðningsleysi næsta yfirmanns:  

 Að hafa yfirmann sem styður þig og er á sömu blaðsíðu og þú eða vera bara 

 alein á móti heiminum eiginlega. Og ef þú ert að lenda í einhverjum 

 erfiðleikum í vinnunni og hefur ekki yfirmann þinn með þér, að það er bara 

 disaster sko.  

Stuðningsleysið leiddi af sér vantraust sem gróf undan samstarfi 

deildarstjóranna við yfirmenn sína eins og kom fram í orðum Láru: 

 Maður reynir að hringja og er ekki svarað. Maður sendir tölvupóst og er ekki 

 svarað. Og maður er kominn á það stig núna að; til hvers? Maður er farinn að 

 hugsa, til hvers að vera að senda einhvern  tölvupóst, manni er hvort sem er 

 ekkert svarað. 

 Stuðningsleysi yfirmanna gróf ekki aðeins undan trausti og samstarfi 

heldur birtist líka í skeytingarleysi gagnvart deildarstjórunum líkt og Marta 

lýsti: „Það er enginn sem spyr; hvernig er þetta að ganga? Hvernig líður þér í 

vinnunni? Það er enginn sem virðist hafa einhvern áhuga á því.“ Einnig birtist 

skilningsleysið í því að yfirmenn stigu ekki inn með lausnir, og ef þeir gerðu 

það þá hentuðu þær ekki vel, eins og Inga lýsti:  
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 Það er alltaf sama tuggan, en þú veist maður finnur að fólk er orðið soldið 

 þreytt á því. Það er einhvern veginn bara; já gangi ykkur vel í dag. Það er 

 ekki; heyrðu við erum að bregðast við þessu með þessu, þessu og þessu. Þú 

 veist það eru einhvern veginn engar lausnir, ekkert að gerast. ... það er verið 

 að búa til einhverja plástra sem að kannski standast ekki allsstaðar.  

Skilningsleysið birtist einnig í því að Ingu stóð ekki til boða að fá formlegan 

stuðning þrátt fyrir að hafa leitað eftir því: „Það var á ákveðnu tímabili þá 

óskaði ég eftir svona handleiðslu eða bara einhvern stuðning. En það varð 

aldrei neitt úr því.“ Inga tók þá málin í sínar hendur og „tók pústið“ á kollega 

sínum.  

 „Það sést þegar manni líður vel“ 

Líðan hjúkrunardeildarstjóranna var ekki einsleit heldur mátti skipta hópnum í 

tvennt í samræmi við upplifaða reynslu þeirra af líðan. Annars vegar lýstu 

deildarstjórarnir vellíðan, sem birtist í reynslu um að hafa val um að vera á 

starfsstöðinni og hins vegar kom vanlíðan fram í því að upplifa sig ekki hafa 

val um að vera í starfi né að hafa stjórn á aðstæðum.  

Ég vel að vera hér 

Hvílir sátt í sjálfri sér 

Að upplifa sig hafa stjórn við aðstæður sem hjúkrunardeildarstjórarnir annars 

höfðu lítið um að segja byggðist á meðvitaðri ákvörðun þeirra sjálfra um að 

velja sér þetta starf. Með þeim hætti hefðu þær stjórn á sjálfum sér, sínu lífi og 

líðan, jafnvel þó þær hefðu ekki stjórn á neinu öðru. Orð Kristínar drógu saman 

þessa reynslu deildarstjóranna þegar hún lýsti því þannig að hún væri: 

 ... fullmeðvituð um það að ég get sagt upp. Og það er enginn sem heldur mér 

 hérna og það er mikilvægt að hafa það alveg á hreinu. Að ég er ekki hérna 

 fyrir einhvern annan. Ég er hérna af því að ég ætla að vera í þessu starfi, það er 

 mín ákvörðun og mitt val og í rauninni á meðan ég er hér, þá er ég hér.  

 Helga sagðist hafa tekið „alveg meðvitaða ákvörðun um að vera með og 

vera þá með af fullum krafti“ þegar hún stóð frammi fyrir umfangsmiklu 



112 

verkefni á vinnustaðnum sem henni hafði verið falið en hún ekki valið sér. 

Arna upplifði einnig að hún hefði val um að hafa stjórn á eigin lífi: „Vinnan er 

auðvitað stór hluti af lífi manns og mér finnst mjög gaman að gera það sem ég 

er að gera en ég ætla ekki að fórna mér fyrir það.“  

 Það kom fram að í samræðunum að það að upplifa sig hafa stjórn á eigin 

lífi með því að taka meðvitaða ákvörðun um það, kom í veg fyrir að 

deildarstjórarnir upplifðu sig fórnarlömb aðstæðna. Orð Dóru drógu saman 

upplifun deildarstjóranna almennt, hvað þetta varðar: „Ég lít alltaf þannig á að 

ég er ekkert fórnarlamb. Ég er að velja mér þetta og ég lít bara þannig á að þá 

reyni ég bara að tækla hlutina og finna út úr þeim skilurðu.“  

 Meðrannsakendur töluðu um að ákveðin kaflaskil í lífi þeirra hefðu 

orðið til þess að þær endurskoðuðu stöðu sína. Sumar tóku í kjölfarið ákvörðun 

um að skipta um starfsvettvang á meðan aðrar tóku meðvitaða ákvörðun um 

að halda áfram á starfsstöðinni – en þá á þeim forsendum að þær upplifðu sig 

vera við stjórnvölinn þar sem þær hefðu sjálfar valið að vera áfram. Jóna sagði 

að „staðreyndin er bara sú að ég kýs að vera hérna. Og með þessar aukavaktir 

og allt það. Og ég get hætt.“ Jóna sagði starfið vera krefjandi og hún upplifði 

sig undir miklu álagi. En hún, líkt og fleiri meðrannsakendur, lýsti því að það 

væri á hennar ábyrgð að sækja sér bjargráð til að ná að líða vel í starfinu þrátt 

fyrir allt.  

 Að vera í grunninn sáttar við aðstæður sínar í starfinu vegna þess að þær 

voru meðvitaðar um að það væri þeirra ákvörðun að vera í starfinu, gerði 

meðrannsakendum kleift að upplifa vellíðan í starfi eins og kom fram í orðum 

Dóru: 

 Og bara mér finnst gaman að vera stjórnandi og bara, mér finnst ég ráða vel 

 við starfið og svona. Og ég er bara á fullu í að reyna að passa upp á sjálfa mig. 

 Og hérna svo jafnframt að þroskast í starfi, og fara á ráðstefnur og þing og 

 svona ... já mér líður ofsalega vel í vinnunni. 

Sáttin sem þær upplifðu kveikti einnig með þeim tilfinningu um að hafa stjórn 

sem birtist í því að þær sáu samhengi og lausnir sem voru ekki endilega 

augljósar og sáu til framtíðar. Það er, þær upplifðu að ákvarðanir sem þær tóku 

í starfinu sínu nær daglega væru líklegar til að hafa jákvæð áhrif á gæði og 
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árangur þjónustunnar, líðan samstarfsfólks og framþróun þeirra til lengri tíma. 

Petra lýsti sameiginlegri reynslu deildarstjóranna þegar hún sagði mikilvægt 

að „sýna mikla festu og maður þarf að hafa mikla yfirsýn.“  

Niðurdregin gardína 

Ósátt við aðstæður sínar og sjálfa sig 

Líkt og komið hefur fram skiptist meðrannsakenda hópurinn í tvennt hvað 

varðar líðan í starfi. Annars vegar voru þær sem höfðu tekið meðvitaða 

ákvörðun um að vera í þessu starfi og upplifðu sig þar af leiðandi hafa stjórn. 

Hins vegar voru þær sem ekki upplifðu sig hafa valið sér þessar starfsaðstæður 

og fannst þær því ekki hafa stjórn á aðstæðum. Þær höfðu allar reynslu af því 

að upplifa sig einar í starfi sem ýmist valdefldi þær eða vakti með þeim 

tilfinningu um þreytu og jafnvel örmögnun. Fríða sagðist vera orðin afar þreytt, 

hún ætti orðið aldrei  

 ... sumarfrí, þar sem ég laus við allt, ég er bara alltaf með þetta einhvern 

 veginn. Þannig að það er helst svona að með aldrinum, að þá þreytist maður, 

 maður  er ofsalega oft orðin lúin sko. Og þegar þetta er orðið stundum þannig 

 að maður kemur bara í vinnuna, klárar daginn og svo er maður bara kominn 

 heim og bara; ég get ekki meir.  

Þreytan var henni hugleikin:  

 En ég bara finn að ég þarf meiri hvíld sko. Og ég reyni að hvíla mig svona. 

 Ég geri líka eitthvað  allskonar skemmtilegt, maður fer út og gerir eitthvað. En 

 oft er maður bara dauðþreyttur þegar maður kemur heim úr einhverju 

 svoleiðis sko. En ég finn að ég er alveg svona, ég þarf að passa mig sko. 

 Helga sagði að áður fyrr hefði hún brett upp ermarnar, sett undir sig 

hausinn og hjólað í verkefnin en gleymt að hlúa að sjálfri sér, en að „þegar 

maður er orðinn þreyttur hefur maður minni yfirsýn og, já maður er bara ekki 

vel fúnkerandi.“ Reynslan hafði kennt henni að það leiði hana í andlega bugun. 

Tilfinningaleg örmögnun var álagsþáttur sem allflestir 

hjúkrunardeildarstjórarnir höfðu reynslu af með einum eða öðrum hætti. Lára 

sagðist vera farin að draga sig inn í skel, vera stöðugt í vörn í samskiptum 

sínum við samstarfsfólk, væri hætt að sinna sjálfri sér og hún væri langþreytt 
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sem hefði leitt til þess að hún hefði farið fárveik heim úr vinnu og legið í 

rúminu sleitulaust í fimm daga. Lára sagðist ekki geta „útskýrt þessa líðan. 

Vegna þess að ég veit eiginlega ekki hvernig hún er. Ég veit hvernig mér líður, 

en ég veit ekki hvað þetta myndi kallast“, en lýsti svo vanlíðan sinni með 

eftirfarandi orðum: „Mér finnst ég alltaf vera eins og niðurdregin gardína.“ 

Reynsla Dóru af örmögnun rímaði við reynslu Láru og átti sér stað á tímabili 

þegar hún var í ábyrgðarmiklu starfi deildarstjóra á þungri deild, í námi og auk 

þess var álag í einkalífi. Þá brást hún við með því að einangra sig: 

 Ég bara bíddu nú við, af hverju er ekki eins gaman og venjulega? Af hverju er 

 mér farið að líða þannig að ég vil bara helst einangra mig og draga mig í hlé? 

 ... mér fannst ég vera orðin svo leiðinleg. Ég las ekki bækur, ég var ekki að 

 fara í ræktina þrisvar, fjórum sinnum í viku. Þú veist, ég var alveg vön að fara 

 alltaf í krabbameinsskoðun reglulega og laga sko tennurnar mínar og allt 

 þetta, en á tímabili þegar álagið var rosalega mikið í starfinu þá lét ég þessa 

 hluti bara soldið danka. Þú veist ég fann alveg að ég var farin að láta það 

 soldið sitja á hakanum – sjálfa mig. 

 Það kom fram að vanlíðan í starfi ýtti deildarstjórunum út í að ígrunda 

alvarlega stöðu sína og taka svo jafnvel í kjölfarið meðvitaða ákvörðun um að 

annað hvort vera í starfinu áfram eða ekki. Lára talaði í því sambandi um að 

núna væri „maður sko orðinn dáldið ósáttur ... þessi staða eins og hún er, er 

ekki þess virði.“  

 Kristín sagði örmögnun birtast henni þegar: „... þetta er svona dagurinn 

þegar maður segir svona, nei nú get ekki meir sko.“ Inga upplifði örmögnun í 

starfi þegar það var mikið annríki á starfsstöðinni og mannekla. Hún taldi það 

vera mikilvægt að detta ekki „í einhvern svona pytt þar sem bara allt fer að 

verða ómögulegt einhvern veginn. Eða þú veist svona hugurinn er ekki að 

hjálpa manni.“  

 Nína lýsti sinni reynslu af örmögnun sem afleiðingu af álagi í einkalífi, 

sem hafði áhrif á starfið hennar því að þar sem hún var „ekki fúnkerandi 

manneskja þá gat ég náttúrulega engan veginn verið að sinna stjórnunarstarfinu 

mínu.“ Örmögnunin hafði dregið svo mjög úr ástríðu hennar fyrir hjúkrun að 

henni fannst orðið þýðingarlaust „að reyna að hjálpa fólki.“ Arna sagði að 

álagið hefði leitt hana að lokum í örmögnun þegar hún ætlaði sér að: „berja sig 
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áfram, ... ég ætlaði bara að halda áfram á einhverri hörku og vera einhver 

ofurkona – sem engin er.“  

„Maður þarf að vera viðbúin hreinlega öllu“ 

Að læra á hvernig ég er að bregðast við 

Reynsla hjúkrunardeildarstjóranna af starfi sínu hafði kennt þeim öllum að þær 

yrðu að hafa yfir bjargráðum að ráða til að geta tekist á við starfið og allt sem 

það fól í sér. Bjargráðin sem endurtekið komu fram í samræðunum voru að 

hlúa að sér, að taka afstöðu með sjálfri sér með því að draga mörk, að efla 

þekkingu og að tala opinskátt í trúnaði. 

Hlúa að sér  

Allir meðrannsakendur lýstu því að reynslan hefði kennt þeim að koma sér upp 

verkfærakistu bjargráða til að grípa í til að geta brugðist við álagi í starfi, líðan 

sinni og aðstæðum í starfsumhverfi. Það sem kom endurtekið fram í 

samræðunum var mikilvægi þess að horfast í augu við sjálfa sig og beina 

sjónum inn á við. Lára sagðist til að mynda alltaf hafa: „ ... verið soldið svona 

kröfuhörð á sjálfa mig og þjösnað mér soldið áfram og það kannski er ekki gott 

fyrir mig í þessu starfi ... ég þyrfti kannski að geta útdeilt verkefnum, þú veist 

meira.“ 

 Olga lýsti sinni reynslu: 

 Ég varð bara daprari og daprari, og fann núna bara í síðustu viku; okei Olga, 

 nú ertu komin á stað sem þú vilt ekki vera á. Nú ferðu að hreyfa þig. Nú ferðu 

 bara að einbeita þér að því sem skiptir máli. 

Þær sögðu allar að það væri þýðingarmest að hlúa að eigin heilsu og 

endurspeglast reynsla þeirra allra í orðum Helgu: 

 Ég held að maður bara vaxi og þroskist svolítið í þessu starfi. Maður verður 

 bara að reka sig á soldið. Það er bara þannig, maður lærir af eigin, hvernig 

 maður sjálfur er líka, hvernig maður bregst við aðstæðum. Það er kannski 

 mesti lærdómurinn af þessu öllu saman. Ég hef þurft að kljást við sjálfa mig 
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 líka, að læra á hvernig ég er að bregðast við og allt þetta. Þannig að það er 

 kannski aðalmálið að maður hlúi að sjálfum sér. Það er bara þannig. Maður 

 verður ekki góður yfirmaður ef maður passar ekki upp á sjálfan sig. Maður 

 getur ekki brennt sig upp í báða enda og hérna, þá verður maður ekki góður 

 stjórnandi.  

Dóra lýsti sömu reynslu og sagðist vera „mjög meðvituð um að maður þarf að 

hugsa um sjálfan sig til að geta hugsað um aðra.“ Sem rímaði við orð Jónu 

þegar hún sagði: „Þannig er þetta bara, ég meina hugsa um sjálfan sig. Ef 

maður getur það ekki þá getur maður ekki hjálpað hinum sem maður þarf að 

hjálpa. Það er eiginlega aðalatriðið.“  

 Langflestir deildarstjórarnir sóttu í að komast út í náttúruna og stunduðu 

meðvitað reglubundna hreyfingu, sem var orðin hluti af þeirra lífsstíl. 

Hreyfingin sem þær nefndu var jóga, útivera, ganga á fjöll, líkamsrækt, 

gönguferðir og hlaup. Blær sagði að með þeim hætti gæti hún „tæmt hugann 

alveg og gleymt“ og í sama streng tók Elín sem sagði hreyfinguna og útivistina 

gera henni kleift að núllstilla sig. Olga sagði að hreyfingin, þó hún væri aðeins 

í hálftíma á dag, myndi losa um álag og endurnæra sig. Marta lýsti áhrifum 

reglubundinnar hreyfingar þannig að hún væri hennar „geðheilsuhjálp“. Arna 

gætti þess markvisst að hlúa að sjálfri sér með því að stunda hestamennsku og 

hreyfingu: „Mér finnst ofsalega góð stund þegar ég fer út í hesthús strax eftir 

vinnu til að bara moka, moka skít“.  

 Deildarstjórarnir gættu þess sérstaklega að hlúa að sér þegar 

álagstopparnir komu, því að það væru „tímabilin sem maður má alls ekki missa 

úr að gera eitthvað“, eins og Kristín sagði með þunga. Sama kom fram hjá 

Elínu sem kvaðst halda „alveg svakalega stíft í mitt prógramm, þannig að mér 

líði vel, að ég sé bara að hreyfa mig, að ég sé að fara snemma að sofa.“ Og 

alveg sérstaklega þegar álagið var yfirþyrmandi.  

 Orð Elínar rímuðu við reynslu deildarstjóranna um að um leið og 

hreyfingin og útiveran skipti þær miklu máli var hvíldin og góður nætursvefn 

einnig mikilvægur. Sem var einmitt það eina sem sumar af meðrannsakendum 

bentu á að þær gerðu til að hlúa að sér. Þær litu svo á að með því væru þær að 

slá tvær flugur í einu höggi; að hvílast og draga sig í hlé. Fríða sagðist til að 

mynda ekki vera nægilega dugleg að hlúa að sjálfri sér, sem kom meðal annars 
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til vegna þeirrar ábyrgðar og verkefna sem hún sinnti í einkalífi, en að fara 

snemma í rúmið og hvílast væri það sem hún gerði helst fyrir sjálfa sig:  

 Ég er ekki nógu dugleg að hugsa um mig. Þú veist, ég veit það alveg, en 

 samt einhvern veginn ... . Maður kemur heim og það þarf að lesa og það þarf 

 að elda matinn og þú veist. Og svo bara eiginlega það besta sem mér finnst er 

 eiginlega bara að fara upp í rúm og bara með bók eða eitthvað. En þetta eru nú 

 eiginlega ekki beint lífsgæði ef þú ert komin upp í rúm klukkan hálfníu á 

 kvöldin. Skilurðu þannig lagað, en mér finnst það bara einhvern veginn besta 

 hvíldin sko. 

 Að hlúa að sér fólst ekki aðeins í því að gæta að hreyfingu, mataræði og 

svefni. Heldur einnig að sýna sjálfri sér samkennd, ekki síst þar sem það 

tilheyrði starfinu að þurfa stöðugt að taka ákvarðanir, léttvægar sem þungbærar 

og sem höfðu mismiklar afleiðingar. Þær bjuggu yfir reynslu af því að taka 

ekki réttar ákvarðanir og voru sammála um að það væri ekki hjálplegt að ásaka 

sjálfan sig fyrir það, heldur að horfast í augu við sjálfa sig af alúð, eins og Elín 

sagði: „Að maður frekar þá bara segi; heyrðu ég bara greinilega var of fljót á 

mér hérna, og segja hvernig hlutirnir eru, af því að maður er líka manneskja.“  

 Hjúkrunardeildarstjórarnir önnuðust um sig fyrst svo þær gætu annast 

um aðra. Með því að gera og geta það töldu deildarstjórarnir sig betur í stakk 

búnar að mæta hverjum þeim verkefnum sem starfið krefðist af þeim. Ása lýsti 

því svo að þegar hún annaðist um sjálfa sig, þá væri hún að byggja upp 

jafnvægi innra með sér sem gerði henni kleift að takast á við krefjandi 

áskoranir og álag. Bæði lífsreynsla og starfsreynsla hjúkrunardeildarstjóranna 

hafði kennt þeim mikilvægi þess að forgangsraða eigin umönnun fremst. Elín 

lýsti reynslunni sem bakpoka sem fylgdi henni: „Ég er einmitt með mjög góðan 

banka í bakpokanum um hvernig ég vil ekki hafa hlutina.“  

 Þar sem reynsla deildarstjóranna var almennt sú að þær upplifðu 

skilningsleysi annarra gagnvart starfshlutverki sínu, var það þeim bjargráð að 

temja sér jákvæð viðhorf. Til að mynda með því að líta svo á að það sé 

„áskorun að gera vel úr því sem maður hefur“ eins og Arna sagði, og að tileinka 

sér jákvæð viðhorf gagnvart öllum hliðum starfsins. Eða eins og Petra sagði: „ 

... mæta alltaf glaður í vinnuna og vera tilbúin í hvað sem er.“ Það rímar við 

orð Olgu sem sagði „En einhvern veginn í öllum aðstæðum, þá hef ég bara 
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hugsað alltaf; ég bara verð að sjá eitthvað jákvætt í öllum þessum aðstæðum. 

Ég verð að vinna með sjálfa mig.“ 

Draga mörk 

Að draga skýr mörk milli annars vegar einkalífs og starfs, og hins vegar milli 

þess að taka og bera ábyrgðina sem starfinu fylgdi og svo að skilja ábyrgðina 

eftir á starfsstöðinni eða í höndum annarra, var bjargráð sem kom endurtekið 

fram í samræðunum. Þær gerðu sér far um að brynja sig gagnvart aðstæðunum, 

því þær væru í raun svo berskjaldaðar gagnvart starfinu. Elín signdi sig: „Mér 

finnst gott að signa mig. Það var ein kona sem kenndi mér það. Hún sagði bara, 

veistu þá ertu bara að koma soldið ábyrgðinni frá þér.“ Það væri kúnst að 

brynja sig, því eins og Fríða benti á þá upplifði hún sig alltaf vera með vinnuna 

á bakinu. Helga sagðist hafa nýlega áttað sig á því að hún væri hætt að „drösla 

öllu heim með mér“. Hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu því að með því að draga 

mörk væru þær að sporna við því að brenna út og verja sig eins og kom til 

dæmis fram í orðum Guðrúnar: 

 Ég er svona alltaf soldið að passa mig að brenna ekki út í vinnu. Þannig að 

 ég hef soldið sett línuna, þó ég hafi ekki sagt það upphátt hérna inni, þú veist, 

 ég er algjörlega síðasta persónan sem þið kallið út í vinnu.  

Inga dró einnig mjög meðvitað mörk: „Ég er farin að verða meira svona, ég er 

bara upptekin. Ég kemst ekki, þið verðið bara að redda þessu. Eða eitthvað 

svona sem manni finnst stundum soldið kalt en ég bara, til þess pínu að vernda 

mig.“ Nína sagðist vera bæði að verja sig og fjölskyldu sína með því að draga 

mörk, því að hún hafi  „fyrirmyndir út um allt, fólkið sem vinnur alltof mikið 

og hefur ekki verið til staðar og svo framvegis, þannig að ég bara, já nei ég 

ætla bara að læra af þeim. Ekki gera sömu mistökin.“  

 Margar deildarstjóranna tókust á við álagsþrungnar aðstæður bæði 

heima og í starfi. Olga lýsti því til að mynda hvernig hún dró mörk milli 

einkalífs og starfs og hvíldi sig þannig meðvitað á hvoru fyrir sig þegar hún 

var annars vegar í vinnunni og hins vegar heima: „mér finnst bara vinnan gefa 

mér svo mikið. Hérna get ég komið og lokað soldið á allt annað.“  Og hún hélt 

áfram: „kannski á ég eftir að klessa á vegg, ég veit það ekki, en ég er samt mjög 

meðvituð um að gefa sjálfri mér tíma.“ 
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 Það kom einnig fram í samræðunum að það reyndist deildarstjórunum 

miseinfalt að draga mörk. Þeim sem þótti það flókið, gerðu það hreinlega ekki. 

Jóna var ein þeirra sem fannst það frekar einfalt og sagði að hún:  

 ... reyni bara að skilja það eftir í vinnunni sem á að vera þar ... vera ekki 

 mikið að opna póstinn heima og vera svona frekar bara að hugsa um mitt líf 

 þegar ég er heima hjá mér og ekki um vinnuna.  

Orð Mörtu drógu saman reynslu allra deildarstjóranna sem áttu auðvelt með að 

draga mörk: „Þegar maður er bara ekki hér, þá er maður ekki í vinnunni.“ 

 Flestallir deildarstjórarnir höfðu gert sér grein fyrir að það væri 

mikilvægt að draga mörk á milli þess að taka ábyrgðina og að skilja hana við 

sig. Inga gerði sér grein fyrir að það væri mikilvægt að draga þessi mörk ef hún 

ætlaði að sinna starfinu vel, eins og kom fram þegar hún lýsti reynslu sinni af 

því að aftengja vinnupóstinn sinn þegar hún fór í sumarfrí: 

 Bara að kötta þetta út var rosa frí. Að hérna vera ekkert að fylgjast með hvað 

 var í gangi, hvernig mönnunin væri eða eitthvað. Því að hérna, þú verður 

 soldið; þú berð ábyrgð á þessu. Og þú vilt að þetta gangi vel. En hvað ætlar þú 

 að gera? Ætlar þú ekki að hvíla þig og koma bara enn þreyttari tilbaka? 

Kristín dró einnig skýr mörk á milli þess að taka ábyrgðina og skilja svo við 

hana þegar hún fer úr vinnunni:  

 Það er mjög auðvelt að fara og tengjast öllu og fara inn í allt. Ég hef átt 

 nokkuð gott með það sko, að aðskilja mig frá mínum skjólstæðingum, hvort 

 sem það eru sjúklingar eða starfsfólk. Svona heilt yfir. Og ég held að það 

 hjálpi, vegna þess að ef maður ætlar með alla bögglana heim, að þá getur 

 maður ekki ráðið við þetta ... það er bara mjög gott að nota sloppinn; maður 

 fer úr honum bara. 

Efla þekkingu  

Að efla markvisst og meðvitað eigin þekkingu var bjargráð 

hjúkrunardeildarstjóranna gagnvart álagi og áskorunum í starfinu. Guðrún jók 

til að mynda við formlega þekkingu sína og bætti við sig meistaraprófi til að 

standa betur að vígi gagnvart krefjandi verkefni í starfi. Lýsing Petru á reynslu 
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sinni endurspeglaði reynslu annarra deildarstjóra þegar hún lýsti því að aukin 

þekking hefði styrkt hana mikið og gert hana reiðubúnari undir að takast á við 

hvað sem var: „Þetta er viðbragð við því að takmarka streituna, því þú ert betur 

í stakk búin.“ Petra endurspeglaði reynslu hjúkrunardeildarstjóranna um að 

árangur og vellíðan í starfi grundvallaðist á aukinni þekkingu þeirra sjálfra:  

 ... til að auka skilvirknina, draga úr álagi og jafnvel auka starfsánægju og allt 

 með hagsmuni skjólstæðings að leiðarljósi ... þá ættum við að reyna að efla 

 okkur ... því að það er okkar styrkur að vanda okkur. 

Dóra sagðist leitast við að „þroskast í starfi og fara á ráðstefnur og þing“ í þeim 

megintilgangi að efla sjálfa sig og sem viðbragð til að sporna við örmögnun. 

Dóra vildi, rétt eins og deildarstjórarnir almennt, standa vel að vígi gagnvart 

hverjum þeim verkefnum sem þær mættu. Nína sagðist til að mynda vera 

„soldið mikið nörd, ég þarf soldið að vita best practice og hvað er gagnreynd 

þekking og svona.“ Þess vegna leitaðist hún við að efla sig með aukinni 

menntun; formlegri menntun, námskeiðum, þjálfun og endurmenntun: „Ég fór 

í nám til að verða betri. ... ég myndi kannski segja að svona handleiðsla eða 

ráðgjöf varðandi leiðtogahlutann eða stjórnunar, er eitthvað sem ég hef bara 

búið til sjálf.“ Guðrún sagði eflingu þekkingar vera hennar bjargráð til að vera 

viðbúnari ófyrirsjáanlegum aðstæðum: „af því að þetta eru ekkert atriði sem 

maður er alltaf að lenda í, þetta eru atriði sem maður getur lent í. Alltaf.“  

 Í hröðu breytingaumhverfi heilbrigðisþjónustunnar upplifðu 

deildarstjórarnir að þær þyrftu alltaf að vera á tánum, leita stöðugt nýrra og 

betri lausna með eflingu þekkingar sem undirbjó þær undir gagnreynda og 

ígrundandi nálgun að starfinu, líkt og Nína lýsti: „Mér finnst mjög mikilvægt 

að staldra við og skoða, er þetta besti mögulegi ferillinn? Í staðinn fyrir að vera 

fastur í að bara framkvæma, framkvæma, framkvæma.“  

Tala opinskátt í trúnaði  

Hjúkrunardeildarstjórarnir sóttu í að tjá sig í trúnaði til að bregðast við erfiðri 

líðan, tilfinningum og álagsaðstæðum. Lára sagði til að mynda að úrvinnsla 

hennar af örmögnun hófst í fyrstu samræðum hennar og rannsakanda þar sem 

hún talaði opinskátt og í trúnaði um líðan sína og reynslu við rannsakanda, og 

var í hennar huga „fyrsta skrefið í rétta átt“. 
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Almennt lögðu meðrannsakendur ríka áherslu á að það að geta talað opinskátt 

og í trúnaði væri bjargráð. Orð Elínar spegluðu reynslu þeirra: 

 ... ég ræði hlutina þó það sé erfitt og svona. Og maður er náttúrlega alltaf 

 með einhverja erfiðleika sjálfur í kringum sig eða í sínu lífi og það bara fylgir 

 lífinu. Mér finnst ég bara þurfa að ræða það og það styrkir mig mjög mikið. 

 Ég meina ég er oft aum og viðkvæm og ég bara, það sést alveg sko. En það 

 líka sést þegar manni líður vel í sinni húð eða þannig.  

Helga sagði að „með því að tala þá er ég búin að hreinsa út eða búin að ná betri 

fókus á vandamálið.“ Olga tók dýpra í árinni og sagði getu sína í að tala um 

hlutina vera lykilbjargráð hennar við erfiðar aðstæður: „Og það sem líka hefur 

kannski bjargað mér er að ég er mjög opin, ég get alltaf rætt um allt, ég byrgi 

ekki mikið inni í mér.“ Ástvinir hjúkrunardeildarstjóranna var sá hópur sem 

þær treystu og veitti þeim stuðning þegar á þurfti að halda. Sumar leituðu eftir 

samskiptum við vini eða vinkonur og aðrar við maka. Lýsing Helgu á 

samskiptum við eiginmann sinn rímaði við reynslu þeirra almennt:  

 Mín sálfræðiþerapía er soldið maðurinn minn, hann speglar mig líka soldið, 

 hvað það er sem ég er að gera og hvort þetta sé rétt eða rangt. Oft er það bara 

 þannig að ég tala og hann hlustar. Og hann segir kannski ekki neitt, bara með 

 því að ég fæ að tala þá er ég búin að hreinsa út eða búin að ná betri fókus á 

 vandamálið.  

Kristín sagði stuðning fjölskyldu og vina vera „næring til að þess að halda mér 

gangandi“ og Dóra lýsti því að eitt af því sem hún hefði gert mjög meðvitað til 

að viðhalda vellíðan var að „halda partý og veislur og allt sem gleður mig. Sem 

mér finnst gaman.“ Í sama streng tók Kristín sem meðvitað hringdi í og hitti 

vinkonur sínar þegar álagið í vinnunni var mikið: „ ... þá bara tók ég upp tólið 

og fékk vinkonurnar með mér á kaffihús og var að reyna að gera eitthvað 

annað, eitthvað skemmtilegt. Eitthvað svona allt annað.“  

 Samfélagið í heild sinni var hjúkrunardeildarstjórunum einnig 

stuðningur og birtist í styrkri nánd og trausti gagnvart þeim sjálfum og starfinu 

þeirra. Petra lýsti því þannig að „þegar á reynir eru menn boðnir og búnir til að 

leggjast á eitt til að hjálpast að.“  
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 Deildarstjórarnir lýstu því að þær töluðu opinskátt til að vinna úr 

erfiðum aðstæðum. En þær lýstu því einnig hvernig þær drógu sig í hlé og 

ígrunduðu með sér í einrúmi í þeim tilgangi að leggja mat á stöðuna hverju 

sinni. Hluti deildarstjóranna sögðu starfið og/eða starfsumhverfið ekki vera 

þess eðlis að þær hefðu kost á að ígrunda reynslu í vinnutíma, á meðan hluta 

þeirra stóð til boða einhvers konar formleg viðrun, handleiðsla eða markþjálfun 

í vinnutíma. En reynsla deildarstjóranna var sú að þrátt fyrir það urðu þær 

stöðugt að beita innsæi sínu. Guðrún benti á að með því að ígrunda á meðan 

hún tækist á við aðstæðurnar hefði gert henni kleift að hlusta á og taka mark á 

innsæi sínu.  

Samantekt  

Hér hafa verið lagðar fram niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

meðrannsakendur; sextán hjúkrunardeildarstjórar sem starfa á 

heilbrigðisstofnunum á Íslandi, lýstu reynslu sinni af álagi og áskorunum í 

starfi og af bjargáðum í því samhengi.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar í hnotskurn komu fram í orðum Helgu sem 

sagði „Aðalmálið að maður hlúi að sjálfum sér“, sem endurspeglaðist í fjórum 

meginþemum sem komu fram eftir gagnagreiningu og – úrvinnslu. Maður fer 

aldrei úr þessari kápu vísar til þess að deildarstjórarnir upplifðu starfið 

umfangsmikið og ábyrgðina takmarkalausa. Þær litu á starfsfólkið sem sína 

skjólstæðinga og að það væri á þeirra ábyrgð að sjá til þess að þau blómstruðu 

í starfi, liði vel og fengju stuðning í umhverfi sem einkenndist af álagi og 

manneklu. Samhliða lýstu deildarstjórarnir að gerðar væru næsta 

ómanneskjulegar kröfur til þeirra sjálfra um færni, ábyrgð og getu til að koma 

auga á og taka að sér verkefni sem þurfti að leysa. Þú ræður eiginlega ekki þó 

þú ráðir vísaði til þess að þó að þær gætu tekist á við starfið sitt og upplifðu 

sig stjórna sinni starfsstöð og starfinu almennt, þá var starfsumhverfið 

alltumvefjandi og hafði áhrif á líðan þeirra í starfi með því að einkennast annað 

hvort af meðbyr eða mótvindi. Þær höfðu allar upplifað að hafa vindinn í 

fangið í starfsumhverfinu sem einkenndist af skorti á tilgangi starfa, 

framtíðarsýn og stuðningi. Mótvindurinn hafði mikil áhrif á þær sem birtist í 

vanlíðan þeirra í starfi, sérstaklega ef ekki var neinn meðbyr fyrir hendi. Aftur 

á móti ef meðbyr var til staðar, sem einkenndist af skýrum tilgangi, 
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framtíðarsýn og stuðningi, þá leið þeim allajafna vel í starfi og lýstu því að 

starfið þeirra var viðurkennt og þær upplifðu það skipta máli í stóra samhengi 

heilbrigðisþjónustunnar. Það sést þegar manni líður vel lýsti reynslu 

hjúkrunardeildarstjóranna af líðan í starfi. Meðrannsakendur skiptust í tvo 

hópa, þar sem annar hópurinn upplifði vellíðan og sátt í starfi sem birtist í því 

að hafa val um að starfa sem deildarstjóri, en hinum hópnum leið ekki vel, 

upplifðu mikla þreytu – jafnvel örmögnun – og var hvorki sáttur við aðstæður 

sínar né sjálfa sig. Fjórða meginþemað, Maður þarf að vera viðbúin hreinlega 

öllu, vísaði til reynslu meðrannsakenda af bjargráðum, sem gerðu þeim kleift 

að takast á við starfið sitt. Að hlúa að sér var undirstöðubjargráð og fól í sér að 

deildarstjórarnir forgangsröðuðu sjálfri sér og sinni velferð fremst sem gerði 

þeim mögulegt að annast um starfið sitt, starfsfólkið og aðra. Í kjölfarið gátu 

þær dregið mörk, eflt faglega þekkingu og talað opinskátt og í trúnaði, sem 

voru allt mikilvægir þættir í verkfærakistu bjargráða þeirra.  

 



124 

  

 

 

 

 

 

 

 



125 

Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem gefur mynd 

af reynslu hjúkrunardeildarstjóra sem starfa innan heilbrigðisstofnana á Íslandi 

vorið 2018. Í upphafi er greint frá því sem varpar nýju ljósi á viðfangsefni 

rannsóknarinnar miðað við stöðu þekkingar og fyrri rannsóknir. Þá verða 

niðurstöðurnar speglaðar við stöðu þekkingar á sviðinu með því að fjalla um 

hvað í niðurstöðunum styður við fyrirliggjandi þekkingu og 

rannsóknarniðurstöður. Að lokum verður greint frá notagildi rannsóknarinnar 

og lagðar fram tillögur að framtíðarrannsóknum á þessu sviði.  

„Aðalmálið að maður hlúi að sjálfum sér“  

Störf hjúkrunardeildarstjóra eru ófyrirsjáanleg, verkefnin mörg og 

starfslýsingar þeirra oft ómarkvissar þar sem umfang ábyrgðarsviðs þeirra er 

mikið og sama má segja um kröfurnar sem gerðar eru til þeirra. Miðað við 

stöðu þekkingar á sviðinu voru niðurstöður rannsóknarinnar nýmæli, þar sem 

ekki fundust sambærilegar niðurstöður sem sýndu fram á að með því að hlúa 

að sér efldist innri styrkur hjúkrunardeildarstjóra sem var undirstöðubjargráð 

þeirra til að takast á við álag og áskoranir í starfi. Markverðast við 

rannsóknarniðurstöðurnar var sú sameiginlega og þýðingarmikla reynsla 

hjúkrunardeildarstjóranna að með því að annast meðvitað og reglulega um 

sjálfa sig sem leiddi af sér tilfinningu um að hafa val um að starfa sem 

deildarstjóri, öðluðust þær vellíðan og sátt í starfinu, þrátt fyrir að upplifa fáa 

ef einhverja þætti í starfinu og starfsumhverfinu styðjandi eða hjálplega. Má 

þar nefna að þær lýstu allar umfangsmikilli verkefnabyrði og ábyrgð, miklu 

álagi, manneklu, skorti á stuðningi og framtíðarsýn yfirmanna. Að efla innri 

styrk með því að hlúa að sér var undirstöðubjargráð þeirra til að takast á við 

starfið, hvernig svo sem starfsaðstæðunum var háttað. 
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Starf hjúkrunardeildarstjóra: „Maður fer aldrei 

úr þessari kápu“ 

Deildarstjórarnir upplifðu starfið sitt umfangsmikið og ábyrgðina 

takmarkalausa. Þær litu á starfsfólkið sem sína skjólstæðinga og litu svo á að 

það væri á þeirra ábyrgð að sjá til þess að starfsfólkið blómstraði í starfi, liði 

vel og fengi stuðning í umhverfi sem einkenndist af álagi og manneklu. Það 

samræmist fyrirliggjandi rannsóknum sem hafa sýnt fram á að 

hjúkrunardeildarstjórar eru lykilaðilar í að skapa heilbrigt, árangursríkt, eflandi 

og styðjandi starfsumhverfi, þeir hafa mikil áhrif á starfsánægju starfsfólks og 

áform þeirra um að vera í starfi (Cowden, Cummings og Profetto-McGrath, 

2011; Shirey, 2006; Shirey, Ebright og McDaniel, 2008). Samhliða lýstu 

deildarstjórarnir að gerðar væru miklar kröfur til þeirra sjálfra um færni, 

ábyrgð og getu til að koma auga á og taka að sér verkefni sem þurfti að leysa 

og lýstu allir meðrannsakendur umfangsmiklu starfshlutverki, sem einkenndist 

af kröfum um færni, ábyrgð og þunga verkefnabyrði. Það er í samræmi við 

fyrri rannsóknarniðurstöður, bæði erlendar og hérlendar, sem hafa lýst því að 

störf hjúkrunardeildarstjóra eru talin vera þau mest krefjandi í 

heilbrigðisþjónustu, á þeim hvílir mikil verkefnabyrði og vinnuálag, drjúgur 

tími fer í ófyrirséð verkefni og þeir eiga að búa yfir margþættum og um leið 

framúrskarandi færniþáttum (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2018; Johansson, 

Sandahl og Hasson, 2011; Mathena, 2002; McCallin og Frankson, 2010; 

Sellgren, Ekvall og Tomson, 2008).  

 Hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu því að ábyrgð starfsins hvíldi á þeim, 

þær sögðu starfið vera þess eðlis að þær yrðu að takast á við það einar, það 

væri enginn sem myndi taka boltana þeirra ef þær misstu þá. Þær áttu erfitt 

með að skipuleggja starfið sitt þar sem hver dagur var meira og minna 

ófyrirsjáanlegur. Þær þurftu að hlaupa í og vera reiðubúnar að taka að sér öll 

starfshlutverk starfsstöðvarinnar, samhliða stjórnunarstarfinu. En 

stjórnunartengdu verkefnin viku iðulega fyrir klínískum verkefnum sem voru 

meira aðkallandi og ekki hægt að fresta. Jafnvel þó að störf 

hjúkrunardeildarstjóra hafi tekið breytingum á síðastliðnum árum, þá má 

greina vísbendingar í nýlegum starfslýsingum hjúkrunardeildarstjóra frá 

Landspítala (e.d.) og Sjúkrahúsinu á Akureyri (Framkvæmdastjórn SAk, 2018) 

í þá átt að ný stjórnunartengd verkefni og víðtækari ábyrgð hafi bæst við þau 
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störf sem tilheyra starfi hjúkrunardeildarstjóra. Auk þess sýndu rannsóknir 

Hyrkas, Appleqvist-Schmidlechner og Kivimaki (2005) og Wong og Spence 

Laschinger (2015) að umfang verkefna þeirra og ábyrgðarskylda væri 

óraunhæf og að bein, klínísk hjúkrun væri enn veigamikill þáttur í starfi þeirra, 

sem samræmist niðurstöðum rannsóknar Herdísar Sveinsdóttur o.fl. (2018) og 

þeim niðurstöðum rannsóknarinnar sem hér er kynnt, að deildarstjórarnir tóku 

iðulega að sér störf við klíníska hjúkrun þegar mönnun var ótrygg eða ónóg, 

og lögðu þá til hliðar sín stjórnunar- og rekstrartengdu verkefni. 

 Hjúkrunardeildarstjórarnir litu allar á starfsfólkið sem sína 

skjólstæðinga, sem þeim bæri bæði að annast um og hlúa að svo að þeir gætu 

sinnt starfi sínu af kostgæfni. Jafnframt lýstu þær yfir áhyggjum af 

starfsfólkinu, þar sem mönnun væri ábótavant, kröfurnar til starfsfólks því 

miklar og álagið gríðarlegt. Það samræmist niðurstöðum rannsókna sem sýna 

að hjúkrunardeildarstjórar leggja grunn að ánægju skjólstæðinga með því að 

sjá til þess að hjúkrunarþjónustan búi yfir bestu mögulegu gæðum (Duffield, 

1991; McGillis Hall og Donner, 1997). Þrátt fyrir að kröfur um umfangsmeiri 

ábyrgð og fleiri verkefni meðal hjúkrunardeildarstjóra séu settar fram (Aiken 

og Harper-Harrison, 2012; Framkvæmdastjórn SAk, 2018; Landspítali, e.d.), 

þá bentu Moore, Sublett og Leahey (2016) á að því fylgi ekki aukið aðgengi 

að bjargráðum, fullnægjandi undirbúningur eða aðlögun að starfshlutverkinu. 

En hjúkrunardeildarstjórarnir eiga eftir sem áður að viðhafa gæðaverklag og 

stýra ánægðu starfsfólki sem hvorki brenni út né láti af störfum. Niðurstöður 

samþættrar yfirlitsgreinar Labrague o.fl. (2018) leiddu í ljós að það væri 

mikilvægt að séð væri til þess að hjúkrunardeildarstjórar hefðu möguleika á að 

hlúa að starfsfólkinu sínu í daglegum störfum, með því að leita leiða til að 

draga úr verkefnabyrði þeirra. Ekki síst í ljósi þess að sýnt hefur verið fram á 

að þeir eru lykilaðilar í að skapa heilbrigt og árangurríkt starfsumhverfi og hafa 

mikil áhrif á starfsánægju undirmanna sinna og ákvörðun um að vera í starfi 

(Cowden, Cummings og Profetto-McGrath, 2011; Shirey, 2006; Shirey, 

Ebright og McDaniel, 2008). 

 Krafa um umfangsmikla samskiptahæfni hjúkrunardeildarstjóra er mikil 

því eins og Shirey, Ebright og McDaniel (2008) sýndu fram á þá eru 

hjúkrunardeildarstjórar ekki aðeins mikilvægur hlekkur á milli yfirstjórnenda 

heilbrigðisstofnanna og klínískra hjúkrunarfræðinga, heldur gegna þeir 

lykilhlutverki í að skapa vinnumenningu sem eflir og styður starfsfólk, sem 
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hefur bein áhrif á starfsánægju og starfsmannaveltu og samræmist því að 

samskiptahæfni þeirra við samstarfsfólk er talinn vera einn mikilvægasti 

færniþáttur þeirra (Manthey, 2007; Nilson, 2003).  

 Engin af hjúkrunardeildarstjórunum orðaði reynslu af óánægju 

starfsmanna eða undirmanna sinna með störf sín. Þær lögðu ríka áherslu á góð 

samskipti við starfsfólkið sitt, að efla þau, hlúa að þeim og sjá til þess að þau 

fengju viðeigandi stuðning og væru að ganga í takt í sömu átt. Hafa ber þó í 

huga að niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einungis vísbendingar um velgengni 

þeirra almennt í samskiptum, þar sem þær voru ekki beðnar um að meta 

sérstaklega samskiptaþáttinn í starfshlutverki sínu. Þessar vísbendingar eru þó 

allrar athygli verðar og er áhugavert að skoða þær í ljósi þess að þær 

samræmast annars vegar hugmyndum um eiginleika kvenna sem leiðtoga, sem 

hafa sýnt fram á að konur ná meiri árangri en karlar í stöðum millistjórnenda, 

og er álitið að það sé vegna þess að þar er gerð sérstök krafa um færni í 

samskiptum (Eagly, Johannesen-Schmidt og van Engen, 2003; Northouse, 

2013). Auk þess hefur verið sýnt fram á að stuðningur hjúkrunardeildarstjóra 

var, auk streitu í starfi, sá þáttur sem spáði mest fyrir um starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á íslenskum sjúkrahúsum (Birna G. 

Flygenring og Herdís Sveinsdóttir, 2014), sem er samhljóma niðurstöðum 

rannsóknar Gunnarsdóttur o.fl. (2009). Hins vegar eru niðurstöðurnar í takt við 

tvær af þremur stoðum líkans Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) um þjónandi 

forystu: Að hlúa að og sýna starfsfólkinu sínu einlægan áhuga og að búa yfir 

hæfileika til að sjá til framtíðar. Einlægur áhugi birtist í því að leiðtoginn hefur 

einlægan áhuga á að efla og þroska fylgjendur sína og samstarfsfólk, hann sýnir 

þeim viðurkenningu og á við þau sterk tengsl. Það samræmist því hlutverki 

hjúkrunardeildarstjórans að sjá til þess að innan stofnunarinnar starfi ánægt og 

faglega fært fagfólk, sem hann tengist og á í góðum samskiptum við. 

Hæfileikinn til að sjá til framtíðar birtist í því leiðtoginn hefur skýra 

framtíðarsýn og býr yfir hugsjón. Hann gerir sér grein fyrir að hann er þjónn 

sameiginlegra hagsmuna sem sameina fólk, móta framtíðarsýn og gefa starfinu 

merkingu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að umfangsmiklir 

færniþættir og eiginleikar hjúkrunardeildarstjóranna tilheyrðu bæði 

þjónustuvídd og forystuvídd þjónandi forystu (Blanchard, 2018; Greenleaf, 

2018; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Þær fléttuðu saman þessar tvær víddir bæði 

meðvitað og ómeðvitað í daglegum störfum sínum.  
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Starfsaðstæður hjúkrunardeildarstjóra: „Þú 

ræður eiginlega ekki þó þú ráðir“ 

Þó að hjúkrunardeildarstjórarnir gætu tekist á við starfið sitt og upplifðu sig 

stjórna sinni starfsstöð og starfinu almennt, þá var starfsumhverfið 

alltumvefjandi og hafði áhrif á líðan þeirra í starfi með því að einkennast annað 

hvort af því að vera með byr í seglin eða með vindinn í fangið. Þær höfðu allar 

upplifað mótvind í starfsumhverfinu sem einkenndist af skorti á tilgangi starfa, 

framtíðarsýn og stuðningi. Mótvindurinn hafði mikil áhrif á þær sem birtist í 

vanlíðan þeirra í starfi, sérstaklega ef ekki var neinn meðbyr fyrir hendi. Aftur 

á móti ef meðbyr var til staðar, sem einkenndist af skýrum tilgangi, 

framtíðarsýn og stuðningi, þá leið þeim allajafna vel í starfi og lýstu því að 

starfið þeirra var viðurkennt og þær upplifðu það skipta máli í stóra samhengi 

heilbrigðisþjónustunnar. Það ber í þessu sambandi að hafa í huga að Manthey 

(2007) bendir á það hlutverk hjúkrunardeildarstjórans að skapa framtíðarsýn 

fyrir starfsstöðina, jafnvel þó framtíðarsýn stofnunar eða yfirstjórnar sé ekki 

skýr. Áhugavert er að skoða þetta í ljósi einnar þriggja stoða þjónandi forystu, 

hæfileikanum til að sjá til framtíðar, sem felur í sér að næsti yfirmaður 

hjúkrunardeildarstjóranna setur fram skýra framtíðarsýn fyrir starfsstöðina í 

heild sinni og býr yfir hugsjón. Þannig upplifa millistjórnendurnir tilgang, 

merkingu og von í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Zak, 2017).  

 Fyrstu árin eftir efnahagshrunið 2009 var mikill niðurskurður innan 

íslenska heilbrigðiskerfisins. Undanfarin ár hafa fjárframlög aukist jafnt og 

þétt þó enn sé langt í land. Því hefur fylgt aukið álag og ábyrgð á 

hjúkrunardeildarstjóra, líkt og nýlegar starfslýsingar sýna (Framkvæmdastjórn 

SAk, 2018; Landspítali, e.d.), og getur leitt til þess að þeir upplifa sig ekki 

mikilvæga og sýna valdsækni gagnvart eigin starfsstöð líkt og Kanter (2010) 

benti á í umfjöllun sinni. Rannsóknarniðurstöður Judkins, Massey og Huff 

(2008), Mathena (2002), Moore, Sublett og Leahey (2016) Platt og Foster 

(2008) og Wright o.fl. (2000) sýndu að skortur á stuðningi yfirmanna samhliða 

aukinni ábyrgð og álagi í starfi endurspeglaðist í vanlíðan þeirra, óöryggi í 

starfi, tilfinningu um örmögnun og að standa einar. Allflestir næstu yfirmenn 

hjúkrunardeildarstjóranna voru konur, og má í því sambandi velta fyrir sér 

umfjöllunum Kanter (1977), Derks, Van Laar og Ellemers (2016) og Sandberg 

(2013) og rannsóknarniðurstöðum Duguin (2011) um konur í 
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stjórnendastörfum sem höfundarnir líktu við býflugnadrottningar sem ættu til 

að halda millistjórnendum, vinnubýflugunum, niðri. Skortur á stuðningi, sem 

hjúkrunardeildarstjórarnir lýstu sem mótvindi, hefur leitt til þess að 

nýgræðingar í störfum hjúkrunardeildarstjóra takast á við starfið með 

leitaraðferð (Paliadelis, Cruickshank og Sheridan, 2007). Fram kom í 

samræðum við meðrannsakendur mikilvægi mentorakerfis til að styðja við 

nýgræðinga í hjúkrunardeildarstjórahlutverkinu. Þessar niðurstöður eru í takt 

við fyrri rannsóknir sem hafa bent á mikilvægi stuðnings við stjórnendur í 

hjúkrun (Aiken og Harper-Harrison, 2012; RNAO, 2014; Sigrún 

Gunnarsdóttir, Ágústa Benný Herbertsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2006).  

 Stuðningur yfirmanna var byr í segl deildarstjóranna í starfi sínu, sem 

samræmist niðurstöðum rannsókna á stuðningi yfirmanna og mikilvægum 

áhrifum hans á vellíðan hjúkrunardeildarstjóra í starfi og ákvörðun um að halda 

áfram í starfi (Adriaenssens, Hamelink og Van Bogaert, 2017; Fletcher, 2001; 

Foley, o.fl., 2002; Gunnarsdóttir o.fl., 2009; Laschinger, Purdy og Almost, 

2007; Lee og Cummings, 2008; Patrick og Laschinger, 2006; Laschinger o.fl., 

2006; Þórey Agnarsdóttir o.fl., 2016). Upplifun hjúkrunardeildarstjóranna af 

veittum stuðningi næstu yfirmanna samræmist kenningu Sigríðar 

Halldórsdóttur (2003a/2003b) um eflandi og styðjandi samskiptahætti, sem eru 

jákvæð birtingarmynd valds í samskiptum. Þeir felast í því annars vegar að 

gefa valdið og hins vegar að deila því, sem leiðir til gagnkvæmni, tilfinningu 

um að hafa rödd og skapar traust í samskiptum.  

 Það var nokkuð áberandi að þeir hjúkrunardeildarstjórar sem ekki 

upplifðu stuðning yfirmanna, leituðu flestir eftir stuðningi jafningja eða 

formlegum stuðningi, til dæmis handleiðslu. Það samræmist niðurstöðum 

rannsókna sem hafa leitt í ljós að upplifaður stuðningur jafningja geti að 

einhverju leyti komið í stað stuðnings yfirmanna (Paliadelis, Cruickshank og 

Sheridan, 2007; Shirey o.fl., 2010) og að handleiðsla geti dregið úr einkennum 

streitu, stutt við tilfinningu um að hafa stjórn og eflt sátt og sjálfstraust 

gagnvart aðstæðum (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl., 2017; Sigrún Júlíusdóttir, 

2000). 

 Niðurstöðurnar samræmast niðurstöðum rannsókna sem hafa leitt í ljós 

að aukinn stuðningur yfirmanna hjúkrunardeildarstjóra myndi gera þá 

reiðubúnari til að takast á við daglegar áskoranir og greiða fyrir árangri þeirra 



131 

og áhuga á starfinu (Kath o.fl., 2013; Lee og Cummings, 2008; Patrick og 

Laschinger, 2006; Udod og Dean Care, 2012). 

Líðan hjúkrunardeildarstjóra: „Það sést þegar 

manni líður vel“ 

Meðrannsakendur skiptust í tvo hópa hvað varðaði upplifun þeirra af líðan í 

starfi. Langflestir lýstu vellíðan og sátt í starfi sem birtist í því að þeir upplifðu 

sig hafa tekið meðvitaða ákvörðun um að starfa sem deildarstjóri. Hinum leið 

ekki vel, upplifðu mikla þreytu – jafnvel örmögnun – og voru ekki sáttir, hvorki 

við aðstæður sínar né sjálfa sig.  

 Deildarstjórarnir sem lýstu góðri líðan og sátt gagnvart aðstæðum 

sínum, áttu sameiginlegt að hafa tekið meðvitaða ákvörðun um að vera í 

starfinu. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýna að skýr 

tilgangur starfs, starfsöryggi, tilfinning um að hafa stjórn á starfi sínu, sjálfræði 

og vald til að taka ákvarðanir hefur jákvæð áhrif á líðan hjúkrunardeildarstjóra 

í starfi og eflir sjálfsábyrgð (Lee og Cummings, 2008; Kanter, 2010; Kath, 

Stichler og Ehrhart, 2012; Manthey, 2007; Van Boagert o.fl., 2014).  

 Þær af meðrannsakendum sem lýstu vanlíðan og ósátt gagnvart starfinu, 

áttu sameiginlegt að upplifa þreytu og jafnvel örmögnun, sem bæði tengdist 

álagi í starfi og einnig persónulegu álagi. Það samræmist niðurstöðum 

rannsókna sem hafa sýnt að hjúkrunardeildarstjórar upplifa sálrænt álag í meira 

mæli en aðrir þar sem störf þeirra eru meira krefjandi en önnur innan 

heilbrigðisþjónustu og í samfélaginu almennt, og að persónulegt álag í einkalífi 

auki líkur á andlegri vanlíðan þeirra (Johansson, Sandahl og Hasson, 2011; 

Judkins, Massey og Huff, 2006; Sveinsdóttir og Gunnarsdóttir, 2008). Einnig 

hafa rannsóknir leitt í ljós aukna tíðni þreytu og mikillar eða mjög mikillar 

tilfinningalegrar örmögnunar á liðnum árum meðal hjúkrunardeildarstjóra. 

Niðurstöður nýrra rannsókna gefa til kynna að einn af hverjum þremur til einn 

af hverjum sex hjúkrunardeildarstjórum séu að kljást við einkenni og 

afleiðingar örmögnunar (Jana Katrín Knútsdóttir, 2016; Van Boagert o.fl., 

2014; Þórey Agnarsdóttir o.fl., 2014).  
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 Niðurstöðurnar gáfu vísbendingar um að hjúkrunardeildarstjórarnir 

sýndu mörg einkenni þjónandi forystu, sem bentu til þess að væru þeim og 

starfsfólki þeirra til hagsbóta. Má þar nefna einlægan áhuga 

hjúkrunardeildarstjóranna á að efla og hlúa að starfsfólkinu sínu og að búa yfir 

hæfileika til að sjá til framtíðar, sem eru tvær meginstoðir þjónandi forystu 

samkvæmt líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) sem byggir á hugmyndum 

Greenleaf (2018). Hins vegar er vert að benda á að Panaccio o.fl. (2015) sýndu 

fram á að örmögnun geti mögulega komið fram meðal þjónandi leiðtoga ef 

hann tekur að sér of mörg verkefni, er ávallt reiðubúinn að styðja aðra og beita 

þekkingu sinni til framþróunar og aukins skilnings annarra. Þetta eru í sjálfu 

sér mikilvægir eiginleikar fyrir þjónandi leiðtoga í ljósi skiptingar Blanchard 

(2018) og Prosser (2010) á eiginleikum þjónandi leiðtoga innan annars vegar 

þjónustuvíddar og hins vegar forystuvíddar. En í ljósi umfjöllunar Panaccio 

o.fl. (2015) má benda á að í riti sínu er Greenleaf (2018) nokkuð tíðrætt um að 

með því að draga sig í hlé og ígrunda, geti þjónandi leiðtogi forgangsraðað, 

fengið yfirsýn og nýtt betur eigin bjargráð.  

Bjargráð hjúkrunardeildarstjóra: „Maður þarf 

að vera viðbúin hreinlega öllu“ 

Iðkun og tileinkun bjargráða gerði meðrannsakendum kleift að takast á við 

starfið sitt og finna sátt í starfinu þrátt fyrir krefjandi starfsaðstæður, 

takmarkaðan stuðning, verkefnabyrði, takmarkalausa ábyrgð og álag. Að hlúa 

að sér var undirstöðubjargráð og fól í sér að deildarstjórarnir forgangsröðuðu 

sjálfri sér, sem gerði þeim mögulegt að annast um starfið sitt, starfsfólkið og 

aðra. Í kjölfarið gátu þær dregið mörk, eflt þekkingu sína og talað opinskátt og 

í trúnaði, sem voru allt mikilvægir þættir í verkfærakistu bjargráða þeirra. 

Covey (2016) bendir á að stjórnandi þurfi að hlúa að sér til að ná árangri, sem 

er í takt við umfjöllun Drucker (2010). Í umfjöllun Braunschneider (2013) er 

minnst á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar annist um sig til að koma í veg 

fyrir kulnun og hluttekningarþreytu. Umfjöllunin bendir þó ekki á 

rannsóknarniðurstöður því til stuðnings. Í kerfisbundinni samantekt Awa, 

Plaumann og Walter (2010) voru lesnar og greindar 25 íhlutunarrannsóknir 

sem höfðu kannað áhrif skilgreindra íhlutanna á kulnunareinkenni ýmissa 

fagstétta. Þar á meðal voru íhlutanir eins og handleiðsla, HAM, 

slökunarmeðferð, hláturmeðferð, félagslegur stuðningur, breytingar á 
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vaktafyrirkomulagi og ígrundun, en ekki var minnst á að hlúa að sér. Í 80% 

tilfella dró úr einkennum kulnunar en jákvæðu áhrifin dvínuðu eftir því sem 

tíminn lengdist frá íhlutuninni. Höfundarnir lögðu í kjölfarið til að íhlutanir 

sem væru endurteknar reglubundið gætu gefið betri langtíma árangur. 

Kerfisbundin samantekt Duhoux o.fl. (2017) á íhlutunum sem gætu stutt við 

andlega líðan hjúkrunarfræðinga styður niðurstöður Awa, Plaumann og Walter 

(2010).  

 Undirstöðubjargráðið, að hlúa að sér, sem rannsóknin dró fram að 

hjúkrunardeildarstjórarnir iðkuðu, er langtíma bjargráð sem er bæði 

vandamálamiðað og tilfinningamiðað, er álitið hjálplegt, uppbyggilegt og 

raunhæft og styðja við heilbrigða aðlögun að álagsþáttum (Kabat-Zinn, 2013; 

Lazarus, 2000). Hjúkrunardeildarstjóranir önnuðust um sig með reglubundinni 

hreyfingu og hvíld, útiveru, ígrundun og horfast í augu við sjálfa sig með því 

að draga sig í hlé og sýna sér samkennd. Að hlúa að sér samræmist 

umfjöllunum um að innri styrkur eflist með reglubundinni hreyfingu, 

kjarngóðu mataræði, svefni og hvíld, einveru og ígrundun og með því horfast 

heiðarlega í augu við eigið varnarleysi (Brené Brown, 2006/2012; Covey, 

2016; Drucker, 2010; Greenleaf, 2018; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2011; Higgs og Rowland, 2010; Moore, Sublett og Leahey, 2016; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2006). Að hlúa að sér tengist hugmyndum um 

samkennd í eigin garð, sem hefur verið sýnt fram á að geti dregið úr einkennum 

örmögnunar, aukið þrautseigju, eflt innri styrk og gerir kleift að skapa tengsl 

(Neff, 2003; Gilbert, 2009; Neff og Germer, 2013). Sýnt hefur verið fram á að 

hjúkrunarfræðingar sem iðka samkennd í eigin garð eiga betur með að takast á 

við álag og líður betur (Durkin o.fl., 2016).  

 Að hlúa að sér með því að draga sig í hlé og ígrunda og með hlustun á 

sjálfa sig er í takt við hugmyndir Greenleaf (2018) um eflingu innri styrks 

þjónandi leiðtoga (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Á bls. 38 í riti sínu skrifar 

Greenleaf (2018) til að mynda:  

 Það að stilla hraðann af með því að draga sig í hlé þegar við á er ein besta 

 leiðin til að nýta þá kosti sem maður hefur yfir að ráða á ákjósanlegan hátt. 

 Þjónandi leiðtogi verður stöðugt að spyrja sig: „Hvernig get ég notað sjálfan 

 mig til að þjóna sem best?“    
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Það má draga þá ályktun af umfjöllun Greenleaf (2018) að með því að staldra 

við geti leiðtoginn komið í veg fyrir örmögnun. Auk þess sagði Greenleaf 

(2018) ígrundun efla vakandi vitund sem sé verndandi gegn streitu, því hún 

styðji við hugarró gagnvart álagi og óvissu. Það samræmist rannsóknum sem 

hafa sýnt fram á að ígrundun geti verið gagnlegt viðbragð við örmögnun 

(Horton-Deutsch og Sherwood, 2008; Johns, 2000; Porter-O´Grady og 

Malloch, 2007). Það er jafnframt ástæða til að hafa orð Greenleaf í huga í ljósi 

umfjöllunar Panaccio o.fl. (2015) sem sýndu fram á að það eru meiri líkur á 

örmögnun ef stefna yfirstjórnar fer ekki saman við stefnu fylgjenda leiðtogans, 

þar sem leiðtoginn finnur þá sterkt fyrir hlutverkaárekstrum í störfum sínum. 

Þá verður enn mikilvægara fyrir leiðtogann að beita aðferðinni sem Greenleaf 

(2018) lagði áherslu á; að draga sig í hlé og komast í kjölfarið að því hvernig 

færni hans sem leiðtoga nýtist best og verði sem flestum til hagsbóta.  

 Það kom fram í samræðunum að deildarstjórarnir héldu fast í að taka frá 

tíma til að hlúa að sér; og alveg einkanlega þegar verkefnin voru mörg og 

álagið yfirþyrmandi. Kristín sagði til að mynda að álagstopparnir væru 

„tímabilin sem maður má alls ekki missa úr að gera eitthvað.“ Það samræmist 

umfjöllunum um að innri styrkur feli í sér djúpan skilning og þekkingu á 

sjálfum sér og meðvitund um að til að hámarka árangur í lífi og starfi þurfi 

hver að byrja á sjálfum sér (Covey, 2016; Covey, 2004; Goleman, 1995; 

Gunnar Dal, 1957; Goleman, Boyatzis og Mckie, 2002; Sigfinnur Þorleifsson, 

2001; Sigríður Halldórsdóttir, 2006).  

 Að draga mörk á milli einkalífs og starfs kom endurtekið fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar og samræmist rannsóknarniðurstöðum Mackoff 

(2011) og Udod og Dean Care (2012), þar sem hjúkrunardeildarstjórar lýstu 

bjargráðum sínum gagnvart álagi í starfi. Að draga mörk er tilfinningamiðað 

bjargráð sem felur í sér að tileinka sér skilgreindar hugsanir sem létta á álagi 

og geta leitt til betri líðanar og sáttar í aðstæðunum (Lazarus, 2000).  

 Að efla þekkingu var bjargráð sem deildarstjórarnir notuðu til að bæði 

gera sig reiðubúnari undir að takast á við hvað sem er og til að efla sig og 

sporna við örmögnun. Efling þekkingar er vandamálamiðað bjargráð sem eflir 

heilbrigða aðlögun gagnvart álagi (Lazarus, 2000). Að efla þekkingu 

hjúkrunardeildarstjóra samræmist umfjöllunum og rannsóknum sem hafa leitt 

í ljós mikilvægi þess að þeir sæki sér formlega stjórnunarmenntun og 
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handleiðslu í starfi, í þeim tilgangi að vera færari og þrautseigari stjórnendur í 

leiðtogahlutverkinu og geti gert árangursríkar breytingar (AACN, 2011; 

Cardin og McNeese-Smith, 2005; Keane, Ducette og Adler, 1985; McDallin 

og Frankson, 2010; Watkins o.fl., 2014). Að efla þekkingu hefur því ekki verið 

skilgreint sem bjargráð í sjálfu sér; frekar er um að ræða undirbúning undir 

starfshlutverk eða viðhald og endurmenntun í starfshlutverki sem kerfið eða 

yfirstjórn á að sjá til að sé fyrir hendi. Þó ber að nefna að í Siðareglum 

hjúkrunarfræðinga (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015) segir í fyrstu 

grein að „Hjúkrunarfræðingur viðheldur þekkingu sinni og færni og ber 

faglega, siðferðilega og lagalega ábyrgð á störfum sínum“. Að efla þekkingu 

er einnig í takt við líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) og hugmyndir 

Greenleaf (2018) um innri styrk þjónandi leiðtoga sem eflist með stöðugri 

þekkingarleit og aukinni sjálfsþekkingu.  

 Að tala opinskátt og í trúnaði var bjargráð sem 

hjúkrunardeildarstjórarnir notuðu til að bregðast við álagi, erfiðum 

tilfinningum og líðan. Að tala er bjargráð sem eflir heilbrigða aðlögun að álagi 

og er vandamálamiðað (Lazarus, 2000). Elín sagði til að mynda að það að tala 

myndi styrkja hana. Sem samræmist umfjöllun Younger (1995) um að það að 

tala er farvegur fyrir þjáningu og gerir kleift að finna henni merkingu um leið 

og það opnar á leið úr einangruninni sem vanlíðanin eða þjáningin veldur. Að 

tala felur í sér heiðarlega afhjúpun og kallar á varnarleysi gagnvart eigin 

aðstæðum, reynslu og líðan. Og getur eflt innri styrk, leitt af sér samkennd, 

traust og umhyggju í samskiptum og leggur grunninn að árangursríkum 

tengslum sem verða til með endurnærandi samskiptum við aðra (Brown, 

2006/2012; Gilbert, 2009; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011; 

Ito og Bligh, 2016). Meðrannsakendur sóttu meðvitað í góð og endurnærandi 

samskipti þegar álagið í starfinu var mikið, í þeim tilgangi að gera „eitthvað 

skemmtilegt, eitthvað svona allt annað“ eins og Kristín sagði. Það samræmist 

rannsóknum og umfjöllunum sem hafa leitt í ljós að góð samskipti og tengsl 

efla innri styrk (Greenleaf, 2018; Lundman o.fl., 2010; Manthey, 2007; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2006). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að um leið og 

hjúkrunardeildarstjórarnir öðluðust skilning á aðstæðum sínum, gátu þeir 

aðgreint þætti í aðstæðunum sem þeir gátu stjórnað og sem þeir gátu ekki 

stjórnað. Það gerði þeim kleift að taka meðvitaða ákvörðun um að velja að vera 
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í starfinu eða vera það ekki. Í kjölfarið upplifðu þeir sig ráða við aðstæðurnar 

og fundu tilgang með þeim. Ef hjúkrunardeildarstjórarnir gættu að því að hlúa 

að sér, þá efldist innri styrkur þeirra sem leiddi af sér færni í að takast á við 

reynslu og álagsþætti á þann hátt að þeir fundu þeim tilgang og merkingu, sem 

samræmist umfjöllun Frankl (2006). Niðurstöðurnar samræmast áherslum 

Manthey (2007) sem sagði að eftir því sem hjúkrunardeildarstjórum verður 

tamara að taka ábyrgð á eigin hugsunum, gjörðum og líðan, því meiri færni 

öðlast þeir í að skapa heilbrigð tengsl og taka meðvitaðar ákvarðanir um val í 

stað þess að upplifa sig vera viljalaus verkfæri í aðstæðunum. Sýnt hefur verið 

fram á að ef einstaklingar sem upplifa álag sjá tilgang með reynslu sinni, þá 

þróast með þeim tilfinning fyrir samhengi í lífinu, sem byggir á því að skilja 

aðstæður sínar, geta ráðið við þær og fundið tilgang með þeim (Antonovsky, 

1979; Frankl, 2006).  

Notagildi rannsóknarinnar 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar hér á landi sem taka til reynslu 

hjúkrunardeildarstjóra af bjargráðum gagnvart álagi starfsins. Jafnframt hefur 

ekki áður verið framkvæmd hérlendis eigindleg rannsókn meðal 

hjúkrunardeildarstjóra sem tekur mið af hugmyndafræði þjónandi forystu. Í 

ljósi þess að aðstæður í starfsumhverfi hjúkrunardeildarstjóra nú um stundir 

eru álagsþrungnar og einkennast af óvissu og breytingum, gefa 

rannsóknarniðurstöðurnar tækifæri til að auka þekkingu á þeim bjargráðum 

sem hjúkrunardeildarstjórar hafa tamið sér til að takast á við aðstæðurnar og 

starfið. Nota mætti niðurstöðurnar til kynningar og kennslu meðal 

framtíðarleiðtoga í hjúkrun, hjúkrunardeildarstjóra, yfirstjórnenda 

heilbrigðisstofnanna og ráðamanna heilbrigðismála hérlendis til að kynna fyrir 

þeim í hverju reynsla hjúkrunardeildarstjóra af starfi sínu, starfsaðstæðum, 

líðan og bjargráðum felst.  Rannsóknin getur því haft hagnýtt og fræðilegt gildi 

innan hjúkrunarfræða, stjórnunar, opinberrar stjórnsýslu og 

heilbrigðisþjónustu sem tengist starfsstöðvum hjúkrunardeildarstjóra.  
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Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu á reynslu 

hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í því 

samhengi. Rannsakandi sér fyrir sér fleiri rannsóknir sem beina sjónum að 

fylgjendum hjúkrunardeildarstjóra til að fá fram reynslu þeirra af 

stjórnunaraðferðum deildarstjóranna. Með áframhaldandi rannsóknum, bæði 

megindlegum og eigindlegum, á bjargráðum hjúkrunardeildarstjóra gagnvart 

starfsaðstæðum og álagsþáttum má fá dýpri skilning á þeim þáttum sem komu 

fram í rannsókninni. Það er mikilvægt að halda áfram að auka þekkingu á líðan 

og bjargráðum hjúkrunardeildarstjóra í starfi með velferð þeirra, vellíðan og 

velgengni í starfi að leiðarljósi. Það er öllum til hagsbóta; framtíðarleiðtogum 

í hjúkrun, hjúkrunardeildarstjórunum sjálfum, samstarfsfólki þeirra, 

skjólstæðingum, yfirmönnum og ráðamönnum heilbrigðismála hérlendis.  
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 Ályktun 

Eigindleg aðferð Vancouver skólans í fyrirbærafræði hentaði vel til að skoða 

reynslu hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í 

því samhengi, þar sem aðferðin gefur svigrúm til vandaðrar gagnasöfnunar og 

djúprar gagnagreiningar. Með því að eiga samræður við 

hjúkrunardeildarstjóranna á starfsstöðvum þeirra gafst tækifæri til að auka 

skilning rannsakanda á aðstæðum þeirra, sem þær lýstu allar að einkenndust af 

umfangsmiklu álagi og ábyrgð, verkefnabyrði, kröfum og ófyrirsjáanleika, 

samhliða því að annast starfsfólkið á þann hátt að þau blómstruðu og liði vel í 

starfi. Stuðningur yfirmanna og skýr framtíðarsýn jók vellíðan 

hjúkrunardeildarstjóranna, en skortur á stuðningi og framtíðarsýn var 

áhrifaþáttur á vanlíðan þeirra. Niðurstöðurnar voru í samræmi við 

fyrirliggjandi þekkingu, en það sem kom nýtt fram var reynsla 

hjúkrunardeildarstjóranna af mikilvægi þess að þær önnuðust um sjálfa sig til 

að geta tekist á við hverjar þær aðstæður sem þær mættu í starfi.  

Niðurstöðurnar bentu til þess að þegar hjúkrunardeildarstjórarnir hlúðu að sér 

reglubundið, efldist innri styrkur þeirra, sem gerði þeim kleift að draga mörk, 

efla þekkingu sína og tala opinskátt í trúnaði, sem var sterkur áhrifaþáttur á 

vellíðan, árangur og sátt í starfi. 

 Í ljósi rannsóknarniðurstaðnanna, sem hér hafa verið til umfjöllunar og 

greiningar er dregin fram sú ályktun, að álag og áskoranir eru og verða 

staðreynd í störfum hjúkrunardeildarstjóra. Það sem unnt er að breyta eru 

viðbrögð þeirra sjálfra við því. Vísbendingar eru um að með tileinkun 

bjargráða sem fela einkanlega í sér að hlúa að sér, er mögulegt að öðlast sátt, 

ná árangri og líða vel í starfi sem krefst mikils á sama tíma og það gefur mikið. 
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Lokaorð   

Hver og ein manneskja býr að dýrmætri reynslu, sem gerir viðkomandi að þeim 

sem hann eða hún er. Reynslunni er hægt að miðla áfram og auka þannig 

þekkingu og víðsýni annarra. Í hvert sinn sem ég gekk inn á starfsstöðvar 

meðrannsakenda í þeim tilgangi að hlusta á þær miðla reynslu sinni af starfi 

sínu, þá fylgdi því tilhlökkun. Ástæðan var sú að ég vissi að samtalið myndi 

gefa mér dýrmæta þekkingu í minn eigin reynslubrunn. Í hvert sinn sem ég 

kvaddi þær og steig upp í bílinn minn, þá fylltist ég yfirþyrmandi þakklæti fyrir 

þessar konur, sem hafa valið sér að standa vaktina við oft lítið sýnilegar og 

vanþakklátar aðstæður. Þær eru allar fyrirmyndir um hvunndagshetjur, sem 

hafa meðvitað eflt sinn innri styrk með því að hlúa að sér sem gerir þeim 

mögulegt að starfa við krefjandi aðstæður. Einlægni þeirra og heiðarleg 

afhjúpun eru dýrmætt framlag til aukinnar þekkingar meðal framtíðarleiðtoga 

í hjúkrun, hjúkrunardeildarstjóra, yfirstjórnenda heilbrigðisstofnanna og 

ráðamanna heilbrigðismála á reynslu hjúkrunardeildarstjóra af starfi sínu, 

starfsaðstæðum, líðan og bjargráðum.   
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Viðauki A kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kynningarbréf til þátttakenda rannsóknar á reynslu 

hjúkrunarstjórnenda af áskorunum og álagi í starfi og af 

bjargráðum í því samhengi. 
 

Ábyrgðarmaður Dr. Sigrún Gunnarsdóttir 

Vinnustaður Háskóli Íslands, Háskólinn á Bifröst,  

Sími  699-0560 

Tölvupóstfang  sigrungu@bifrost.is  

Meistaranemi Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir 

Nám  Meistaranám í heilbrigðisvísindum við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri 

Sími 896-4582 

Tölvupóstfang  ha131303@unak.is  
 

Ágæti viðtakandi, 

 Ég undirrituð, er meistaranemi við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á 

Akureyri og vinn nú að lokaverkefni mínu, sem er 60 eininga ritgerð með 

rannsókn. Aðalleiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. 

Sigrún Gunnarsdóttir, dósent við Háskólann á Bifröst og Háskóla Íslands og 

meðleiðbeinandi er dr. Sigrún Sigurðardóttir, lektor og formaður 

framhaldsnámsdeildar Háskólans á Akureyri. Rannsóknin verður unnin með 

eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem byggt er á hugmyndafræði Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði.  

 Megintilgangur rannsóknarinnar er að auka þekkingu á reynslu starfandi 

hjúkrunardeildarstjóra af því í hverju álag og áskoranir felast, hvort og hvað 

þeir gera til að bregðast við álagi og áskorunum, hvað hefur reynst þeim annars 

vegar hjálplegt og hins vegar óhjálplegt og loks hvort þeir upplifi stuðning í 

starfi frá næsta yfirmanni.  

 Upplýsingaöflunin fer fram með viðtali á þinni starfsstöð á þeim tíma 

sem hentar þér og mun taka um það bil 45 mínútur. Þú verður meðrannsakandi 

minn á meðan á samtali okkar stendur, sem er í samræmi við aðferðafræði 

rannsóknarinnar.  

 Fyllstu vandvirkni verður gætt við framkvæmd rannsóknarinnar, þ.á m. 

verða allar niðurstöður hennar ópersónugreinanlegar. Niðurstöðurnar verða 

mailto:sigrungu@bifrost.is
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kynntar á málstofu við Háskólann á Akureyri og í rannsóknarskýrslu auk þess 

sem skrifuð verður grein til birtingar í ritrýndu tímariti. Ég mun gæta hagsmuna 

þina og velferðar af fullri virðingu og gæta þess sérstaklega að eyða 

persónugreinanlegum gögnum ef þau koma fram. Allt sem fram kemur er 

trúnaðarmál og nafn þitt mun hvergi koma fram. Þér er frjálst að hafna þátttöku 

eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án fyrirvara, án þess að greina 

frá ástæðu og án afleiðinga fyrir þig. Eins er þér heimilt að neita að svara 

einstökum spurningum sem upp kunna að koma. Allar upplýsingar sem þú 

veitir í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um 

trúnað og nafnleynd og farið að lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað í læstri hirslu á meðan á rannsókn stendur. Viðtölin verða tekin upp á 

segulband og geymd í læstri hirslu sem einungis undirrituð hefur aðgang að. 

Viðtölin verða skrifuð orðrétt upp en í afritun mun ég eyða þeim nöfnum eða 

staðháttum sem fram kunna að koma svo ekki verði hægt að bera kennsl á þig 

né rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þín. Að lokinni afritun verður öllum 

hljóðrituðum gögnum eytt. 

 Helsti ávinningur þinn felst í að með þátttöku þinni ert þú að gefa 

mikilvægar upplýsingar um reynslu þína og leggur þar með fram þitt lóð á 

vogarskálar til betri starfsvettvangs fyrir hjúkrunardeildarstjóra. Möguleg 

óþægindi þín af þátttöku gætu falist í vinnutapi og erfiðu viðtali. Ekki er greitt 

fyrir þátttöku í rannsókninni og þátttakendur bera engan kostnað af 

rannsókninni. Þér er heitið fullum trúnaði. 

 Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og Vísindasiðanefnd 

staðfesti bréflega  þann 25. janúar 2018 að rannsóknin er ekki leyfisskyld.  

 Með fyrirfram þökk, hlýju og von um gefandi samstarf, 

____________________________________  

Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir,  

hjúkrunarfræðingur og meistaranemi í heilbrigðisvísindum við Háskólann 

 á Akureyri 

 ha131303@unak.is     

s: 896-4582 
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Viðauki B viðtalsrammi 

Bakgrunnsupplýsingar: 

 Aldur  

 Starfsaldur innan hjúkrunar 

 Starfsaldur sem hjúkrunardeildarstjóri 

 Samsetning starfsmannahópsins; sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar 

 Context: Hvort vinnustaðurinn hafi farið í gegnum breytingar, 

verið í fjölmiðlum 

 Vettvangsathugun: Rannsakandi skráir niður upplifun sína af því 

að koma á vinnustaðinn (streita, hreinlæti, skipulag) 

Viðtalsrammi: 

 Segðu mér frá þinni reynslu af helstu áskorunum sem þú tekst á 

við í starfi. 

 Segðu mér frá þinni reynslu af álagi í starfi. 

 Ef þú hugsar dæmigerðan vinnudag hjá þér, hvað gerir þú, ef 

eitthvað, í vinnunni til að bregðast við áskorunum og álagi sem 

mætir þér í starfi? 

 Ef þú hugsar almennt um þitt líf, hvað gerir þú, ef eitthvað, utan 

vinnu til að bregðast við áskorunum og álagi sem mæta þér í 

starfi? 

 Hver, ef einhver, er reynsla þín af bjargráðum til að takast á við 

áskoranir og álag í starfi? 

 Hvað hefur reynst þér hjálplegt þegar þú stendur frammi fyrir álagi 

og áskorunum í starfi? 

 Hvað hefur reynst þér óhjálplegt þegar þú stendur frammi fyrir 

álagi og áskorunum í starfi? 

 Hver er reynsla þín af stuðningi og samstarfi við næsta yfirmann? 

 Hver, ef einhver, er reynsla þín af formlegum stuðningskerfum til 

að mæta álagi í starfi (t.d. handleiðsla)? 
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Viðauki C upplýst samþykki 

Upplýst samþykki vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla hjúkrunarstjórnenda af áskorunum og álagi í 

starfi og bjargráðum í því samhengi. 
 

Ábyrgðarmaður Dr. Sigrún Gunnarsdóttir 

Heimili  Aflagranda 34, 107 Reykjavík 

Vinnustaður Háskóli Íslands, Háskólinn á Bifröst,  

Sími  699-0560 

Tölvupóstfang  sigrungu@bifrost.is  

Meistaranemi Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir 

Heimili  Laugalæk 32, 105 Reykjavík 

Nám  Meistaranám í heilbrigðisvísindum við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri 

Sími 896-4582 

Tölvupóstfang  ha131303@unak.is  
 

 

Hér með samþykki ég undirrituð að taka þátt í rannsókn um reynslu 

hjúkrunarstjórnenda af áskorunum og álagi í starfi og af bjargráðum í því 

samhengi, sem er framkvæmd af Aðalbjörgu Stefaníu Helgadóttur, 

meistaranema í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Ég er vel 

upplýst um tilgang og markmið rannsóknarinnar og er sátt við að taka þátt í 

rannsókninni út frá þeim upplýsingum sem ég hef fengið. Ég geri mér grein 

fyrir að mér er frjálst að neita eða hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi 

sem er án eftirmála.  

______________________________________________  

Staður og dagsetning 

______________________________________________  

Samþykki þátttakanda  

______________________________________________  

Undirritun rannsakanda  
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Viðauki D afrit af svari Vísindasiðanefndar 

 



170 

Viðauki E afrit af svari Persónuverndar 
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