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Útdráttur
Efni þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga á
bráðadeild Landspítala til vinnustaðamenningar þar. Stefnt er að sameiningu allra sex
bráðamóttaka Landsspítalans innan fárra ára og því þótti áhugavert að kanna
vinnustaðamenningu á bráðadeild.
Þátttakendur voru átta hjúkrunarfræðingar sem allir starfa á bráðadeild
Landspítalans. Starfsaldur þeirra var frá tveimur árum upp í tuttugu og sjö ár.
Rannsóknin byggðist á eigindlegum aðferðarfræðum þar sem tekin voru viðtöl við
þátttakendur, hálfopin viðtöl með fyrirfram ákveðnum viðtalsramma. Notast var við
fyrirbærafræði við greiningu og úrvinnslu ganga og voru greind þemu og undirþemu.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir hjúkrunarfræðingarnir upplifa ekki
stéttaskiptingu á bráðadeildinni. Þar sé litið á alla sem jafningja og þeir
hjúkrunarfræðingar sem voru með lengri starfsreynslu litu á vinnufélagana sína sem vini
og töluðu jafnvel um þá sem fjölskylduna sína. Upplifun af samskiptum á deildinni er, að
þau virðast opin, þar sem allir geta talað við alla. Flest allir hjúkrunarfræðingarnir voru
sammála því að teymisvinna gengi mjög vel þegar tekið væri á móti alvarlega slösuðum
eða veikum einstaklingum eða í endurlífgunum. Aftur á móti fannst þeim flestum lítil
teymisvinna vera þess utan. Þátttakendur voru sammála um fjóra þætti sem hefðu
mótað menninguna gegnum árin en það var fólkið sjálft, aðstæðurnar sem það vinnur
við, stjórnandinn og fjölbreytileikinn í verkefnum. Ýmsir siðir og venjur komu fram hjá
viðmælendum eins og svartur húmor og snerting. Flestir voru hjúkrunarfræðingarnir
sammála um að þegar mistök væru gerð á deildinni færi atvikið í ákveðinn farveg. Þeir
voru einnig flestir sammála því að eftirfylgni vantaði í tengslum við atvik. Allir
viðmælendur voru sammála um að viðrunarfundir væru notaðir sem tæki til að takast á
við erfið mál sem kæmu á deildina og voru þeir allir ánægðir með það fyrirkomulag.
Flestir voru sammála því að stöðugar breytingar væru á deildinni, stundum gengi vel en
ekki alltaf og þá vantaði upp á eftirfylgnina. Flestir hjúkrunarfræðingarnir voru sammála
um að starfsfólk þekkti gildi Landspítalans og ynni eftir þeim dags daglega en
ómeðvitað.
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1

Inngangur

Menning er allstaðar í kringum okkur í þjóðfélaginu, í fjölskyldum, bæjarfélögum og á
vinnustöðum svo eitthvað sé nefnt og margir segja að menning sé vinnustaðurinn,
andrúmsloftið, hegðunin og starfsfólkið. Vinnustaðamenning byggist á þáttum eins og
viðhorfum, venjum, gildum, skoðunum, hegðun, samskiptum, táknum og skynjun (Deal
og Kennedy, 2000; Kotter og Heskett, 1992; Ott, 1989 og Schein, 2017;).
Á Landspítalanum voru, þegar skrif á þessari ritgerð hófust, starfandi sex
bráðamóttökur í fimm húsum. Þetta voru bráðadeildin í Fossvogi, bráða- og göngudeild í
Fossvogi, bráðageðdeild við Hringbraut, Hjartagátt við Hringbraut, bráðamóttaka
kvenna í kvennadeildarhúsinu og bráðamóttaka barna á Barnaspítala Hringsins.
Fyrirhugað er að sameina allar þessar bráðamóttökur í eina deild þegar nýr
meðferðarkjarni verður tekinn í notkun, sem áætlað er að verði eftir um sjö ár. Þegar
gera á beytingar í stofnunum reynist oft erfiðast að breyta menningunni (Kotter, 2012
og Schein 2017). Rannsakanda þótti því áhugavert að skoða og reyna að komast að
upplifun hjúkrunarfræðinga af vinnustaðamenningu sem hugsanlega væri hægt að nýta
þegar kæmi að sameiningu. Vegna skorts á hjúkrunarfræðingum þurfti að loka
Hjartagáttinni við Hringbraut 1. desember 2018 þegar þessi rannsókn fór fram og fluttist
þá starfsemin á bráðadeild Landspítala í Fossvogi.
Helstu

markmið

rannsóknarinnar

voru

að

skoða

upplifun

og

viðhorf

hjúkrunarfræðinga á bráðadeild Landspítalans til vinnustaðamenningar. Ekki hefur áður
verið gerð þess háttar rannsókn hjá hjúkrunarfræðingum á Íslandi. Til þess að nálgast
þessi markmið var reynt að svara þessum rannsóknarspurningum:
1. Hver

er

upplifun

og

viðhorf

hjúkrunarfræðinga

á

bráðadeild

til

vinnustaðamenningar?
2. Er munur á upplifun og viðhorfum hjúkrunarfræðinga á bráðadeild til
vinnustaðamenningar eftir starfsaldri þeirra á deildinni?
Annar kaflinn fjallar um fræðilegan bakgrunn vinnustaðarmenningar þar sem farið
verður í gegnum skilgeiningar á henni og flokkun á vinnustaðamenningu þriggja
fræðimanna

sem

mikið

hafa

skrifað
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um

vinnustaðamenningu.

Íslensk

vinnustaðamenning fær lítillega umfjöllun. Einnig verður sérstaklega farið yfir
vinnustaðamenningu hjúkrunarfræðinga og starfsmanna á bráðadeild. Fjallað verður um
nokkra þætti sem sérstaklega eiga við bráðamóttökur.
Þriðji kafli fjallar um sögu bráðadeildarinnar og hlutverk hennar á Landspítalanum.
Einnig verður fjallað um gildi Landspítalans.
Fjórði kafli fjallar um aðferðarfræðina í þessari rannsókn. Unnið var eftir eigindlegri
aðferðarfræði þar sem viðtöl voru tekin við átta hjúkrunarfræðinga á bráðadeild. Notast
var við viðtalsramma með fyrir fram ákveðnum spurningum. Farið verður yfir
framkvæmd viðtalanna og hvernig þátttakendur voru valdir.
Fimmti kafli fjallar um niðurstöður úr greiningu viðtalanna. Þar voru þemu greind og
undirþemu þar sem fram kemur hvað kom fram í viðtölum við hjúkrunarfræðingana.
Sjötti kafli eru umræður þar sem niðurstöður úr viðtölunum eru mátuð við fræðin
sem á undan var fjallað um í fræðilega kaflanum.
Sjöundi og síðasti kaflinn eru lokaorð en þar verður farið yfir hvaða þýðingu
niðurstöðurnar hafa. Þar koma einnig fram takmarkanir rannsóknarinnar.
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2 Vinnustaðamenning
Í þessum kafla verður farið yfir hugtakið vinnustaðamenning og skilgreiningar á því. Fyrst
verður farið almennt yfir skilgreiningar á vinnustaðamenningu og því næst farið yfir í
flokkun á vinnustaðamenningu og þar verða teknir fyrir þrír fræðimenn sem mikið hafa
skrifað um vinnustaðamenningu í gegnum árin. Síðan verður vinnustaðamenning á
Íslandi skoðuð og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á henni. Eftir það verður
vinnustaðamenning hjúkrunarfræðinga skoðuð með áherslu á vinnu þeirra innan
bráðamóttöku. Fjallað verður um öryggismenningu innan sjúkrahúsa. Sérstaklega verða
skoðaðir þættir innan heilbrigðiskerfisins sem eru teymisvinna, viðrunarfundir og
breytingar. Skoðað verður hlutverk stjórnandans í vinnustaðamenningu.

2.1 Skilgreiningar á vinnustaðamenningu
Einstaklingar fæðast inn í ákveðið félagslegt umhverfi þar sem þeir alast upp allt frá
barnæsku upp unglingsárin og fram á fullorðinsár. Flestir ganga í gegnum skólakerfi, fara
á vinnumarkaðinn og tilheyra ákveðnu samfélagi og fjölskyldu. Samband allra þessara
þátta mynda menningu einstaklings og samfélags. Í hverju samfélagi fyrir sig lærir fólk
hvert af öðru, lærir hvernig æskilegt sé að hegða sér, lærir hinar óskráðu reglur og þar af
leiðandi aðskilur fólk sig í ólíka hópa eftir því hvernig menning er fyrir hendi (Hoftsede,
Hofstede og Minkov, 2010). Vinnustaðamenning er félaglegs eðlils þar sem hún er ólík
milli fyrirtækja. Starfsmenn geta þannig sett atburði og athafnir í samhengi og myndar
það vinnustaðamenningu innan skipulagsheildarinnar (Ott, 1989).
Skipulagsheildir eru lifandi stofnanir sem snúast ekki um byggingar, stefnumótun eða
framtíðaáætlanir heldur snúast þær um það sem býr í starfsfólkinu sjálfu, í hugum og
hjörtum starfsmanna þeirra. Hluti af vinnustaðamenningu er hvernig starfsfólk nær að
tileinka sér þau gildi sem samþykkt eru innan vinnustaðarins (Deal og Kennedy, 2000).
Gildi eru þær reglur sem eru nauðsynlegar á vinnustað og þær eru viðvarandi. Gildi
eru kjarni þess að fyrirtæki nái góðum árangri og eru grunnur að vinnustaðamenningu
hvers vinnustaðar (Collins og Porras, 1996). Gildin mynda þannig sameiginlegan grunn
fyrir starfsmenn hvers vinnustaðar, þau segja til um hvernig þeir eiga að haga sér frá
einum degi til annars (Deal og Kennedy, 2000). Vinnustaðamenning tengir fólk saman á
vinnustaðnum og gefur vinnunni tilgang og hlutverk í þeirra daglega starfi. Þannig má
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segja að fólkið sé vinnustaðurinn. Ef starfsfólk þekkir gildi fyrirtækisins og veit hvað
fyrirtækið stendur fyrir er það mun líklegra til að taka ákvarðanir sem ýta undir þessi
gildi. Starfsfólk upplifir sig þá eins og það sé hluti af heildinni og mikilvægur hluti
vinnustaðarins (Deal og Kennedy, 2000).
Hugtakið vinnustaðamenning vísar til þeirrar menningar sem er á hverjum vinnustað.
Á Íslandi hafa nokkur hugtök verið notuð yfir vinnustaðamenningu eins og
fyrirtækjamenning,

fyrirtækismenning

eða

fyrirtækjabragur

(Gylfi

Dalmann

Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010).
Talið er að þegar vinnustaðamenning sé sterk skili fyrirtæki betri árangri (Deal og
Kennedy, 2000; Denison, 1984; Morgan, 2006 og Schein, 2017;). Þar sem sterk
vinnustaðamenning ríkir eru starfsmenn hvattir áfram og reynt að fá þá til að skuldbinda
sig vinnustaðnum. Starfsmönnum eru kynnt gildi vinnustaðarins og með því aukast
líkurnar á að þeir skuldbindi sig frekar. Þar sem sterk vinnustaðamenning ríkir eru
hugmyndir starfsmanna mikilvægar, það er hlustað á þær og þeim er hrósað fyrir
hugmyndirnar (Deal og Kennedy, 2000; Morgan, 2006 og Schein, 2017). Sterk menning í
skilgreiningu Denison er þegar þátttaka starfsfólks er mikil, samræmi ríkir á milli
starfssviða, rík aðlögunarhæfni starfsfólks og markmið og hlutverk séu skýr (Denison,
1984). Þar sem sterk vinnustaðamenning ríkir er lítil stéttaskipting og starfsmönnum er
ekki mismunað (Deal og Kennedy, 2000). Samheldin, jákvæð og framsækin
vinnustaðamenning þykir æskileg til að vinnustaðamenning sé sterk. Stór hluti þess eru
samskipti milli starfsfólks og innan vinnustaðarins og ættu stjórnendur að reyna að
halda í góð samskipti til að styrkja menninguna (Deal og Kennedy, 2000).
Veik vinnustaðamenning er talin vera þar sem slæmur starfsandi er meðal starfsfólks
og ef stéttaskipting ríkir á vinnustaðnum. Veik vinnustaðamenning er einnig talin vera
þegar ósamræmi er milli þeirra aðferða sem stofnunin hyggst nota til að ná árangri.
Skammtímalausnir eru líka taldar

merki um veika vinnustaðamenningu (Deal og

Kennedy, 2000).
Vinnustaðamenning er skilgreind sem sameiginlegur lærdómur hóps sem leysir
sameiginleg vandamál nógu vel til þess að þau verði gildi, þannig að þegar nýir meðlimir
ganga til liðs við hópinn er þeim kennt að þetta sé rétta leiðin, hugsunin, tilfinningin og
hegðunin til að takast á við ákveðin vandamál. Þegar þessi lærdómur safnast saman
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myndast mynstur viðhorfa, gilda og hegðunar sem verða hópunum sjálfsögð og grunn
forsendurnar verða á endanum sjálfsagðar og ómeðvitaðar (Schein, 2017). Í sögulegu
samhengi kom ein af fyrstu skilgreiningum á vinnustaðamenningu fram um 1950 af
Elliott Jaques. Hann sagði að á vinnustað myndast sameiginlegur skilningur starfsfólks á
því hvernig hugsun og hegðun starfsmanna skuli vera og með því mótist venjur og hefðir
sem verða með tímanum samþykktar innan vinnustaðarins (Jaques, 1951). Margir
fræðimenn halda þeirri hugmyndafræði fram að vinnustaðamenning sé einn af
grundvallarþáttum í árangri fyrirtækja. Þeir eru líka sammála um að vinnustaðamenning
byggist á þáttum eins og viðhorfum, venjum, gildum, skoðunum, hegðun, samskiptum,
táknum og skynjun (Deal og Kennedy, 2000; Kotter og Heskett, 1992; Ott, 1989 og
Schein, 2017).
Denison skilgreinir vinnustaðamenningu sem kjarna allrar hegðunar og starfsemi í
skipulagsheild. Undirliggjandi hugmyndir og skoðanir starfsfólks mynda þannig heild í
gegnum félagsmótun og samskipti öðlast sameiginlega merkingu. Þannig getur
stjórnandinn stýrt þessum þáttum með því að styrkja þessar hugmyndir og skoðanir
starfsfólksins. Þessar hugmyndir og skoðanir hafa virkað vel fyrir vinnustaðinn og
starfsfólk trúir því að þær muni gera það áfram í framtíðinni (Denison, 1997).
Hluti af vinnustaðamenningu er sjáanlegur og áþreifanlegur eins og húsnæði, hvernig
er talað þ.e tungumálið á vinnustaðnum bæði með og án orða, klæðnaður fólks og
framkoma (Inga Jóna Jónsdóttir, 2007). Aðrir þættir sjást ekki fyrir utanaðkomandi og
liggja undir yfirborðinu eins og hefðir, viðhorf, fordómar, skoðanir og tilfinningar
(Schein, 2017). Margir þættir geta haft áhrif á vinnustaðamenningu eins og saga, stærð
og aldur vinnustaðarins. Einnig getur leiðtoginn eða stjórnandinn haft mikil áhrif.
Starfsfólkið hefur áhrif á mótun hennar bæði með hegðun sinni og einnig verða þeir að
samþykkja menninguna annars þrífst hún ekki innan vinnustaðarins (Morgan, 2006).
Vinnustaðamenning getur þannig virkað sem stjórntæki með því að gefa tóninn um hvað
sé æskilegt og hvað ekki. Þetta segir til um hvaða hegðun hefur reynst starfsfólki vel í
fortíðinni og þar af leiðandi fest sig í sessi hjá þeim (Deal og Kennedy, 2000; Denison,
1997; Gylfi Dalmann o.fl., 2010; og Schein, 2017). Þar sem starfsmenn taka mikinn þátt í
vinnunni

t.d

með

sameiginlegum

gildum,

samræmdum

vinnubrögðum

milli

starfseininga, skýrum hlutverkum, stefnu og markmiðum er líklegra að árangur náist
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(Morgan, 2006). Þannig má segja að vinnustaðamenning sé sá tilfinningalegi partur af
vinnustaðnum sem sameinar, þjappar og heldur honum saman (Deal og Kennedy, 2000;
Gylfi Dalmann o.fl., 2010; Morgan, 2006 og Schein, 2017).
Vinnustaðamenning er talinn grunnur að árangri skipulagsheilda (Denison, Janovics,
Young og Cho, 2006; Kotter, 2012 og Schein, 2017) og þegar gera á breytingar innan
skipulagsheilda sé erfiðast að breyta menningunni. Þannig sé mikilvægt að stjórnendur
og starfsfólk þekki eigin vinnustaðamenningu ef breytingar eru framundan (Kotter, 2012
og Schein, 2017). Margt getur haft áhrif á vinnustaðamenningu eins og hvernig stjórnun
er, hvert tengslanetið er og hvernig samskipti eru milli starfsfólks (Gylfi Dalmann o.fl.,
2010). Það þarf að sjá til þess að nýta vinnustaðamenningu á sem jákvæðastan hátt og
að hún verði þannig skipulagsheildinni til framdráttar (Schneider, 2000).
Þeir þættir sem móta vinnustaðamenninguna eru oft ekki sjáanlegir og eru oft faldir í
fyrirtækjum, því þarf að komast undir yfirborðið og reyna að komast að því hvaða þættir
mynda vinnustaðamenningu á hverjum vinnustað fyrir sig (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007- a).

2.2 Flokkun á vinnustaðamenningu
2.2.1 Flokkun Schein á vinnustaðamenningu
Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að leggja áherslu á viðhorf til menningar innan
vinnustaðarins. Það reynist vera mikilvægur þáttur þegar árangur skipulagsheilda er
skoðaður. Menning byggist á viðhorfum, gildum, táknum, reglum, samskiptum, venjum
og hegðun. Þetta læra starfsmenn og leggja áherslu á sem grunngildi vinnustaðar.
Annað

sem

vinnustaðamenning

gerir

er

að

hún

viðheldur

stöðugleika

í

skipulagsheildinni og tekur breytingum og mótast með samskiptum einstaklinganna
innan hennar. Mikilvægt er fyrir starfsmenn að þeir viti að hverju þeir ganga í störfum
sínum og það er eitt af því sem sterk vinnustaðamenning gerir með því að móta hegðun
starfsmanna. Samt sem áður getur vinnustaðamenning gert starfsmenn mjög fasta fyrir
og þeir vilja ekki breyta hegðun sinni, venjum og siðum (Schein, 2017).
Schein (2017) greindi vinnustaðamenningu í þrjá þætti. Þessir þættir ná frá því að
vera áþreifanlegir þ.e það sem við sjáum og heyrum til þess sem er í
undirmeðvitunindinni þ.e sem er dulið. Milli þessara þátta eru svo ýmiskonar skoðanir,
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gildi, reglur og viðhorf sem einstaklingar nota svo til að lýsa menningunni bæði fyrir
sjálfum sér og öðrum.
Efsta stigð er sýnileg tákn (e. artifacts) eða þættir sem koma frá starfsmönnunum
sjálfum og þegar utanaðkomandi aðilar koma inn í skipulagsheildina sjá þeir þessa þætti
eða skynja. Dæmi um þetta er tungumál, fatnaður, húsnæði og fleira (Schein, 2017).
Annað stigið, yfirlýst gildi (e. espoused values), eru þeir þættir sem starfsmenn eru
meðvitaðir um en aðrir sem koma utan frá sjá ekki. Þessa þætti þarf að skoða til að átta
sig betur á sýnilegu táknunum. Yfirlýst gildi byggja á þeim þáttum menningar sem eru
viðurkenndir innan skipulagsheildarinnar en þeir eru þó ekki sýnilegir. Þessi yfirlýstu gildi
byggja meðal annars á reynslu starfsmanna og þau lærast innan fyrirtækisins. Hægt er
að greina þessa þætti s.s stefnu framtíðarsýn, markmið, starfsmannastefnu og
hugmyndafræði skipulagsheildarinnar með viðtölum eða spurningalistum sem lögð eru
fyrir starfsmenn (Schein, 2017).
Þriðja stigið eru undirliggjandi hugmyndir (e. basic underlying factor), þetta sem ekki
sést og liggur ómeðvitað og þykir sjálfsagt hjá starfsfólki og skýrir oft hegðun fólks. Þetta
eru hugmyndir, viðhorf, væntingar og tilfinningar sem eru ekki sýnilegar öðrum og þegar
fylgst er með samskiptum starfsmanna er ekki hægt að greina þessa þætti. Hér er átt við
gildi starfsfólksins sem eru viðurkennd á vinnustaðnum og einkenna starfsanda og
menningu sem er innan skipulagsheildar. Hegðun fólks er þannig skýrð með
ómeðvituðum viðhorfum sem hafa mótast og fest sig í sessi gegnum tímann. Þetta þykir
sjálfsagt í daglegu starfi og engin þörf að ræða það frekar. Það er vegna þessara þátta
sem oft reynist erfitt að beyta vinnustaðamenningu þar sem þessar hugmyndir og
viðhorf liggja djúpt í huga starfsmanna (Schein, 2017).
Þessi skilgreining á vinnustaðamenningu og hugmyndir Schein lýsa því hvernig
einungis það sem er á toppnum, það sem er upp á yfirborðinu sé sýnilegt fyrir öllum en
undir yfirborðinu liggja væntingar og gildi vinnustaðamenningar (Schein, 2017).

2.2.2 Flokkun Deal og Kennedy á vinnustaðamenningu
Í skilgreiningu Deal og Kennedy (2000) á vinnustaðmenningu er tekið mið af þeirri
háttsemi og hegðun sem ríkir innan skipulagsheilda. Þeir tala um sex grundvallaþætti
sem einkenna vinnustaðamenningu og til að átta sig á henni þarf að skoða þessa þætti.
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Fyrsti þátturinn er saga vinnustaðarins (e. history) en þá er saga og fortíð
skipulagsheildarinnar skoðuð með það fyrir augum að sjá hvaða hefðir og venjur koma
úr henni. Þannig viðhefst sagan og gildin sem starfsemin var í upphafi byggð á (Deal og
Kennedy, 2000).
Annar þátturinn er gildi og trú (e. values) sem fjallar um það hvað það sé sem
einkennir og mótar starfsfólkið í því sem er mikilvægt fyrir gildi skipulagsheildarinnar
(Deal og Kennedy, 2000).
Þriðji þátturinn er hefðir og venjur (e. rites and rituales) en þar er átt við hegðun
starfsfólks, hvað er það sem starfsfólk gerir á hverjum degi sem er sameiginlegt. Þetta
geta verið ákveðnir atburðir, talsmáti og fleira (Deal og Kennedy, 2000).
Fjórði þátturinn er sögur (e. stories) en það eru frásagnir sem hafa varðveist í gegnum
tíðina. Þetta geta t.d verið frásagnir af starfsfólki, e.t.v. af einhverri fyrirmynd sem vann
á vinnustaðnum áður. Með því að halda í þessar frásagnir festast ákveðnar hefðir og
gildi í sessi og gera það að verkum að starfsmenn tileinka sér þá þætti sem
skipulagsheildin stendur fyrir (Deal og Kennedy, 2000).
Fimmti þátturinn er hetjur (e. heroes) en þær eru það starfsfólk sem litið er upp til og
er til fyrirmyndar í vinnunni. Vegna þess að þetta eru þeir sem fylgja settum gildum og
venjum verða þeir hvatning fyrir aðra að gera slíkt hið sama (Deal og Kennedy, 2000).
Sjötti þátturinn er menningarnet (e. cultural network) það er þetta óformlega sem
gerist á kaffistofunni, þetta eru upplýsingar sem ganga manna á milli og fólk túlkar
upplýsingarnar á sinn hátt (Deal og Kennedy, 2000).
Seinna flokkuðu Deal og Kennedy (2000) menningu í fjóra flokka; menning
karlmennskuímyndar (e. tough-guy macho culture), menning vinnusemi (e. work hard
pay hard culture), ferlamenning (e. process culture) og veðmálamenning (e. bet the
company culture) eins og sjá má á mynd 1.
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Mynd 1 Flokkun Deal og Kennedy (2000) á vinnustaðamenningu

Karlmennskuímyndin byggist á því að í fyrirtækinu eiga ferlar að vera flóknir og þar
eru fyrirmyndirnar harðjaxlar. Starfsfólk er áhættusækið, sækist í spennu og óvissu.
Streita getur verið mikil þar sem starfsfólk fæst við hluti sem ekki eru fyrirfram ákveðnir.
Stjórnendur verða þarna að vera fljótir að leiðbeina starfsfólki og gefa því endurgjöf á
verk þeirra, segja þeim hvort vinna þeirra sé eins og fyrirtækið ætlar sér. Hérna þarf
starfsfólk að þola gagnrýni og spennu og þar af leiðandi hentar þetta ekki öllum.
Árangur starfsfólks veltur á því hversu mikið það er tilbúið að leggja á sig, koma sjálfu
sér á framfæri og vilji þess til að ná langt (Deal og Kennedy, 2000).
Menning vinnusemi byggist á því að starfsfólk leggi hart að sér og vinni hörðum
höndum. Þarna þarf starfsfók að vera á tánum þegar kemur að nýjum verkefnum og þarf
að vera virkt þegar kemur að nýsköpun. Þarna ríkir ákveðin samkeppni milli starfsfólks.
Starfsfólk er ekki mjög áhættusækið heldur vill það velja verkefni sem koma því til góða.
Streita getur líka komið fram þar sem vinnuálag er mikið en aftur á móti er góð
samvinna og veldur hún því að streita minnkar (Deal og Kennedy, 2000).
Ferlamenning byggir á fyrirfram gefnum vinnuferlum þar sem lögð er áhersla á að
starfsfólk sé vinnusamt. Þar er endurgjöf hæg og lítil áhætta í starfseminni og lítil sem
engin streita fylgir starfinu. Hérna ríkja þægindi og öryggi, starfsfólk finnur fyrir litlu álagi
og fólk getur gefið sér nægan tíma og einbeitt sér að störfum sínum. Hér ríkir aftur á
móti mikið skrifræði, breytingar geta reynst erfiðar og það getur tekið langan tíma að sjá
útkomu verkefna (Deal og Kennedy, 2000).
Veðmálamenning byggist á því að endurgjöf til starfsfólks er lítil og endurgjöf hæg á
verkefni og ákvarðanir. Starfsfólk getur þar af leiðandi þurft að bíða lengi eftir endurgjöf
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um störf sín. Starfsfólk þarf að leggja mikla vinnu á sig til að ná árangri og getur streita
verið mikil í þessu starfsumhverfi (Deal og Kennedy, 2000).
Endurgjöf er mikilvæg bæði fyrir starfsfólkið sjálft og stofnunina og þar af leiðandi á
vinnustaðamenningu innan hennar. Ef starfsfólk fær hraða endurgjöf á störf sín fær það
að vita um frammistöðu sína og getur þar af leiðandi breytt frammistöðu sinni ef þarf.
Starfsfólk fær einnig tækifæri til að leiðrétta sín mistök og vinna úr þeim. Þegar
endurgjöf er hröð þá er menning stöðug innan stofnunar. Aftur á móti ef endurgjöf
kemur seint er ekki tækifæri til að leiðrétta mistök fljótt og starfsfólk fer að efast um
sína frammistöðu. Þar af leiðandi getur menningin verið óstöðug (Deal og Kennedy,
2000).

2.2.3 Flokkun Handy á vinnustaðamenningu
Charles Handy (1985) setti fram fjóra flokka vinnustaðamenningar en flokkun hans er
ekki ólík hugmyndum Deal og Kennedy (2000) þó áherslurnar séu ólíkar. Í skilgreiningu
hans á vinnustaðamenningu byggist hún á hlutverkum starfsmanna, þörfum þeirra,
verkefnum og stöðum. Eins og sjá má á mynd 2 skiptir hann vinnustaðamenningu í fjórar
víddir valdmenningu (e. power culture), hlutverkamenningu (e. role culture),
verkmenningu (e. task culture) og einstaklingsmenningu (e. person-oriented culture).

Valdmenning

Verkefnamenning

Valdið er í höndum lítils hluta

Starfsfólk tileinkar sér samþætta

starfsfólks og eru fáar reglur til staðar. starfsferla og vinnur saman í hópum.
Brugðist er hratt við breytingum í Starfsfólk er sveigjanlegt, skapandi og
starfsumhverfi

sjálfstætt

Hlutverkamenning

Einstaklingsmiðuð menning

Áhersla lögð á starfstitla og reglur,

Áhersla lögð á að þarfir hvers og eins

vinnulýsingar. Starfsumhverfi er stöðugt séu uppfylltar t.d verkaskipting. Fáar
frekar en óstöðugt.

reglur til staðar og brugðist hratt við
breytingum

Mynd 2 Fjórflokkun á vinnustaðamenningu (Handy, 1985).
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Þegar um valdmenningu er að ræða er valdi skipt milli fárra einstaklinga, lítið er um
reglur og milliliðir eru einnig fáir. Hérna ríkir mikill sveigjanleiki og valdið snýst oftast um
öflugan leiðtoga. Þetta má t.d sjá í litlum fyrirtækjum eins og frumkvöðlafyrirtækjum
(Handy, 1985).
Hlutverkamenning byggir á starfstitlum og reglum og eru verkferlar skýrir. Áhersla er
lögð á starfslýsingar og eru samskipti að mestu formleg. Völd starfsmanna eru oftast
tengd stöðu þeirra í skipuriti. Hérna er lítil áhersla lögð á vald sérfræðinga og er
vinnuumhverfi oft stöðugt (Handy, 1985).
Verkmenning, en þar er áhersla lögð á hópa og teymi þegar leysa á verkefni og er
mikið notast við starfsferla. Hérna er lögð áhersla á að starfsmenn séu sveigjanlegir,
sjálfstæðir og skapandi. Vald byggist á sérþekkingu eins og sjá má t.d í
nýsköpunarfyrirtækjum (Handy, 1985).
Einstaklingsmiðuð menning byggist á sjálfstæði starfsmanna og er áhersla lögð á
einstaklinginn í skipulagsheildinni. Hérna er brugðist hratt við breytingum, fáar reglur
eru til staðar og áhersla er á þarfir einstaklinganna. Þessi menning einkennir oft nýjar
skipulagsheildir þar sem einsleitur hópur fólks vinnur (Handy, 1985).

2.3 Íslensk vinnustaðamenning
Margt getur skýrt sérstöðu íslenskrar vinnustaðamenningar og hvernig lagður var
grunnur að því samfélagi sem hér byggðist. Þættir eins og einangrun hefur þar áhrif en
lengi vel var þjóðin mjög einangruð frá alþjóðasamfélaginu eftir landnám, fámenn þjóð
og náin tengsl eru allt hlutir sem tengja samfélagið saman. Sameiginlegt fyrir hverja þjóð
er tungumál, ritmál, menntakerfið og löggæsla (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og
Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007-a). Þegar íslensk þjóðmenning er skoðuð mældist hún
með litla valdafjarlægð þar sem jafnrétti einstaklingsins ríkir. Litið er á yfirmenn sem
jafna öðrum og þeir ráðfæra sig við undirmenn þegar taka á ákvarðanir. Í
einstaklingshyggju mælast Íslendingar hátt þar sem áhersla er á að einstaklingurinn sé
sjálfstæður, ætlast er til að hann taki ábyrgð á sjálfum sér og samkeppni er af hinu góða.
Hvatning og umbun er einstaklingsmiðuð og líklegt er að einstaklingar sækist í fumkvæði
og áskorun. Ísland mælist lágt í karllægni þegar karllægni og kvenlægni víddin er skoðun.
Það einkennist af jafnri stöðu kynjanna á Íslandi. Ísland mældist hátt í óvissu sem getur
valið auknum kvíða í samfélagi og þörf sé á meiri festu. Einstaklingar sýna hollustu og
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tryggð en taka breytingum ekki með opnum huga. Íslendingar leggja áherslu á
þrautseigju og skýra framtíðarsýn (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttur
og Þórhallur Arnar Guðlaugsson, 2011).
Sameiginlegt með íslenskum vinnustöðum er, hversu skýr stefna þeirra er en það
mælist í háu skori á því hversu skýr og markviss stefna er. Aftur á móti er lágt skor á
samhæfingu og samþættingu sem segir kannski að skipulagsheildir hafi skýra stefnu en
ekki næst að koma henni áfram til starfsfólksins þannig, að það fylgi henni eftir (Gylfi
Dalmann o.fl., 2010). Þjóðmenning og vinnustaðamenning er ekki sama fyribærið þó svo
að ákveðnir hlutir séu líkir. Hægt er að tengja vinnustaðamenningu fyrirtækja við
einkenni og sögu Íslands. Fámennið og erfið lífsskilyrði hafa að einhverjum hluta mótað
einstaklinga og þar af leiðandi vinnustaði líka þar sem óvissa er mikil, samskipti eru oft
náin og óformleg og ákvarðanir eru teknar í flýti. Þannig er hægt að segja að íslensk
vinnustaðamenning tengist íslenskri þjóðmenningu, sem hægt er að rekja allt til
víkingatímabilsins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007-a).
Menningarmunur milli samfélaga liggur í gildum en mun á vinnustaðamenningu
skipulagsheilda er aftur á móti að finna í háttsemi og hvernig hlutirnir birtast (Gylfi
Dalmann o.fl., 2010). Stór þáttur í því hvað mótar vinnustaðamenningu eru stjórnendur
og það gera einnig íslenskir stjórnendur. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á
íslenskum stjórnendum kemur fram að stjórnendur byggja stjórnendastíl sinn á
óformlegum og beinum samskiptum. Áhersla er lögð á óformlegheit í samskiptum og
góð samskipti. Á Íslandi er tengslanetið lítið, nálægðin mikil og boðleiðir stuttar (Gylfi
Dalmann o.fl., 2010).

2.4 Vinnustaðamenning hjúkrunarfræðinga
Um aldarmótin 1900 voru engir íslenskir hjúkrunarfræðingar starfandi á Íslandi heldur
voru hér á landi danskar hjúkrunarkonur og voru þær fyrstar til að starfa sem slíkar á
landinu. Eftir komu þeirra til landsins gátu íslenskar stúlkur kynnst starfinu hjá þeim. Þar
með fengu þær áhuga á starfinu og í auknum mæli fóru íslenskar stúlkur að læra hjúkrun
(Margrét Guðmundsdóttir, 2010). Lengi vel skorti bæði húsnæði, verklega kennslu og
starfsþjálfun og voru hjúkrunarnemar ódýrt vinnuafl sem voru misnotaðir á
sjúkrastofnunum alveg fram á níunda áratuginn (Margrét Guðmundsdóttir, 2010).
Kennsla í hjúkrun hófst við Hjúkrunarkvennaskóla Íslands á þriðja áratug tuttugustu
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aldar. Menntunin var á fyrstu árunum að mestu leyti starfsþjálfun og lítil áhersla lögð á
bóknám. Árið 1973 var fyrst farið að kenna hjúkrunarfræði á háskólastigi (Margrét
Guðmundsdóttir, 2010). Miklar breytingar hafa orðið á síðustu árum þar sem umönnun
og meðferð sjúklinga er orðin flóknari. Miklar tækniframfarir hafa orðið sem krefjast
meiri menntunar hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðsstétta. Íslendingar lifa lengur
og þar af leiðandi verða fleiri sjúklingar með alvarleg veikindi sem þurfa þjónustu á
sjúkrastofnunum. Allt þetta krefst aukinnar sérhæfingar og aukinnar menntunar
hjúkrunarfræðinga (Margrét Guðmundsdóttir, 2010).
Stjórnendur í hjúkrun standa frammi fyrir stöðugum áskorunum sem felast meðal
annars í því að viðhalda starfsánægju meðal starfsmanna, viðhalda heilsusamlegu
vinnuumhverfi og halda í starfsfólk. Til þess að hægt sé að ná og viðhalda skilvirkni í
þjónustunni sem veitt er verður hjúkrunin að vera með mikla aðlögunarhæfileika og
hafa fókus á verkefnin. Þannig er mikilvægt að stjórnendur móti þannig menningu innan
deildar sem tilbúin er að takast á við nýjungar og hefur hæfileikann til að aðlagast þeim.
Stjórnendur sem hugsa þannig hafa ákveðna sýn og tilgang á starfsfólkinu og deildinni
(Casida og Pinto-Zipp, 2008). Menning í hópum og ánægja sjúklinga hefur sýnt sig að
skili sér í meiri ánægju sjúklinga með þá þjónustu sem þeir fá. Þegar stofnanir styrkja og
vinna að teymisvinnu, samheldni í hópum og þátttöku starfsmanna í starfi sínu eru
sjúklingar ánægðari með þjónustuna. Þær stofnanir sem virða starfsfólk sitt og þeirra
þátttöku veita betri þjónustu en þær stofnanir sem gera það ekki (Gregory, Harris,
Armenaskis og Shook, 2009).
Öryggismenning (e. safety culture) er hluti af vinnustaðarmenningu og lýsir sér í
samskiptum stjórnenda og starfsfólks, viðhorfum, verkferlum og venjum sem stuðla að
því að vernda sjúklinginn frá mistökum í heilbrigðisþjónustu (Smits, Keizer, Giesen,
Deilkás, Hofoss og Bondevik, 2018). Í Bandaríkjunum eru mistök í heilbrigðiskerfinu talin
vera þriðja algengasta dánarorsök sjúklinga og einn af þeim þáttum, sem þarf að vera til
staðar til að koma í veg fyrir það, er öruggt vinnuumhverfi og stöðugleiki í
hjúkrunarmönnun. Heilbrigt vinnuumhverfi er þar sem stöðugleiki er í mönnun, full
mönnun er til staðar og vinnuumhverfi er styrkjandi og veitir fólki ánægju (Wei, Sewell,
Woody og Rose, 2018). Öryggismenning verður ekki bara hjá einstaklingnum heldur í
hópum líka (Smits, Wagner,Spreeuwenberg, Wal og Groenewegen, 2009).
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Eitt af gildum Landspítalans er öryggi (Landspítali, e.d-c) og einn af gunnþáttum í
öryggismenningu er atvikaskráning. Atvik eru flokkuð í þrjá flokka á Landspítalanum.
Fyrsti flokkurinn eru atvik sem ekki þarf að skoða frekar og eru það þau atvik sem hver
eining fyrir sig skoðar. Annað eru atvik sem þarf að skoða betur og þá eru það
deildarstjóri og yfirlæknir sem vinna úr þeim. Þriðji flokkurinn eru svo alvarleg atvik en
þá tekur framkvæmdarstjóri við úrvinnslunni og stýrir henni (Velferðarráðuneytið,
2015). Skráð atvik á Landspítalanum árið 2017 voru 4052 (Landspítali, 2017).
Eitt af fyrstu skrefum til að auka gæði heilbrigðisþjónustu ætti að vera að búa til
öryggismenningu innan hennar með því að koma auga á þá þætti sem má lagfæra hjá
einstaklingnum, deildinni og stofnuninni sjálfri. Þetta eru þættir eins og samskipti og
mistök sem verða í þeim, atburði sem valda skaða og að ef mistök verða verður ekki
refsað fyrir þau (Lawati, Dennis, Short og Abdulhadi, 2018). Vinnustaðamenning, þar
sem leitað er að sökudólgi þegar atvik eiga sér stað, er líklegri á vinnustað þar sem mikil
stéttaskipting er. Aftur á móti á þeim vinnustöðum þar sem starfsmenn eru
þátttakendur í ákvarðanatöku er líklegra að reynt sé að draga lærdóm af atvikum
(Khatri, Brown og Hicks, 2009). Atvik eru ekki nægilega vel skráð innan
heilbrigðisstofnana og þar af leiðandi er ekki auðvelt að halda utan um þau atvik sem
verða. Ástæður eins og lélegt skáningarkerfi, atvik ekki skráð nægilega vel, ekki nægur
stuðningur við starfsmanninn, ekki nægur persónulegur stuðningur og tímaskortur voru
allt ástæður þess að starfsfólk skráir ekki atvik. Það kom einnig fram að fimmtíu prósent
af starfsfólki hafði gert mistök en ekki skráð þau (Poorolajal, Rezaie og Aghighi, 2015).

2.4.1 Viðrunarfundir (e. Debrefing)
Hlutverk hjúkrunarfræðinga sem vinna á bráðadeild er fjölbreytt. Í ljósi fjölbreytts
sjúklingahóps og hraða í uppvinnslu er þess krafist að hjúkrunarfræðingar tileinki sér
kunnáttu til að þekkja og meta bráðveika sjúklinga, forgangsraða verkefnum, hefja
meðferð og hafa breiða þekkingu á verkferlum og tækjabúnaði sem tengjast meðferðum
sinna sjúklinga. Ofan á þetta mæta þeim oft erfiðar aðstæður í vinnunni þar sem þeir
þurfa að horfa upp á þjáningar sjúklinga sinna og takast á við áskoranir á hverjum degi
(Newberry og Criddle, 2005).
Starfsmenn á bráðadeild eru taldir vera sérstaklega útsettir fyrir siðferðislega erfiðum
málum og hluttekningarþreytu (e. compassion fatigue) þar sem þeir þurfa oft að sinna
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erfiðum málum. Málum eins og ofbeldi, endurlífgunum eftir hjarta- eða öndunarstopp,
andlátum eftir slys og sérstaklega er erfitt þegar barn deyr. Allt þetta hefur áhrif á
andlega heilsu hjúkrunafræðinga og annara sem sinna málunum (Keene, Hutton, Hall og
Rushton, 2010). Þessar aðstæður valda álagi sem getur leitt til langtíma vandamála hjá
starfsfólki eins og áfallastreitu, (e. posttraumatic stess disorder) kvíða og þunglyndis
(Hammerle, Devendorf, Murray og McGhee, 2017). Skortur á tilfinningalegum stuðningi
leiðir til kulnunar (e. burnout) hjá starfsfólki sem vinnur daglega undir miklu álagi
(Garcia-Izquierdo og Rios-Risques, 2012). Healy og Tyrrell (2011) hafa nefnt fjóra þætti
sem ástæður fyrir auknu álagi á starfsfólk. Í fyrsta lagi þá nefna þeir þætti sem tengjast
aðstæðum á deildinni eins og undirmönnun, aukið vinnuálag, yfirfullar bráðadeildir,
alvarlegir atburðir, vaktavinna, erfið samskipti milli starfsfólks, skortur á teymisvinnu og
léleg stjórnun á deild. Í öðru lagi er árásarhegðun og ofbeldi frá sjúklingum og
aðstandendum. Þriðji þáttur er ef barn deyr í umsjón starfsfólks og fjórði þátturinn er
endurlífgun hjá alvarlega veikum sjúklingum.
Viðrunarfundir (e. debriefing) eru fundir þar sem samstarfsfólk getur deilt
upplýsingum um ákveðið atvik eins og endurlífgun. Tilgangurinn er að ræða saman um
atvikið, fá endurgjöf og að geta þannig bætt þjónustuna við skjólstæðingana. Sýnt hefur
verið fram á að viðrunarfundir á bráðadeild eftir erfið atvik geta stuðlað að frekari
teymisvinnu, betri samskiptum og bættri umönnun sjúklinga. Tilgangurinn á aldrei að
vera að finna sökudólg heldur að læra af atburðinum (Kessler, Cheng og Mullan, 2014).
Viðrunarfundur er aðferð til að draga úr persónulegu álagi og auka einbeitingu,
starfsanda og þátttöku í starfinu (Healy og Tyrrell, 2013). Viðrun í hóp þar sem fólk
speglar hugmyndir sínar til annara í hópnum hjálpar hjúkrunarfræðingum að skilja sínar
eigin tilfinningar og upplifanir og þróa með sér þekkingu sem hægt er að nota í
svipuðum aðstæðum. Viðrun eykur lærdóm einstaklingsins með því að deila
upplýsingum í hóp og eykur tengsl sem er allt gagnlegt til að vinna gegn
hluttekningarþreytu (Schmidt og Haglund, 2017). Ýmsar ástæður eru taldar vera fyrir því
að þessir fundir eru ekki haldnir eins og tímaskortur, ekki næg þekking starfsfólks á
viðrunarfundum og erfitt er að finna staðsetningu fyrir fundinn (Kessler, Cheng og
Mullan, 2014).
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2.4.2 Teymisvinna
Teymisvinna

hefur

verið

talin

nauðsynlegur

partur

af

starfi

innan

heilbrigðisþjónustunnar, sérstaklega á bráðadeildum til að auka öryggi sjúklinga.
Umhverfi á bráðadeildum er áhættusamt þegar kemur að eftirspurn eftir þjónustu og
auknum líkum á mannlegum mistökum (Salas, Rosen og King, 2007). Í umhverfi þar sem
áhætta er mikil eru skilvirk samskipti og teymisvinna mikilvægur þáttur milli allra
starfsmanna. Með því að styrkja þessa þætti aukast gæði þjónustunnar og hægt er að
koma í veg fyrir mistök (Weaver, Hernandez og Olson, 2017). Sjúkrahús og aðrar
heilbrigðsstofnanir ættu að leitast við að skapa menningu sem leggur áherslu á
teymisvinnu og dregur úr þeim þáttum sem ekki eru nauðsynleg til að tryggja skilvirkni
og gæði þjónustu. Það eru sterk tengsl milli teymisvinnu og ánægju sjúklinga (Meterko,
Mohr og Young, 2004).
Talið er að starfsfólk verði ánægðara í vinnunni sé teymisvinna hluti af vinnunni.
Einnig hefur verið sýnt fram á að með teymisvinnu eykst bæði samheldni starfsfólksins
og félagsleg tengsl þess. Með skilvirkri teymisvinnu voru nokkrir þætti sem komu fram
eins og gæði samskipta, betra starfsumhverfi, félagslegt net, traust milli starfsfólks, fólk
vinnur að sameiginlegum markmiðum og aukin ánægja í starfi (DiMeglio o.fl., 2005).
Í rannsókn Grover, Porter og Morphet (2017) á upplifun hjúkrunarfræðinga á
teymisvinnu kom fram að þegar þeim fannst þeir vel tengdir við teymið þá gekk betur að
meðhöndla sjúklingana og þar skiptu samskiptin mestu máli. Nokkrir þættir komu fram
sem hjúkrunarfræðingum fannst skipta máli í teymisvinnu. Fyrst var að þeim fannst
teymisvinna ganga vel í endurlífgunum. Þar fannst þeim skipta máli að fleiri
hjúkrunarfræðingar voru með hvern sjúkling, í teyminu voru reyndir hjúkrunarfræðingar
og hlutverk hvers og eins voru vel skilgreind. Annað að þeim fannst nauðsynlegt að fá
þjáflun í teymisvinnu með því jókst sjálfstraust þeirra af því að vinna í teymum. Þriðja
var að þeim fannst sjúklingunum vegna betur þar sem þeir fengu fyrstu þjónstu strax frá
öllum fagaðilum. Fjórða var að hjúkrunafræðingarnir voru ánægðari í vinnunni og þeim
fannst álag minnka þegar unnið var í teymum. Fimmta var að þeim fannst þeir hafa
aðstoðina sem þeir þurftu ef þeir þurftu á henni að halda. Sjötta atriðið sem þeim fannst
skipta máli var leiðtoginn á vaktinni og hvernig hann útdeildi verkefnum hverju sinni.
Sjöunda atriðið sem kom fram var félagslegur stuðningur sem samstarfsfólkið sýndi
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hvert öðru þar sem það gat talað um vaktina og erfið mál og jafnvel farið á barinn eftir
erfiða vakt.
Eitt af því sem eykur samstarf teymis og samskipti er að starfsmenn hafi sameiginlega
vinnuaðstöðu á deild. Með því eykst ábyrgð starfsfólks, fólk getur deilt upplýsingum,
tímasparnaður, meiri skilningur á hlutverkum hvors annars og aukin skilvirkni (Weaver,
Hernandez og Olson, 2017).

2.4.3 Breytingar
Stöðugar kröfur eru gerðar í dag til stofnana að þær nái árangri. Þar af leiðandi þurfa
þær að vera opnar fyrir breytingum, vera sveigjanlegar og geta aðlagast nýjum hlutum.
Til að það náist gæti þurft að breyta vinnustaðmenningu (Kotter, 2012). Í breytingum
fara stofnanir frá yfirstandandi fyrirkomulagi yfir í nýtt fyrirkomulag þar sem markmiðið
er að gera hlutina betri en þeir voru áður. Þegar miklar breytingar eiga sér stað er
mikilvægt að huga vel að starfsmönnum þar sem þeir geta átt erfitt með breytingarnar
(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011 og Tamilarasu, 2012).
Algengt er að fólk upplifi kvíða og ógn. Fólk er þá hrætt við ímynd þess eða hlutverk
þeirra í miklum breytingum og er mikilvægt að stjórnendur veiti starfsfólki svigrúm fyrir
tilfininngar sínar (Seo og Hill, 2005). Það er eðlilegt hjá fólki að snúast til varnar í
breytingum og reynir þá á stjórnendur. Fólki líður illa ef það fær ekki nægar upplýsingar
og þá geta sögusagnir og ósannindi farið af stað á vinnustaðnum (Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011).
Þegar gera á breytingar þarf að virkja sem flesta starfsmenn til að taka þátt í
breytingunum, fólk þarf að fá þjálfun og fólk þarf að fá góðar upplýsingar (Kotter, 2012).
Mikilvægt er að starfsfólk fái stöðugar upplýsingar um breytingarnar, þá verður
andrúmloftið betra, starfsfólki líður betur og óvissa minnkar (Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011). Stjórnandinn þarf að tryggja að breytingar,
sem verið er að fara í, festist í sessi. Það gerir hann með því að hafa framtíðarsýn á
markmiðið með breytingunni og koma þeirri framtíðarsýn áfram til starfsfólksins
(Kotter, 2012). Til þess að

breytingin

teljist

vel heppnuð þarf

menning

skipulagsheildarinnar að viðurkenna hana og geta aðlagast þeim breytingum í
starfsháttum sem breytingaferlið felur í sér. Starfsfólk þarf að skynja að ný hegðun skilar
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árangri fyrir hópinn og þegar það gerist þá hefur það fest rætur í menningunni (Kotter,
2012; Tamilarasu, 2012).
Flestar breytingar sem verða innan skipulagsheilda eru tengdar menningarlegum
breytingum og þegar breytingar eru gerðar á vinnustað breytist yfirleitt hegðun
starfsfólks líka. Þar af leiðandi getur það tekið langan tíma að koma breytingum áfram til
þess að þær nái þeim árangri sem ætlast var til (Deal og Kennedy, 2000).

2.4.4 Vinnustaðamenning og stjórnandinn
Stjórnendur eru oft á tíðum undir smásjánni hjá öðrum og þurfa þar af leiðandi að fara
varlega þegar þeir taka ákvarðanir, sjá til þess að sanngirni og jafnrétti ríki hjá
starfsfólkinu og passa að siðferðislegum gildum sé haldið á lofti. Hvernig sem menningin
er þarf stjórnandinn að hafa traust og trúverðugleika, styrkleika, stöðugleika og vera
fyrirmynd. Stjórnendur verða líka að koma upp stuðningskerfi fyrir starfsmennina svo
þeir nái að nýta styrkleika sína og nái að blómstra, sem skilar sér svo í aukinni
afkastagetu bæði fyrir starfsmanninn og fyrir fyrirtækið (Kane-Urrabazo, 2006). Þegar
nýir stjórnendur taka við stöðum komast þeir að því, út frá þeirri vinnustaðamenningu
sem er fyrir á vinnustaðnum, hvernig stjórnunarstíls er ætlast til af þeim og er
samþykktur á vinnustaðnum. Hann byggist á sögu hans, viðhorfum, gildum og þeim
hugmyndum sem fyrrum stjórnandi hafði (Schein, 2009). Viðhorf, gildi og hegðun hvers
fyrirtækis byrjar hjá stjórnandanum í gegnum samskipti og hlutverk og verður
stjórnandinn að vera samkvæmur sjálfum sér þegar kemur að þessum viðhorfum,
gildum og hegðun (Kane-Urrabazo, 2006). Ef sá árangur sem ætlast er til í fyrirtæki næst
ekki, er nauðsynlegt fyrir stjórnandann að reyna að brjóta upp vinnustaðamenninguna.
Einn af þeim þáttum sem gerir stjórnanda góðan, er að stjórna menningunni innan
vinnustaðarins því þessir tveir þættir, stjórnun og menning, þurfa að haldast í hendur
(Schein, 2009).
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3 Bráðadeild Landspítala
Í þessum kafla verður stuttlega farið yfir sögu bráðadeildarinnar, hlutverk og upplýsingar
um starfsmenn. Einnig verður farið inn á hlutverk Landspítalans.
Hlutverk Landspítalans er í þríþætt; að veita heilbrigðisþjónustu sem þjóðarsjúkrahús
og eina háskólasjúkrahús landsins. Skapa þekkingu með rannsóknum og kenna og þjálfa
fólk til starfa, þar sem fer fram starfsnám og sérmenntun í heilbrigðisgreinum og
rannsóknir. Gildi Landspítalans eru umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun
(Landspítali, e.d-c).
 Umhyggja: Ber umhyggju fyrir sjúklingum, aðstandendum, samstarfsfólki og
samfélaginu öllu. Landspítalinn virðir þarfir hvers og eins, upplýsir, gætir orða
sinna og sýnir samkennd.
 Öryggi: Landspítalinn leggur áherslu á öryggi sjúklinga og starfsfólks, unnið er
í þverfaglegum teymum og unnið er eftir verkferlum og samskipti höfð skýr.
 Fagmennska: Fagmennska og gagnreynd þekking er höfð að leiðarljósi og er
markmiðið að veita sjúklingum bestu mögulegu þjónustu.
 Framþróun: Lögð er áhersla á stöðugar umbætur, notast er við gagnreynda
þekkingu og viðeigandi tækni.
(Landspítali, e.d-c).
Fyrsti vísir að bráðadeild varð til þegar Læknavarðstofan opnaði í Austurbæjarskóla
árið 1943, en hún var eingöngu opin á kvöldin, nóttunni og um helgar. Árið 1955 flutti
hún í Heilsuverndarstöðina og hét þá Slysavarðstofan en þurfti fljótlega að flytja aftur
því starfsemin jókst jafnt og þétt (Landspítali, e.d-b.). Árið 1968 opnaði slysadeild
Borgarspítalans þá á öðrum stað en hún er í dag í E álmu spítalans og varð þá
Borgarspítalinn aðal bráða- og slysasjúkrahús landsins (Landspítali, e.d.-b). Strax eftir að
deildin flutti yfir í Borgarspítalann varð mikið annríki á deildinni (Ólafur Jónsson, 2014)
og var viðbygging byggð við spítalann og flutti deildin í þá byggingu, þar sem hún er enn
þann dag í dag starfrækt, árið 1980 (Landspítali, e.d-b). Á deildinni fer fram móttaka,
greining, meðferð og útskriftir sjúklinga. Sjúklingar sem leita á deildina eru allt frá því að
vera mikið slasaðir og mikið veikir og þurfa lífsbjargandi aðgerða við, yfir í að vera minna
slasaðir eða veikir. Deildin gegnir einnig mikilvægu hlutverki í skipulagi Almannavarna og
ef hópslys verður er aðsetur hópslysastjórnar Landspítala á deildinni. Þá mannar deildin
viðbragðssveit, sem samanstendur af tveimur hjúkrunarfræðingum og tveimur læknum,
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sem send er á vettvang ef Almannavarnir óska þess þegar stór slys verða eða atburðir.
Deildin hefur einnig lagt mikla áherslu á að hugsa vel um aðstandendur á erfiðum
stundum eftir andlát þar sem kapella er staðsett inn á deildinni. Deildin hefur einnig
veitt þá samfélagsþjónustu að ef voveiflegt andlát á sér stað utan spítala, svo sem slys
eða sjálfsvíg, hefur deildin tekið við hinum látna og aðstandendum til að hægt sé að
halda kveðjustund og er það þá gert í kapellu deildarinnar (Landspítali, e.d-a).
Á bráðadeildinni vinna hundrað og þrír hjúkrunarfræðingar í sextíu og tveimur
stöðugildum allt frá því að vera í tíu prósenta vinnu upp í hundrað prósent vinnu, af
þeim

er

einn

deildarstjóri

og

fjórir

aðstoðardeildarstjórar.

Starfsaldur

hjúkrunarfæðinganna er frá nokkrum mánuðum í starfi upp í yfir þrjátíu ár. Á deildinni
starfa, fyrir utan hjúkrunarfræðinga, fjörtíu og sjö sjúkraliðar en af þeim er nokkrir
hjúkrunarnemar, þrjátíu og átta almennir starfsmenn, tuttugu og þrír sérfræðilæknar,
tuttugu og sjö aðstoðar- og deildarlæknar, tuttugu og sex móttökuritarar, einn
rekstarstjóri og einn hjúkrunarritari. Á þessu má sjá að bráðadeildin er stór deild og
stærsta klíníska deild Landspítalans með samtals um tæplega tvö hundruð og sjötíu
starfsmenn.
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4 Aðferðarfræði
Í þessum kafla verður farið í aðferðarfræðina sem notuð var í rannsókninni. Þar sem
meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga til
vinnustaðamenningar á bráðadeild Landspítala var valið að notast við eigindlega
aðferðarfræði (e. qualitative research). Farið verður yfir ástæðu fyrir valinu á
aðerðarfræðinni og lýsingu á fyrirbærafræði (e. phenomenalogy) hérna í kaflanum.
Þátttakendum rannsóknarinnar verður lýst og hvernig þeir voru valdir í rannsóknina og
hvernig viðtölin fóru fram. Að lokum verður greining gagna skoðuð og farið yfir réttmæti
og takmarkanir á rannsókninni.

4.1 Eigindleg aðferðarfræði
Eigindleg rannsóknaraðferð nýtist vel þegar rannsaka á samfélagið og einstaklingana í
því. Þannig er gagna aflað með því að safna upplýsingum um það, hvernig fólk leggur
merkingu í aðstæður sínar og reynslu og hvernig fólk túlkar þær aðstæður og reynslu
sem það er í hverju sinni (Esterberg, 2002). Flestar aðferðir í eigindlegum
aðferðarfræðum eiga það sameiginlegt að þær reyna að átta sig á og varpa ljósi á
tiltekna mannlega hegðun í öllu sínu formi, alveg sama hvers eðlis hún er. Það er ekki
verið að reyna að spá fyrir um hlutina heldur frekar að koma auga á og lýsa mannlegum
fyrirbærum og ná af því heildarmynd (Sigríður, 2016). Þegar eigindleg aðferðarfræði er
notuð er veruleikinn skoðaður með það fyrir augum að hann sé byggður á félagslegum
grunni. Rannsakandi leggur áherslu á mannlega reynslu og er gögnum safnað og greining
þeirra huglæg. Á meðan á rannsókninni stendur geta breytingar orðið (Polit og Beck,
2008). Leitast er eftir að skilja hlutina á heildrænan hátt og oft er notast við mismunandi
aðferðir við gagnaöflun (Merriam og Tisdell, 2016).
Rannsóknarspurningar geta tekið breytingum frá því sem lagt verður af stað með í
upphafi rannsóknarferilsins þar til í lok ferlisins. Í flestum tegundum af eigindlegum
rannsóknum er upplýsinganna aflað með viðtölum, annað hvort eingöngu með viðtölum
eða að hluta til (Merriam og Tisdell, 2016). Rannsakandinn þarf að vera athugull í
viðtölum eða þeim athugunum sem fara fram, hann þarf einnig að skoða sínar eigin
hugmyndir um efnið sem fjallað er um og vera meðvitaður um sínar eigin skoðanir
(Sigríður, 2016). Rannsakandinn þarf að setja sínar eigin hugmyndir og skoðanir um
viðfangsefnið til hliðar og vera vakandi yfir þeim þáttum sem gætu haft áhrif á
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niðurstöður rannsóknarinnar. Hann þarf einnig að átta sig á þeim áhrifum sem hann
gæti hugsanlega haft á þátttakendur (Polit og Beck, 2008). Þannig er veruleikinn
skoðaður og kenningarnar byggðar á honum og auðveldara verður að skoða þætti eins
og þróun og breytingar en hægt er í megindlegum rannsóknum (Merriam og Tisdell,
2016). Þar má nefna að samskipti milli rannsakanda og þátttakenda eru mjög mikilvæg
þegar koma á auga á þætti í starfi fólks sem tekur þátt í rannsókninni (Kristín Loftsdóttir,
2016).

4.2 Fyrirbærafræði
Hugmyndafræði fyrirbærafræði sem upprunalega kemur úr heimspekinni, en þar er
reynt að skyggnast inn í líf þátttakenda, reyna að skilja það, skilja hvernig þeir upplifa
það með því að skoða reynslu þeirra (Sigríður, 2016). Áherslan er á að kanna og skilja
reynslu fólks af daglegu lífi þeirra, skoðuð eru huglæg fyrirbæri og reynt er að ná í
mikilvæga reynslu sem liggur í reynslu fólks. Þannig er því haldið fram að reynslu fólks af
ákveðnu fyrirbæri sé hægt að sjá út frá viðhorfi einstaklinga til þess (Merriam og Tisdell,
2016 og Polit og Beck, 2008).
Fyrirbærafræði er talin reynast vel þegar skoða á reynslu hjúkrunarfræðinga (Sofaer,
2002). Rannsakandinn reynir að koma sér inn í fyrirbærið sem á að skoða og reyna
þannig að safna gögnum svo hægt sé að skoða aðstæður sem fólk er í og samspil þess
við aðra. Þannig reynir rannsakandinn að setja fram kenningar um ákveðið efni eftir að
hafa

fengið

nákvæmar

lýsingar

á

því

(Helga

Jónsdóttir,

2013).

Markmið

fyrirbærafræðinnar er að rannsaka og lýsa fyrirbærum eins og mannlegri reynslu.
Mannlega reynslu er ekki hægt að mæla heldur verður að reyna að skilja hana (Sigríður,
2016). Þannig er áherslan á persónuna, á reynslu einstaklingsins og upplifun og tekið er
tillit til sérstöðu hvers og eins (Merriam og Tisdell, 2016).

4.3 Hálfopin viðtöl
Viðtöl eru algengasta leiðin til að safna gögnum í eigindlegum rannsóknum (Green og
Thorogood, 2004). Þegar skoða á reynslu fólks t.d af námi eða starfi henta viðtöl mjög
vel. Einnig eru þau góð þegar rannsökuð er skynjun, viðhorf, væntingar og gildismat
(Helga Jónsdóttir, 2016). Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl en þá eru
spurningar samdar fyrirfram og þær hafðar opnar. Opnar spurningar eru spurningar sem
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ekki er hægt að svara með já og nei. Þær gefa viðmælandanum tækifæri til að segja frá
reynslu sinni og upplifun og einnig er auðvelt fyrir rannsakandann að dýpka spurninguna
með því að spyrja t.d „getur þú útskýrt það betur fyrir mér”. Það leiðir til þess að
rannsakandinn getur leyft viðmælandanum að tala frjálslega en getur samt gripið inn í
og dýpkað spurningarnar þegar við á (Merriam og Tisdell, 2016). Rannsakandinn reynir
með eigin orðum að leyfa þátttakandanum að tala frjálslega um málefnið.
Þátttakendum er þannig gefið tækifæri að tala frjálslega um efnið og fá að segja frá með
sínum eigin orðum. Þannig verður aukið flæði í viðtalinu og skapar ákveðið frelsi (Polit
og Beck, 2008). Takmarkanir með viðtölum sem gagnasöfnun er að þau segja bara til um
hvað fólk segir, ekki hvernig fólk gerir hlutina (Green og Thorogood, 2004).

4.4 Viðmælendur
Viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki en þá eru hafðar til hliðsjónar þarfir
rannsóknarinnar og að þeir sem valdir eru hafi þekkingu á efninu. Einnig að það sé
auðvelt að ná í þá og lítill tími og kostnaður fari í að velja þátttakendur með þessu úrtaki
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016).
Viðmælendur voru átta talsins eins og sést í töflu 1 og voru þeir allir konur. Ástæðan
fyrir því var, að svo fáir karlkyns hjúkrunarfræðingar vinna á deildinni að auðvelt hefði
verið að greina þeirra svör frá svörum kvennanna. Til þess að gæta fyllsta trúnaðar við
gangnasöfnunina var nöfnum viðmælenda breytt þannig að ekki væri hægt að rekja
svörin til þeirra. Starfsaldur viðmælenda á bráðadeild var frá tveimur árum upp í tuttugu
og sjö ár. Þeir áttu það sameiginlegt að vera allir hjúkrunarfræðingar á bráðadeild
Landspítalans.
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Tafla 1 Viðmælendur

Nafn

Starfsaldur

Nafn

Starfsaldur

Finna

2 ár

Begga

10 ár

Jórunn

2 ár

Svana

10 ár

Lína

2 ár

Þórdís

15 ár

María

7 ár

Guðný

27 ár

4.5 Framkvæmd viðtalanna
Fyrst var leitað eftir samþykki frá framkvæmdarstjóra flæðissviðs til að gera rannsóknina
innan sviðsins og var bréf þess efnis sent í lok júlí 2018. Samþykki lá fyrir nokkrum
dögum seinna eða 31. júlí 2018 sjá viðauka (1). Næst var að leitað eftir leyfi siðanefndar
stjórnsýslurannsókna á Landspítalnum og var umsókn send til hennar 24. september
2018. Ekki fékkst leyfi frá henni og var því umsóknin dregin til baka. Þá var aftur leitað
eftir leyfi framkvæmdastjóra með það fyrir augum að vinna verkefnið sem gæðaverkefni
fyrir bráðadeild. Samþykki fékkst fyrir því sjá viðauka (2). Haft var samband við
þátttakendur ýmist í gegnum tölvupóst, rætt við viðkomandi á bráðadeildinni eða
gegnum facebook og óskað eftir þátttöku. Þátttakendum var sent bréf um upplýst
samþykki fyrir rannsókninni, sjá viðauka (3) og í bréfinu kom fram tilgangur, markmið og
framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig kom fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt, að viðtalið
yrði hljóðritað og afritað orðrétt upp. Öllum gögnum verður eytt eftir að úrvinnsla hefur
farið fram og ekki seinna en sex mánuðum eftir að rannsókn lýkur. Viðtölin fóru ýmist
fram í frítíma þátttakenda eða á vinnutíma en fengið var leyfi deildarstjóra, sjá viðauka
(4) til að taka viðtöl á vinnutíma þátttakenda. Þegar hjúkrunarfræðingarnir höfðu
samþykkt þátttöku voru þeir beðnir um að finna tíma sem myndi henta þeim, hvort sem
var á vinnutíma eða í frítíma þeirra.
Tekin voru upp átta viðtöl við hjúkrunarfræðinga á bráðadeild, sem fóru fram í
nóvember 2018. Lengd viðtalanna var allt frá rúmlega tæplega tuttugu mínútum upp í
rúmlega fimmtíu mínútur og voru flest þeirra í lengri kantinum. Samtals voru afritaðar
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sjötíu og fimm blaðsíður. Notast var við viðtalsramma með 17 opnum spurningum, sjá
viðauka (5).

4.6 Greining gagna
Á sama tíma og greining eigindlegra rannsókna fer fram er gagnasöfnun, afritun og ritun
greiningarblaða. Greiningarblöð eru mikilvæg gögn sem rannsakendur nota til að halda
skipulega utan um hugmyndir sem koma fram í yfirlestri og úrvinnslu afritaðra viðtala
(Merriam og Tisdell, 2016). Í úrvinnslu og greiningu gagna í þessari rannsókn var notast
við kóðun en tilgangurinn er að gera rannsakendum auðveldara fyrir með greininguna,
gefa betri yfirsýn og minnka líkur á því að mikilvægir hlutir úr viðtölunum fari framhjá
rannsakendum. Opin kóðun er kerfisbundin og skipulögð tækni þar sem unnið er með
smæstu mögulegu einingu og byggist það á að rýna í gögnin línu fyrir línu. Með þessu er
hægt að búa til meginþemu sem er leið til að greina frá niðurstöðum (Merriam og
Tisdell, 2016). Það eru tvær leiðir í kóðun en það er opin kóðun eða lokuð kóðun. Í
þessari rannsókn notaði rannsakandi opna kóðun en það felur í sér að viðtöl eru greind
línu fyrir línu og með því verða til klasar af hugtökum sem mynda kóða (Merriam og
Tisdell, 2016).
Þemu í fyrirbærafræði eru greind og er skipt í þrjú stig; lýsingu, samþættingu og
túlkun. Með lýsingu er verið að safna upplýsingum af upplifun einstaklinga og að allar
lýsingar séu jafn mikilvægar. Í samþættingu er reynt að ákveða hvaða lýsingar eru
mikilvægar. Þannig er fyrsta viðtalið lesið yfir (eftir að það er afritað), næst er það lesið
yfir og orð yfirstrikuð sem virðast mikilvæg í upplifun þátttakanda. Síðan eru þemu í
fyrsta viðtalinu merkt áður en farið ef yfir í næsta viðtal. Með túlkun eru tengsl fundin
milli þema og markmiða. Hérna eru þemun skoðuð aftur og reynt að sjá hvernig þau
tengjast. Markmiðið með túlkun er að finna það sem er sameiginlegt (Merriam og
Tisdell, 2016).

4.7 Réttmæti og takmarkanir rannsóknar
Í eigindlegum rannsóknum er talað um sannleikann og að hann sé bundinn við
þátttakendur en sé ekki skilgreindur á grunni rannsóknarinnar. Mælikvarði á
sannleikann sé svo trúverðugleiki og er talað um að rannsóknarniðurstöður séu
trúverðugar ef þú getur samsamað þig við reynsluna sem fram kemur í viðtölunum.
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Einnig ef þeim, sem ekki hafa gengið í gegnum svipaða reynslu, nægir að hafa lesið hana
yfir og þekkja hana þess vegna þegar þeir lenda sjálfir í svipaðri reynslu (Sigríður
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Í eigindlegum rannsóknum er
rannsakandinn mælitækið og skiptir því nákvæmni hans og færni miklu máli fyrir gæði
rannsóknarinnar. Mikilvægt er að meta þá þætti sem geta haft áhrif á réttmæti
rannsóknar áður en byrjað er á framkvæmd hennar. Rannsakandi þarf að gera sér grein
fyrir þeim þáttum sem geta haft áhrif og eins afstöðu hans til viðfangsefnisins sem hann
hefur jafnvel skapað sér. Möguleg tengsl rannsakanda við viðmælendur þurfa að liggja
fyrir og eins hvernig rannskandi tengist

rannsóknarefninu. Valdajafnvægi á milli

rannsakanda og viðmælenda er mikilvægur liður í að fyrirbyggja óæskileg áhrif sem
aðilar í ólíkri stöðu geta haft hvor á annan (Merriam og Tisdell, 2016).
Rannsakandi þekkir vel aðstæður og skilur það sem þátttakendur eru að segja þar
sem hann vinnur á sama vinnustað. Hann gerir sér þó grein fyrir því að hann er í
yfirmannsstöðu á deildinni sem aðstoðardeildarstjóri og að það getur haft áhrif á
niðurstöðurnar, þar sem þátttakendur gætu haldið aftur af upplýsingum sem þeir vilja
ekki segja yfirmanni sínum.
Það verður þó að ítreka það að niðurstöðurnar hérna gefa einungis vísbendingu um
viðhorf og upplifun nokkurra hjúkrunarfræðinga af vinnustaðamenningu á bráðadeild og
ekki er hægt að alhæfa þær niðurstöður yfir á alla hjúknarfræðinga á deildinni eða yfir á
hjúkrunarfræðinga almennt.
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5 Niðurstöður
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim þemum sem
komu fram þegar viðtölin voru greind. Farið var ítarlega yfir gögnin og greind þemu og
undirþemu. Þemun sem komu fram lýsa upplifun hjúkrunarfræðinganna á
vinnustaðamenningu á bráðadeildinni. Við greiningu viðtalanna komu fram tvö þemu og
átta undirþemu.
 Umhverfið og fólkið
•

Lítil stéttaskipting

•

Mikill vinskapur, eins og fjölskylda

•

Teymisvinna

•

Mótun vinnustaðamenningar, siðir og venjur

 Erfiðleikar og áskoranir í síbreytilegu umhverfi
•

Atvik

•

Viðrunarfundir

•

Stöðugar breytingar

•

Gildi

5.1 Umhverfið og fólkið
Í viðtölunum kom fram að hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um það að
stéttaskipting væri lítil sem engin og auðvelt væri fyrir alla að tala saman. Allir
hjúkrunarfræðingarnir töluðu um það hvað samstarfsfólkið og umhverfið á
vinnustaðnum hefði mikil áhrif á vinnuna og líðan þeirra í starfi. Þær töluðu um að mikill
vinskapur hefði myndast gegnum árin bæði hjá þeim yngri, sem strax voru komnar í
vinahópa sem samanstæðu einungis af vinnufélögum, og einnig hjá þeim eldri. Þær sem
voru með lengri starfsreynslu töluðu um samstarfsfólkið sitt sem hina fjölskylduna sína
og að þarna hefði myndast vinskapur fyrir lífstíð.

5.1.1 Lítil stéttaskipting
Flestar af þeim reynslumeiri voru sammála um það að lítil stéttaskipting væri á deildinni
og allir gætu talað við alla hvort sem þeir væru hjúkrunarfæðingar, sjúkraliðar,
starfsmenn eða læknar eins og María sagði: „það er ekki þessi rosalega stéttaskipting
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milli hjúkrunarfræðinga og lækna hérna…maður getur alltaf farið til allra lækna og bara
adressað hlutina strax.“ Hún sagði líka:
Mér finnst allir vera dálítið jafnvígir hérna...það er ekki mikil stéttaskipting
auðvitað eru það alltaf einhver störf sem að hjúkrunarfræðingar hafa ekki
tíma til þess að gera sem þeir gætu gert af því að þeir kunna það en frekar
fari í hendur sjúkraliða.
Guðný var sammála þessu og sagði: „mér finnst ekki vera…svona beint stéttaskipting
þetta er meira svona eins og gamla frænkan og litlu börnin og allt þar á milli eins og
fjölskyldustemming...það geta allir talað við alla.” Hún sagði líka:
Samskiptin hérna eru svona hrein og bein og mér finnst sko það skiptir engu
máli hver er hvað og það er náttúrulega bara af hinu góða, það er
ofboðslega lítil stéttaskipting hérna...ritari getur talað við starfsmenn og
starfsmenn geta talað við lækna.
Þórdís orðaði það svona: „ég held við séum að starfa í flötu plani, þetta sé ekki mikið
svona...sem einkenndi slæma menningu.“ Þegar hún var spurð hvað einkenndi slæma
menningu sagði hún: „stéttaskipting og talað niður til fólks...vondur mórall væri vond
menning mundi ég segja...svona valdboðun og hræðsla...við að segja sína skoðun.“
Svana talaði um að oftast væru samskipti milli stétta góð nema þegar álag væri mikið þá
ættu þau til að breytast, hún sagði:
Þegar allt er í góðu þá er allt í góðu en um leið og kemur eitthvað álag þá
hefur maður fundið smá kergju og þá bara milli allra stétta þú veist það
verða bara meiri árekstrar þegar álagið er mikið þegar við erum þegar allar
starfsstéttir eru að kafna úr verkefnum og maður fer að reyna að biðja
einhvern annan um eða hjálpa...þá fær maður stundum einhver viðbrögð
sem maður bjóst ekki við.
Lína var sammála því að lítil stéttaskiping væri og sagði: „í lang flestum tilfellum eru þau
bara á jafningjagrundvelli...það var ekki hérna á tímabili sérstaklega frá læknavængnum
bara svona ákveðinn læknir en mér finnst það hafa snar lagast.“ Henni fannst samskiptin
hafa lagast mikið og sagði: „mér finnst bara allir hérna vera einhvern veginn hvort sem
það eru starfsmenn eða læknar einhvern veginn eru við bara öll að vinna hérna saman.“
Begga var sammála því að stéttaskipting væri lítil og sagði:
Ég mundi segja að við værum á jafningjalevel, við förum inn á kaffistofu og
það skiptir engu máli hvort þú er að sinna eldhússtörfum, ert sjúkraliði eða
hjúkrunarfræðingur eða læknir, það tala allir saman, það setjast allir við
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sama borðið, það tala allir saman...það er ekkert þannig að það sé eitt
pungaborð út í horni og þar sitji bara sérfræðingar...allir soldið á
jafningjalevel ég myndi segja það og ég held að það einkenni svolítið
deildina.
Þegar var spurt út í það hvort það væri eitthvað sem reynslumeiri hjúkrunarfræðingar
myndu gera en ekki þeir yngri voru allir sammála að svo væri og það væri munur á
hegðun. Þær reynsluminni töldu að eftir því sem reynslan eykst á deildinni verður
sjálfstraustið meira og sjálfstæðari vinnubrögð. Lína sagði: „þessar yngri þora kannski
ekki að segja eitthvað við eldri...en mér finnst þessar eldri taka öllu sem er sagt við
þær.“ Jórunn sagði:
Þær eru kannski kaldari við að taka eigin ákvarðanir...gefa einmitt kannski lyf
eða já verkjalyf eða önnur lyf án þess að fá leyfi hjá einhverjum af því að þær
vita hvað er best fyrir sjúklinginn kannski á undan unga lækninum sem
kemur og skoðar sjúklinginn eftir klukkutíma það er svona kannski, maður er
ragari við það ef maður er nýr.
Finna var sammála þessu og að eftir því sem reynslan eykst þá eykst sjálfstraustið í
vinnunni. Hún sagði:
Fólk náttúrulega verður öruggara, það tekur mjög langan tíma að verða
öruggur hér, ég er búin að vera hérna í tvö ár og mér finnst ég samt jú ég er
kannski svona fyrst núna...eftir þetta sumar þá er maður kannski að verða
smá öruggur...já fyllist svona sjálfsöryggi að vera hérna lengur, eðlilega.“
Henni fannst líka reyndari hjúkrunarfræðingar þora meira að eiga samtalið við aðrar
starfsstéttir eins og hún sagði:
Reynda flotta hjúkrunarfræðinga eins og við eigum...eiga samtalið við
lækninn sem maður mundi kannski ekki sjálfur gera...bæði hvað varðar þú
veist svona meðferð og eitthvað svoleiðis sem manni finnst kannski
þeir...ekki endilega komast upp með heldur bara vera miklu flinkari heldur
en maður sjálfur.
María sagði: „Það eru sumir sem virða ekki verklagsreglur...eins og bara smitgát og
eitthvað svona og komast upp með það því það er bara ekkert hægt að hika eða þú veist
hrófla við þeim.“ Beggu fannst vera mikill munur á hegðun starfsfólks eftir reynslu þeirra
á deildinni þar sem fólk þroskast eftir því sem það eldist og hegðun breytist hún sagði:
„auðvitað þróumst við í starfinu og verðum meiri fagmenn og þekkjum okkar takmörk.“
Hún sagði líka: „það er ekkert auðveldasta starf að vinna á bráðamóttöku, það er

38

eitthvað sem þú ert að þróa og ert alveg nýr í tvö til þrjú ár.“ Hún útskýrði muninn og
sagði:
Það er bara munur eins og...öllu í lífinu sjálfu hvort sem það er í vinnu eða
...hjónabandi eða vera móðir, vera móðir þegar þú ert sextán ára eða vera
móðir þegar þú ert þrítug ég held að það sé bara alltaf munur út af því við
þroskumst sjálf sem manneskjur og...erum færari í því sem við erum að gera.
Svana talaði um að þeir sem hefðu meiri reynslu notuðu meira innsæi sitt og sagði:
Eldri og reyndari þeim leyfist miklu meira þeim leyfist að fara út fyrir
verkferla og allt það og í sumum tilfellum er það bara algerlega rétt vegna
þess að klínísk dómgreind er stundum bara orðin betri heldur en einhver
ferill og þú átt að geta breytt þar útaf.
Þórdís var sammála um að þeir sem væru yngri væru óöruggari og sagði: „þeir sem hafa
ekki verið hérna lengi þeir eru náttúrulega bara miklu óöruggari og bara eðlilega og eru
að lenda í allskonar aðstæðum sem þeir hafa ekki tekist á við áður.“ Hún sagði líka: „ég
held samt að menningin okkar sé þannig að það finnist öllum auðvelt að koma og biðja
um hjálp.“ Guðný talaði líka um samskiptin og hvernig þau myndu breytast með
árunum, hún sagði: „þetta er ekki eitthvað sem þú fattar á fyrsta degi það eru alls konar
samskipti í gangi hérna...svona óyrt samskipti sem maður fattar kannski ekki alveg
strax.“ En hún sagði líka að fólk væri fljótt tekið inn í hópinn, hún sagði: „ég held að fólki
sé hleypt auðveldlega inn, það er tiltölulega auðvelt að vera tekinn inn í hópinn.“

5.1.2 Mikill vinskapur og opin samskipti
Sameiginlegt með flestum viðtölunum var, að talið barst að vinskap og hversu auðvelt
væri að tala saman. Flestar voru sammála um að aðstæðurnar sem myndast á deildinni
þjappi fólki saman og að samskiptin milli allra væru opin. Þeir hjúkrunarfræðingar sem
voru með lengri starfsreynslu töluðu um að samstarfsfólkið væri eins og hin fjölskyldan
sín eins og Þórdís sagði:
Við séum svona svona vinnufjölskylda mér finnst oft bara þetta vera svona
vinnustaður þar sem að þú átt þú veist þína bestu vini og…þú færð
stuðning…og manni þykir vænt um vinnufélagana sína það er allt partur af
því að vera góð vinnustaðamenning manni þykir vænt um fólkið sitt og þess
vegna vill maður vera hérna.
Guðný talaði líka um þetta og lýsti þessu eins og fjölskyldu og sagði: „fólk sem er búið að
vinna saman sem búið að vera í sömu fjölskyldu í tuttugu, þrjátíu ár það hegðar sér
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kannski öðruvísi heldur en fólk sem að var að koma inn í fjölskylduna í gær.“ María hafði
einnig orð á því hvernig vinskapur hafi myndast á deildinni hún sagði:
Myndast bara mikill vinskapur milli fólks hérna ég held...ef maður horfir á
heildina...þá er eiginlega bara meiri vinskapur í gegnum vinnuna heldur en
bara vinskapur sem maður átti utan vinnu eða verður alltaf meir og meira
þannig...það er einhvers konar svona...samkenndar bragur á hlutunum.
María talaði líka um samskipti milli starfsfólks og sagði: „ofboðslega þéttur hópur hérna
og það eru svona opin samskipti myndi ég segja og svona náin samskipti oft þú veist
mikil teymisvinna og eiginlega dálítið öðruvísi heldur en hjúkrun almennt er á öðrum
deildum sem ég hef kynnst.“ Það kom líka fram í viðtölunum að þegar álag eykst þá
verða samskiptin ekki eins góð og fólk kannski gerir og segir hluti sem það myndi annars
ekki gera eins og María sagði:
Maður sér samt breytingu á fólki undir miklu álagi...verði styttri þráður eða
svona meiri svona snubbóttari samskipti og maður getur eiginlega oftast
skrifað það á álag en það á samt ekkert að líðast...þá á maður bara auðvitað
að láta annað hvort vita, til einstaklingsins sjálfs eða til yfirmanns því það má
ekki heldur misbjóða fólki.
Þórdís talaði líka um að samskiptin breyttust stundum þegar álag væri á starfsfólki og þá
segði fólk kannski hluti sem það ætlaði ekki að segja, hún sagði um samskipti:
Í heildina góð að mestu góð en vissulega svona oft bara álagsins vegna þá
eru ekki allir upp á sitt allra besta alltaf...en maður heyrir ekki mikið af svona
einhverjum óæskilegum samskiptum...maður bara veit það bara svona hjá
sjálfum sér að þegar það er mikið álag að þá kannski svarar maður
einhverjum ekkert eins og maður ætlar og mundi alveg vilja hafa það
öðruvísi.
Begga talaði um að samskiptin væru yfirleitt góð en stundum gæti gengið illa það ætti
þá frekar við ef einhver einstaklingur ætti ekki góðan dag eins og hún sagði:
Það gengur mjög vel og samskiptin hér eru bara skemmtileg...það er ekkert
þannig hundrað prósent...það eru einstaka samskipti sem að kannski eru
ekki góð eða einhver á ekki góðan dag eða hefur einhvern veginn tamið sér
að ...vaknað soldið öfugt kannski...sá hinn sami er ansi fljótur að fá að finna
fyrir því, því fólk er frekar hreinskilið...ef hann fær það ekki bara beint til sín
aftur...ég held að maður sé stoppaður.
Þórdís talaði líka um að stundum ætti fólk bara slæman dag og ætlaði sér ekki að vera
pirrað, hún sagði: „ég held að engin okkar ætli að vera eitthvað leiðinleg...þegar
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aðstæðurnar eru þannig og einhver er orðinn pirraður eða einhver...búinn að fá alveg
nóg af einhverju...það er örugglega aldrei ætlun neins að vera með...einhver leiðindi...þó
það verði samt stundum þannig.“
Það kom fram hjá nokkrum viðmælendum að þeir sem væru með minni starfsreynslu
myndu hegða sér öðruvísi og þeim, sem væru með lengri starfsreynslu myndi leyfast
hlutir sem þeim yngri myndi ekki leyfast. Eins og Jórunn sagði um þær reynslumeiri:
Þær eru kannski kaldari við að taka eigin ákvarðanir þú veist að gefa einmitt
kannski lyf eða já verkjalyf eða önnur lyf án þess að fá leyfi hjá einhverjum af
því að þær vita hvað er best fyrir sjúklinginn kannski á undan unga lækninum
sem kemur og skoðar sjúklinginn eftir klukkutíma...maður er ragari við það
ef maður er nýr.
Finna var sammála þessu og fannst þeir reynslumeiri líka hafa meira frumkvæði að
hlutum og sagði: „reynda flotta hjúkrunarfræðinga eins og við eigum...eiga samtalið við
lækninn sem maður mundi kannski ekki sjálfur gera...bæði hvað varðar...meðferð og
eitthvað svoleiðis sem manni finnst kannski þeir...ekki endilega komast upp með heldur
bara vera miklu flinkari heldur en maður sjálfur.“ María sagði: „sumir nýútskrifaðir
hjúkrunarfræðingar...þeir eru smeykari við að fara og bara spyrja...og bíða kannski bara
frekar.“

5.1.3 Teymisvinna
Allir voru hjúkrunarfræðingarnir sammála um mikilvægi teymisvinnu á deildinni og að
hún gengi sérstaklega vel þegar væri verið að taka á móti mikið slösuðum sjúklingum
eftir alvarleg slys og í endurlífgunum. Þá væru hlutverk hvers og eins fyrirfram ákveðin
og unnið væri eftir fyrirfram skilgreindum hlutverkum. Begga talaði um að teymisvinna
væri það besta við deildina og sagði: „mér finnst teymisvinna eiginlega það besta við
deildina, teymisvinna er það sem að lætur allt ganga hér...það gengur allt út á þessa
teymisvinnu eiginlega...ef þú tekur ferli sjúklings frá því hann kemur inn á deildina og
fer.“ María sagði um teymisvinnuna: „það hafa alltaf komið einhverjir hnökrar...en ég
held að við séum mjög góð í teymisvinnu...auðvitað eru það alltaf einhverjir
einstaklingar sem að hefur þurft aðeins...að móta meira.“ Hún sagði líka: „mér finnst
alltaf...gott að vinna með öllum og ef það er ekki gott að vinna með þeim þá bara
einhvern veginn segir maður þeim það.“ Þórdís sagði: „það er bara svo miklu
skemmtilegra í vinnunni þegar við vinnum saman og mér finnst auðvelt...að fá einhvern
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með sér ef mann vantar hjálp.“ Guðný talaði líka um teymisvinnu og mikilvægi þess að
fá að æfa teymisvinnuna, hún sagði: „í akút fasanum þegar við erum að gera þetta, við
vinnum nefninlega alveg rosalega vel saman...í svona níutíu prósent tilfella það eru þessi
tíu prósent tilfella þar sem maður er kannski ekki öruggur með hver er að stjórna
hérna.“ Um fræðslu sagði hún: „það að geta æft svona teymisvinnu, æft hvernig við
gerum hitt og þetta það bara skiptir öllu máli.“ Þórdís talaði líka um teymisvinnu og
hversu gott væri að vinna í góðu teymi þegar samskiptin eru góð, sagði líka:
Innan
okkar
herbúða...sjúkraliðar,
hjúkrunarfræðingar,
læknar,
starfsmennirnir okkar...mér finnst maður ekki lenda í árekstrum í
teymisvinnu þar en það sem flækir þetta kannski er að við erum náttúrulega
með utanaðkomandi aðilum...við erum...ekki í alveg jafn miklum kontakt við
þau en ég mundi aldrei segja samt...að það væri eitthvað samstarf sem gengi
eitthvað illa alls ekki.
Þórdís talað meira um teymisvinnu og hversu gott væri að vinna í góðu teymi eins og
hún orðaði það: „algerlega frábært þegar við...þurfum varla einu sinni að segja eitthvað
við bara vinnum sem teymi...störfum eins...ein manneskja það er algerlega frábært.“
Flestar voru einnig sammála að það mætti vera mun meiri teymisvinna á deildinni og
sumar töluðu um að hún væri allt of lítil og oft á tíðum væri fólk eitt að vinna með sína
sjúklinga og ef það vantaði aðstoð væri mjög auðvelt að leita eftir henni en fastmótuð
teymisvinna væri lítil. Finna talaði um það og sagði: „maður er samt mjög mikið svona
einn...svona almennt séð finnst mér ekki teymisvinna þannig á þessari deild nema
maður fái bara einhvern til þess að hjálpa sér sem er alltaf ekkert mál.“ Svana var ekki
alveg sammála með hjálpsemina og vildi meina að hún væri ekki mikil og að teymisvinna
væri ekki mikil á deildinni hún sagði:
Við getum örugglega gert miklu meira í því að vinna saman þegar er mikið
álag, fara tvö saman...ekki alltaf senda einhvern einn...það hefur aðeins
dalað hjálpsemin svona...hún er í rauninni mjög lítil teymisvinnan...ég held
við gætum unnið...miklu betur í teymum.
Ástæðuna fyrir því af hverju ekki væri unnið meira í teymum sagði hún að væru ýmsar
en eina ástæðuna sagði hún: „teymi eru líka...tímafrek og það er flókið þannig að það er
miklu auðveldara bara að fara að gera hlutina eins og maður ætlar að gera þá og þurfa
ekki að vera að blanda öllum hinum inn í.“ Önnur ástæða sagði hún vera:
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Það er bara rosa erfitt því að deildin breytist svo hratt og sjúklingunum
fjölgar hratt og fækkar og flytjast til og frá...við gætum örugglega unnið
meira í teymum heldur en við gerum...en leiðina að því veit ég ekki.
En hún var aftur á móti sammála því að þegar væri verið að taka á móti mikið slösuðum
einstaklingum þá gengi það vel, eins og hún sagði um það: „þegar við erum að taka á
móti trauma talað er um trauma þegar einstaklingar verða fyrir alvarlegum áverkum í
slysum eða í endurlífgunum...það gengur yfirleitt mjög vel en það er líka...mjög skýr
hlutverkaskipan...það er kannski lykillinn en það eru ekkert öll atvik eða tilvik sem eru
svona skýr.“ Finna var sammála þessu og sagði: „svona eina mjög góða teymisvinnan
er...í trauma...þar sem að einhvern veginn allt teymið hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar,
læknar, sérfræðilæknar vinna mjög vel saman.“ Jórunn var sammála því og sagði: „þegar
við erum í einhverjum aðstæðum eins og kannski trauma eða bráðveikum eða eitthvað
svoleiðis þá finnst mér yfirleitt alltaf ganga bara mjög vel.“ Þórdís talaði líka um að
trúlega væri hægt að gera mun meira af því að vinna í teymum og sagði: „það væri
skemmtilegra ef þetta gæti verið aðeins strúktúreraðra þannig að við færum alltaf svona
skipulega...meira saman t.d að taka á móti sjúklingnum því það er alltaf skemmtilegra,
hlutirnir ganga betur og það er örugglegra miklu betra fyrir sjúklinginn.“ Þórdís tók svo
til orða að það, að upplifa að vinna í góðu teymi væri ástæðan fyrir því að hún ynni á
þessum vinnustað hún sagði: „þetta eru momentin sem maður upplifir, já þetta er af
hverju ég er hérna það er...þegar við vinnum vel saman...það skilar sér til sjúklingsins, til
aðstandenda sem verða fyrir vikið bæði þakklátari og...allra helst bara batnar.“
Tveir hjúkrunarfræðingarnir nefndu það að of fáir sjúkraliðar ynnu á deildinni og það
væri ein af ástæðum þess að ekki væri hægt að vinna meira í teymum. Þeim fannst
álagið á sjúkraliðana mikið, þeir væru með marga sjúklinga á sinni könnu og þyrftu að
vinna með mörgum hjúkrunarfræðingum á hverri vakt. Guðný sagði um það:
Mætti vera svolítið meira...við höfum ekki verið með það marga sjúkraliða
hérna að maður geti unnið sem teymi inni á svæðunum sem er slæmt vegna
þess að þá væri hægt að nýta miklu betur allan þennan mannafla sem er
hérna.
Lína var sammála henni og sagði: „það er...oft kannski margir hjúkrunarfræðingar á einn
sjúkraliða þannig að sjúkraliðinn er oft bara svona í brjálæðislega mörgum teymum...ég
finn til með þeim þegar úr öllum áttum er verið að kalla á þær.“
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5.1.4 Mótun vinnustaðamenningar, siðir og venjur
Hjúkrunarfræðingarnir tilgreindu nokkra þætti sem þeir voru sammála um sem hefðu
mótað vinnustaðamenninguna í gegnum árin. Það væri fólkið sjálft, starfsmennirnir sem
á hverjum tíma fyrir sig eru að vinna á bráðadeildinni. Aðstæðurnar sem starfsfólkið
væri í hverju sinni og sú reynsla sem kæmi frá þeim, þetta væru oft á tíðum erfið mál,
alvarleg slys, alvarlega slösuð börn, endurlífganir og bráðveikir einstaklingar sem koma
inn á deildina. Stjórnandinn hafi áhrif með sínar áherslur og skoðanir og að lokum
fjölbreytileikinn á deildinni. Alltaf væri verið að gera eitthvað nýtt og enginn dagur væri
eins. Þórdís talaði um að fjölbreytileikinn ætti stóran þátt í því að móta
vinnustaðamenninguna, hún sagði:
Sameiginlega reynslan...sem að við þú veist deilum ég held að það sé hvað
móti mest. Fjölbreytileiki og reynsla af allskonar toga...reynsla sem að
þjappar okkur saman sem hóp finnst mér og fjölbreytileikinn, af því við erum
alltaf með eitthvað nýtt og við þurfum að vera á tánum, við þurfum að vera
að þú veist updata okkur, læra eitthvað nýtt, koma því til þeirra sem eru að
byrja nýir hjá okkur þannig að við veltum þessu yfir til þú veist á milli okkar
og yfir til allra þannig að það væri það held ég sé svona það sem móti okkur
dáldið mikið sem já sé kannski svona soldið sérstaða okkar umfram aðrar
deildar og sem er skemmtilegt mundi ég segja.
Lína talaði líka um fjölbreytileikann og sagði: „við þurfum alltaf að vera tilbúin til að
bregðast við einhverju misjöfnu...við erum alltaf tilbúin að takast á við eitthvað nýtt.“
Beggu fannst fjölbreytileikinn líka spila stórt hlutverk eins og hún orðaði það: „hvað við
erum fjölbreytt deild með fjölbreytt verkefni og stóran hóp af fólki sem þarf að vinna
saman sem kemur víðsvegar að, það móti okkur svolítið.“ Hún sagði líka: „þar sem
margir koma saman úr ólíkum áttum úr ólíkum teymum úr ólíkum fagstéttum...ólíkum
sérsviðum það mótar okkur, við erum...köngulóin í vefnum á spítalanum og erum
grunnstoðir þessarar stofnunar.“ Svana hafði líka orð á fjölbreytileikanum og sagði:
ég myndi lýsa henni sem góðri...en líka fjölbreyttri svona spurning líka eftir
því í hvaða stétt þú ert og á hvaða tíma sólarhringsins þú vinnur...held að
það sé meiri töffaraskapur á nóttunni...stjórnendur eru hérna alltaf á daginn
það kannski setur...svona annan tón...meira agaleysi og meiri svona
töffaraskapur.
Guðný talaði um að fólkið og stjórnandinn mótuðu vinnustaðamenninguna þegar hún
var spurð um það sagði hún um starfsfólkið: „fólkið sem vinnur hérna það er náttúrlega
númer eitt, tvö og þrjú...hér finnur maður...manni er treyst til þess að nota eigin
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dómgreind...þó svo maður fari náttúrulega líka eftir reglunum.“ Um stjórnandann sagði
hún: „góður yfirmaður...setur náttúrulega svolítið línuna...þegar það er breytt um
yfirmann...breytist svolítið mórallinn...eftir höfðinu dansa limirnir.“ Svana bætti við að
umhverfið og aðstæðurnar hefðu mikið að segja þegar kæmi að því að móta
menninguna, hún sagði: „umhverfið sem við erum í og viðfangsefnið sem við erum að
fást við þetta eru náttúrulega oft hræðilegir hlutir sem við erum að sjá hérna...við
verðum öll að geta viðukennt það að...þetta fái á okkur. María sagði: „ég held það sé líka
mjög persónulegt...því að það velst fólk í þessi störf...það er ekkert allra að vera í
bráðageiranum...ég held það þurfi svolítið sérstakar týpur til þess.“ Hún talaði líka um
stjórnunina og sagði: „ég held að...hafi mikið að gera með stjórnunina.“ Jórunn talaði
um aðstæðurnar sem starfsfólkið lenti í saman, hún sagði: „við erum oft að lenda í
kannski svona erfiðum atvikum saman og þá einhvern veginn verður maður ósjálfrátt
einhvern veginn sameinast maður...verður svona nánari.“ Finna talaði um að þeir sem
væru búnir að vera lengst hefðu mótað menninguna þó svo að þeir yngri myndu líka
hafa eitthvað að segja þó að þeir færu ekki að breyta henni heldur myndu fylgja
straumnum hún sagði: „maður svona fylgir samt náttúrulega bara þeirri menningu sem
er.“
Þegar rætt var um siði og venjur sem væru á deildinni var nokkur samhljómur með
viðmælendum en þrír töluðu um að sérstakur húmor væri á deildinni og jafnvel svartur
húmor ríkjandi milli starfsfólks. Guðný talaði um hann og sagði: „mér finnst svona
yfirleitt vera stutt í húmorinn það er svartur húmor hérna alveg í botn.“ Begga talaði líka
um húmorinn og sagði að það væri nauðsynlegt að geta sest niður, spjallað og hlegið
saman, hún sagði:
Ég myndi segja að það væri gálgahúmor hérna almennt í fólki...við verðum
að geta hlegið að hlutunum og þá er ég ekki að tala um að við séum að gera
lítið úr eða eitthvað slíkt en það er svona svartur húmor oft í fólki það er
eitthvað sem fylgir stundum svona bráðadeild að geta svona aðeins farið út
fyrir boxið og hlegið aðeins inni á kaffistofu...þó að við tökumst á við erfið
verkefni og erfið veikindi og krefjandi aðstandendur og alvarleg slys þá
einhvern veginn getum við sest niður og gúffað í okkur köku og hlegið að öllu
saman.
Jórunn nefndi líka húmorinn og sagði: „mikið svona gálgahúmor eða svona djók á milli
en samt svona virðing.“
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Nokkrir viðmælendur nefndu mat og matarhefðir sem væru á deildinni sem venjur og
siði, þrír nefndu morgunmatinn sem boðið væri upp á alla morgna þar sem fólk gæti sest
niður og fengið sér morgunmat saman. Einnig kom fram að þegar mikið álag er á kvöldin
þá kæmi matur í boði deildarinnar. Svana talaði um morgunmatinn og sagði: „við
borðum morgunmat saman og deildin sér um það.“ Lína sagði líka: „það er þessi
morgunmatur alltaf á morgnana það er svona venja og góður siður að fá morgunmat á
morgnanna.“ Hún sagði líka: „að það komi kvöldmatur þegar er mikið að gera...þegar er
mikið álag...þá er fenginn matur.“ Jórunn nefndi morgunverðarhlaðborð sem eru einu
sinni í mánuði og sagði: „það er náttúrulega þessi morgunmatur þarna einu sinni í
mánuði.“ Svana hafði líka orð á því að hefð hefði myndast á nætuvöktum um helgar að
hafa hlaðborð hún sagði:
Næturvaktin, þær hafa soldið svona sjálfar komið sér þessu upp að hafa
alltaf veislu eina nóttina á næturvaktahelgum ég held að það sé líka svolítið
svona skemmtilegt...komið frá okkur sjálfum það eru svona venjur og hefðir
sem eru algerlega held ég komnar frá starfsfólkinu.
Einn viðmælandanna Guðný nefndi snertingu og nánd sem sið og venju sem væri á
deildinni og sagði:
Það er alveg rosalega mikil snerting hérna ofsalega mikil nánd...en ég held
þetta einkenni bara bráðamóttökur yfir höfuð af því að við þurfum að vinna
svo rosalega náið saman...eins og í trauma ég meina við erum öll þarna ofan
í hvert öðru og ef maður þolir ekki snertingu þá er maður ekki hér...mér
finnst það vera svona almennt bara ef maður kæmi gestur inn þá væri þetta
örugglega hvað við snertum hvort annað alveg svakalega mikið...það er ekki
slæmt...það er bara af hinu góða vegna þess...þú gætir ekki unnið hérna ef
þú þyldir ekki snertingu.
Þegar talið barst að því hvað væri góð menning og hvað væri slæm menning var
ýmislegt sameiginlegt með hugmyndum hjúkrunarfræðinganna. Slæm menning væri t.d
ef fólk gæti ekki talað saman, talað væri niður til fólks og samskiptin væru ekki góð. Ef
stéttaskipting ríkti á vinnustaðnum og fólk gæti ekki sagt sína skoðun. Ef fólk talaði illa
um hvert annað, andrúmsloftið væri þrúgandi og ekki væri hægt að biðja um hjálp þegar
þess þyrfti. Þeim fannst líka slæm menning ef stjórnunin væri ekki í lagi, valdboðun væri
hjá stjórnendum og ekki væri hægt að treysta yfirmanninum. Lína sagði: „það er
auðvitað slæm menning ef fólk getur ekki unnið saman í hóp ef það er einhver sem er
dominerandi...sem hefur alveg verið hérna en...ég mundi segja að væri orðið miklu
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betra.“ Hún sagði líka: „bara svona einhvern veginn þegar er svona þrúgandi
andrúmsloft þá einhvern veginn er þetta ekki góður staður en ég hef ekki upplifað það
hér.“ Jórunn sagði að slæm menning væri vegna slæmra samskipta, hún sagði: „þar sem
manni líður ekki vel út af samskiptum.“ Finna sagði: „þegar fólk talar illa um hvert annað
og maður svona fær einhvern veginn svona...að synda í eigin súpu...ef að enginn
skyldi...hjálpa manni...aðallega bara ef fólk er ekki hjálplegt.“ María sagði um slæma
menningu: „alltaf verið að líta á hluti sem vandamál í staðinn fyrir að leita lausna...það
smitar svo svakalega út frá sér.“ Annað sem hún nefndi var: „að geta ekki treyst
yfirmönnum og vera að fela eitthvað fyrir sínum yfirmönnum...einhver hræðsla við að
bara að opna sig eða láta vita af hlutum.“ Begga sagði: „að virða ekki hvort annað og
koma illa fram, fara ekki eftir...settum reglum eða verkferlum...að virða ekki
náungann...lítilsvirða þá sem við þjónustum og gera eitthvað á hlut annarra sem kemur í
veg fyrir að við séum að veita bestu þjónustu.“ Svana sagði um slæma menningu:
Þegar...manni líður illa og maður getur ekki leitað til samstarfsfólksins...já
þetta hjálpsemin er held ég svolítið góður mælikvarði á hvað er góð og slæm
menning hversu dugleg við erum að hjálpa hvort öðru og það að við séum
alltaf tilbúin að...leggjast á eitt og vinna sem heild og teymi það er held ég
góð menning og slæm menning er þegar að við einangrum okkur og getum
ekki talað saman.“
Þórdís sagði: „stéttaskipting og talað niður til fólks...vondur mórall væri vond menning
mundi ég segja...mikið af svona valdboðun og hræðsla...hræðsla við að segja sína
skoðun. Guðný var sammála þessu og sagði:
Stéttaskipt menning þar sem enginn þorir að gera neitt...talað niður til
manns, það er talað bak við mann...það þorir enginn að tjá sig af því að þeir
eru svo hræddir um að annað hvort verða gagnrýndir eða sett ofan í við
þá...og þetta að fólk geti...bara hreinlega ekki talað saman, geti ekki unnið
hlið við hlið.
Þegar viðmælendur voru beðnir að útskýra hvað þeim fyndist vera góð menning voru
þær nokkuð sammála að góð samskipti, þar sem allir gætu talað saman og allir gætu
unnið saman væri góð menning. Þær töluðu líka um að góð menning væri ef ekki væri
stéttaskipting og unnið væri á jafningjagrundvelli. Aðrir þættir voru nefndir eins og
kurteisi, jákvæðni, hjálpsemi, teymisvinna, ekki baktal eða talað niður til fólks eða
skjólstæðinga. Lína sagði: „kurteisi...allir svona á sama leveli það er enginn æðri en
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einhver annar við erum bara öll að vinna saman í teymi...svona vinátta.“ Þórdís var
sammála þessu og talaði um að góð menning væri laus við stéttaskiptingu og sagði:
Það sem er laust við of mikið svona hirarci...við getum unnið á svona hérna
jafningjagrundvelli...það sé borin virðing fyrir störfum allra því störf allra séu
jafn mikilvæg og þetta sé samvinna allra og öllum líði eins og jafn
mikilvægum...að það sé...ekki svona stéttaskipt...eins og þeir séu partur af
stórri fjölskyldu það er góð menning.
Guðný var sammála þeim tveim og sagði:
Mér finnst vera góð menning þegar fólk getur talað saman þegar að það er
hlustað á hvert annað...þegar að talað er við hvort annað á svona
jafningjalevel, það er ekki verið að tala niður til manns því maður er ekki
með sömu menntun og viðkomandi
Jórunn sagði: „þar sem maður getur mætt í vinnuna og liðið vel með öllum sem maður
er að vinna með.“ Finna talaði um hjápsemina og sagði: „allir hjálpsamir, allir svona af
vilja gerðir.“ María sagði: „mér finnst vera góð menning þar sem fólk getur talað
og...viðrað sínar hugsanir og pælingar án þess að ....sé svona einhver svona hræðsla.“
Begga talaði líka um samskiptin og hvernig við kæmum fram hvert við annað og við
skjólstæðingana, hún sagði:
Að við getum unnið saman og þá mundi ég nefna...samskipti, hvernig við
komum fram við hvert annað, hvernig við...vinnum saman og að geta unnið í
teymi...hvernig við komum fram við aðra ekki bara okkar á milli og svo líka
auðvitað hvernig við komum fram við skjólstæðinga okkar og...hvernig
endurgjöf við fáum á því hvernig við vinnum okkar verk.
Svana sagði: „góð menning finnst mér vera að maður mætir í vinnuna og manni líður vel
og maður er glaður að hitta samstarfsfólkið og manni finnst fólkið í vinnunni vera vinir
manns og maður getur leitað til þeirra.“

5.2 Erfiðleikar og áskoranir í síbreytilegu umhverfi
Þegar talið barst að atvikum sem verða á deildinni voru allir sammála um að þau færu í
ákveðinn farveg. Aftur á móti vissu þeir ekki endilega hvað væri að gerast, hvers konar
atvik verða, hvernig er unnið úr þeim og oft á tíðum vantaði alveg upp á eftirfylgnina og
starfsfólk vissi ekki hvernig væri unnið að málunum. Nokkrir voru sammála að vantaði
upp á eftirfylgni og koma upplýsingum til allra starfsmanna svo hægt væri að læra af
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mistökunum. Samt voru flestir á því að þegar starfsmaður lenti í atviki væri honum
boðin aðstoð á einhvern hátt. Í viðtölunum kom fram hjá öllum að þegar erfið mál
kæmu inn á deildina væru viðrunarfundir tæki sem notað væri til að ná fólki saman eftir
atvikið og ræða málin áður en farið væri heim af vaktinni. Mikil ánægja reyndist hjá
öllum með þetta fyrirkomulag og hjúkrunarfræðingunum fannst þetta mjög hjálplegt.

5.2.1 Atvik
Það kom fram í nokkrum viðtölum að viðmælendur héldu að atvik ættu sér stað á
hverjum einasta degi á deildinni og að fólk væri hvatt til að skrá þau og engin skömm
fælist í því að skrá og láta vita af atvikum. Guðný sagði: Það eru náttúrulega...gerð
mistök hérna, örugglega á hverjum einasta degi.“ Hún talaði líka um að trúlega væru
mun fleiri atvik sem ættu sér stað þau væru bara ekki skráð eins og hún sagði:
ég held að það séu gerð miklu fleiri atvik hérna á deildinni heldur en eru
skráð og ég held að ástæðan sé eiginlega bara tímaskortur...fólk ætlar að
skrá...fólk er ekkert að fela þetta...það ætlar sér enginn að gera mistök.
María talaði líka um að trúlega væri ekki nógu mikið atvikaskráð hún sagði: „kannski
mættum taka okkur stundum á því að atvikaskrá.“ Þær voru samt sammála að fólk væri
hvatt til að skrá eins og Finna sagði: „maður er náttúrulega hvattur til þess
að...atvikaskrá allt saman.“ Það var samhljómur með þeim flestum að ekki væri verið að
refsa fólki eða skamma fólk þegar atvik yrðu heldur fengi fólk aðstoð og stuðning á
einstaklings grundvelli, eins og Finna orðaði það: „það er bara aldrei neitt svona...refsi
ákvæði eða þú veist að það sé einhver svona skömm að gera einhver mistök...ég
allavega upplifi að það sé ekki...það sé ekki menningin...svona er þetta bara við vinnum
á svoleiðis vinnustað.“ Eins sagði Jórunn: „ef einhver gerir mistök og líður illa yfir því að
þá sé hann frekar bara peppaður upp...í staðinn fyrir að reyna...skamma hann eða
eitthvað svoleiðis það getur alltaf eitthvað gerst.“ María var sammála þessu og sagði:
„ég held að það sé enginn settur undir hérna eitthvað flóðljós og yfirheyrður sko það er
bara horft á þetta svona á heildrænan hátt.“
Þegar kom að eftirfylgninni fannst þeim ýmist vanta upp á hana eða þær vissu ekki
hvað væri að gerast. Kannski væri verið að fara yfir hlutina en það væri gert án vitundar
starfsmanna

eins

og

Lína

sagði:

„maður

kannski

heyrir

ekkert

alltaf

kannski...hvernig...oft eru þetta bara sömu atvikin fólk að detta...það er verið að vinna í
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byltuvörnum...það er ekki nógu sýnilegt.“ Svana talaði líka um föllin sem verða á
deildinni og sagði: „fólk sé að detta hérna það er alveg það er fullt reynt að gera eins og
byltuvarnir og allt þetta en einhvernveginn höfum við ekki, ég veit það ekki, sjúklingar
eru samt ennþá að detta hérna.“ Lína talaði líka um að vantaði upp á eftirfylgnina og
sýnileikann þannig að allir gætu lært af atvikunum, hún sagði:
Kannski veit maður heldur ekki alveg hvernig atvik eru að gerast
hérna...hvernig mistök eða annað því þú veist ég veit alveg að þau gerast og
maður hefur alveg heyrt eitthvað, einhver lyfjamistök og einhver fengið
þetta en ekki hitt en kannski væri alveg sniðugt að...maður viti að þetta eru
mistökin sem eru að gerast hjá okkur þannig að maður sé kannski aðeins víti
til varnaðar bara guð, þessu væri maður ekki búin að pæla í einu sinni.
Finnu fannst líka vanta upp á eftirfylgnina en var þó sammála öðrum
hjúkrunarfræðingum að fólk væri hvatt til að skrá og engin skömm væri fólgin í því, hún
sagði:
Allavega kannski vantar smá...svona eftirfyglni á...atvikaskráningarnar en
það eru allavega allir sammála um það hérna og maður heyrir þetta mjög
oft...að atvikaskrá allt sem gerist hvort sem það varðar mann sjálfan eða
sjúklinginn...það taka allir mjög vel í það ef maður tilkynnir einhverjum
eitthvað.“
Svana talaði um tímaskort og mikið álag væri ástæðan fyrir því að atvikum væri ekki
sinnt eins vel og þyrfti og sagði:
Það er náttúrulega bara svo miklir ferlar í kringum það að þú veist þessar
atvikaskráningar og það náttúrulega mætti...ef allir væru ekki með svona
ofboðslega mörg verkefni...væri ekki einhvern veginn að stanslaust í því
einmitt að slökkva elda að þá gætum við örugglega tekið miklu miklu betur á
öllum þessum mistökum sem eru gerð af því að þau eru alveg ógeðslega
mörg en þau eru mörg sem eru smávægileg en safnast síðan kannski saman.
Guðný sagði: „þegar það verða mistök þá kemur sem sé yfirleitt deildarstjórinn, hún
stígur inn í, tekur að sér starfsmanninn og fer yfir þetta með gæðastjóranum líklegast og
einhverjum fleirum sem málið skiptir.“ Nokkrir viðmælendur voru sammála því að
starfsmaðurinn sem verður fyrir atvikinu fær aðstoð og stuðning ef á þarf að halda eins
og Guðný sagði: „ég held að það sé verulega vel tekið á þessu og það sé allt gert til
þess...að hjálpa starfsmanninum.“ Þórdís var sammála þessu og sagði:
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Ég held að þá sé nú reynt að styðja við þann sem að gerði mistök eða
eitthvað slíkt...stappa í fólk stálinu frekar en hitt...hættir örugglega mjög
mörgum til í að fara í algeran niðurrifs fasa...allavegna reynt að koma fyrir
þig einhverju viti og bent á allskonar aðra hluti sem eru ekki endilega bara af
þínum völdum eða svoleiðis, þannig að ég myndi segja stuðningur.
En hún var líka sammála öðrum um að eftirfylgnina vantaði hún sagði:
Maður mundi vilja svona bæta af því þá er þetta kannski svona bara gróði
fyrir alla þó þú hafir kannski ekki sjálfur gert mistökin en einhver gerði þau
þá var það tæklað svona og við ætlum að...ekki láta þetta koma fyrir aftur og
þess vegna ætlum við að notast við þetta verklag eða gera hlutina svona
eða...þannig að ég held að sé nú alveg svona kannski soldið tækifæri í því að
að allir fái að læra af atvikum...ég held að það sé gróði ég held það.
Þórdís talaði líka um það hversu mikilvægt væri fyrir starfsmanninn að fá upplýsingar ef
hann sjálfur hefðir verið atvikaskráður fyrir eitthvað eins og hún sagði:
Ef maður sjálfur er atvikaskráður og hefur gert eitthvað þá vill maður vita af
því og maður vill geta...vitað bara til að það komi ekki fyrir aftur í fyrsta lagi
og til að maður geti þá lagað eitthvað og bætt sig og bara algerlega passað
að...maður geri ekki einhverja vitleysu aftur.
Svana fór inn á mál hjúkrunarfræðings sem ákærð var fyrir manndráp af gáleysi, hún
sagði meðal annars:
Ég held að við séum samt í mjög svona óöruggum og hættulegum tíma hvað
varðar mistök eftir að þessi dómur þarna eða hún var ákærð...og við í
rauninni vitum ekkert hvar við stöndum...þannig að jú stjórnendurnir hérna
tala mikið um það að við ætlum að hafa svona opna menningu hérna og ef
við gerum mistök þá segjum við frá því til þess að varna því að fleiri lendi í
því. Ef við gerum mistök þá hérna erum við ekki fela þau heldur tilkynnum
þau og svo verður farið í gegnum málið og við ætlum að bæta ferla og allt
þetta það er alveg fínt hérna innan húss en hvað ef einhver flautar skilurðu
og það kemur einhver utanaðkomandi aðili eins og t.d lögreglan sem bara
hefur ekki þessa sömu sýn og við, á þá að draga okkur fyrir dóm.
María talaði um að hægt væri að læra af öllum mistökum og það ætti alltaf að vera
útgangspunkturinn í öllu hún sagði: „lærdómstilfelli...mér finnst aldrei neinn vera
einhver svona hengdur fyrir það...bara fer í einhvern farveg og maður tekur ekkert alltaf
eftir því maður er ekkert að taka þátt í því.“ Hún sagði líka: „maður heyrir af einhverjum
rótargreiningum og eitthvað svona maður tekur ekkert eftir því ef maður hefur ekki
sjálfur verið.“ Á þessu má sjá að talsverður samhljómur var á milli viðmælenda með að
mikið vantaði upp á eftirfylgnina og að þessu væri haldið meira á lofti. Þeim fannst að
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veita ætti starfsmönnum meiri upplýsingar um hvað væri í gangi og hvaða atvik ættu sér
stað á deildinni.

5.2.2 Viðrunarfundir
Flest allir voru hjúkrunarfræðingarnir sammála um að viðrunarfundir væru haldnir eftir
erfið mál á deildinni. Einnig fannst þeim að ef fólk þyrfti meiri hjálp eftir það, var auðvelt
að sækjast eftir henni og oft á tíðum þurfti fólk jafnvel ekki að sækjast eftir því heldur
var þeim boðin aðstoðin. Begga sagði: „það er því miður raunveruleiki sem við þurfum
að lifa við og það er erfitt fyrir alla.“ Jórunn talaði um að henni hefði ekki endilega
fundist hún þurfa á viðrunarfundi að halda strax eftir atvik en var ánægð með að hafa
farið á fundinn og sagði:
Í því sem ég hef lent í þá hefur alltaf verið...viðrunarfundur...farið yfir
hlutina. Maður kannski fattar það ekki held ég á þeim tíma sem þetta er að
gerast en ég held bara að hafa svona fundi upp á bara framtíðina maður
einhvern veginn...afgreiðir svona...ég hef lent í því að mér fannst ég ekkert
þurfa að fara á einhvern viðrunarfund í einhverju svona ljótu en ég held
samt eftir á það hafi verið voða gott...ég var þarna eitthvað æi mig langar
bara að fara heim þú veist ég nenni ekki að standa í þessu en ákvað að vera
samt áfram skilurðu bara svona upp á virðingu við deildarstjórann því hún
var mætt í hús...ég held nefnilega þegar maður er að lenda oft í einhverju þá
safnast þetta kannski einhvern veginn saman svona ósjálfrátt einhvern
veginn vinnur maður betur úr því.
Viðmælendur töluðu um að viðrunarfundir væru haldnir eftir erfiða atburði eins og stór
slys, endurlífganir og ljótar aðkomur eins og Þórdís sagði:
Ef það er eitthvað svona stórt og mikið og eitthvað þú veist erfitt sem snertir
skjólstæðingana okkar stór slys eða ljótar aðkomur, eitthvað svona extreme,
að þá eru bara viðrunarfundir sem haldnir eru í kjölfar slíks þeir eru algerlega
nauðsynlegir og ef eitthvað væri þá mættum við hafa fleiri svoleiðis en færri
því að fólki þykir vænt um þetta og þetta er bara nauðsynlegur partur þannig
að þegar það er...gott það er hérna umm það er svona dæmi um það hvernig
er tekist á við erfið mál á mjög góðan hátt því þetta er mjög gott.
Guðný var sammála því að vel væri staðið að þessum málum og allt væri reynt til að
koma í veg fyrir að atburðirnir hefður varanleg áhrif á starfsmennina hún sagði:
Mér finnst vera tekið alveg rosalega vel á þessu yfirleitt þá er þetta í
tengslum við trauma, erfiðar endurlífgangir, erfiðar aðkomur...já hroðalegar
endurlífganir sem að sitja á sálinni hjá sumum...það er reynt að vera með
náttúrulega viðrunarfundi og tala við þá sem að reglulega þurfa á því að
52

halda. Reynt að halda utan um starfsmanninn sem lenti í atvikinu og styðja
hann á alla kanta. Það er reynt að koma í veg fyrir...að þetta hafi einhver
varanleg áhrif á starfsmanninn...og bara veru hans á vinnustaðnum.
Finna orðaði það svona: „allavegna var ég í vinnunni þarna þegar að eitt tiltekið atvik
átti sér stað og var mjög erfitt...og það var haldinn svona viðrunarfundur og mér fannst
það gott.“ Lína talaði um að viðrunarfundir væru haldnir strax eftir að atburðurinn hafi
átt sér stað og sagði:
Mér finnst bara tekist á við þær strax það er ekkert beðið eitthvað þær eru
bara tæklaðar á þeim tímapunkti...í þessi fáu skipti sem eitthvað hefur
komið upp á allavega þegar ég hef verið í vinnu...bara þá með viðrunarfundi
eða þú veist einstaklingur tekinn afsíðis...það er ekkert verið að bíða
Svana var sammála því þetta væri tæki sem notað væri þegar erfið atvik kæmu inn á
deildina og sagði:
Ef þetta er einhver sko sjúklingur eða barn sem kemur hérna inn mikið veikt
og eitthvað svona ljótt sem við höldum að hafi áhrif á okkur þá höfum við
alveg ágætlega gott svona held ég hérna hefð, venju, þegar það er, að hafa
viðrunarfund, fá..., hafa strax inn á kaffistofu smá viðrun og boða svo fólk
aftur til að koma og ræða hlutina og svona og og gefa svo tengingu við... ef
einhver er áfram í einhverjum vanda sem er bara mjög gott.
Begga talaði um efiðar aðstæður og þá sérstaklega um ungu hjúkrunarfræðingana þegar
þeir væru að lenda í sínum fyrstu erfiðu málum og sagði:
En það er alltaf erfitt hjá öllum og ég hef heyrt það ef að nýráðinn eða ungur
hjúkrunarfræðingur eða nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur kannski lendir í
sínu fyrsta andláti eða eitthvað slíkt þá held ég að það sé kannski alltaf
erfiðast, ég er ekki að segja að við hörðnum en við bara...lærum...lærum á
þessar aðstæður og þær verða aldrei léttvægar eða þessir atburðir þetta er
alltaf þungbært en maður lærir líka á þetta eins og lífið sjálft.

5.2.3 Stöðugar breytingar
Þegar talið barst að breytingum á deildinni og hvernig væri tekist á við þær voru svör
viðmælenda misjöfn. Umfjöllunin var mjög lituð af því að miklar breytingar eru í
farvatninu á deildinni þar sem sameining hjartagáttar stendur yfir og verið er að skoða
sameiningu bráðadeildarinnar og bráða- og göngudeildarinnar á sama tíma. En nokkur
samhljómur var meðal hjúkrunarfræðinganna að mikil breytingamenning væri á
deildinni þar sem stöðugt væri verið að breyta einhverju með innleiðingu nýrra verkferla
eða með auknu álagi á deildinni. Það kom fram að oft tækist vel til en stundum illa og að
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eftirfylgnina vantaði oft á tíðum. Verkefni væru sett af stað þau væru vel kynnt en svo
vantaði að fylgja þeim eftir. Lína sagði um breytingar:
Þetta bara reddast...við bara höfum ekkert val hlutum er skellt á okkur og
slysó reddar þessu alltaf...en við auðvitað sjáum ekkert fram úr hvernig þetta
reddast...það bara einhvern veginn gengur og síðan verður maður einhvern
veginn samdauna því...það er allavega alveg frábært núna...það eru alveg
starfsmenn inn í öllu að reyna að taka þátt í breytingunum og hafa sitt að
segja, það eru ekki bara yfirmenn sem koma með einhverjar breytingar og
það er reynt að innvolvera sem flesta í þetta.
María talaði um að stundum liði fólki illa í byrjun og sagði: „stundum er óróleiki í byrjun
og svona ótti en fólk er almennt jákvætt...maður finnur...eins og smá óróleika í hópnum
til að byrja með ef það eru miklar breytingar og stundum þarf bara einhvern veginn að
vera rosalega jákvæður. Jórunn var sammála þessu og talaði um að oft í byrjun væru
erfiðleikar sem gengju svo yfir, hún sagði:
Ég held það sé svona pínu misjafnt stundum bara ofboðslega vel og stundum
fer fólk í voða svona panik kast og einhvern veginn er ekki talað um annað
hvað þetta verði hræðilegt...það er búið að breytast mjög mikið bara
á...þessum tveimur árum...ég held að fólk sé fljótt að...gleyma þegar hlutirnir
eru gengnir í garð þá er það bara einhvern veginn afstaðið.
Finna sagði:“mér finnst allavega hafa tekist mjög vel til allar breytingar svona undanfarið
og sérstaklega núna svona í ljósi nýrrar hjartagáttar að...finnst mér allavega
stjórnendurnir alltaf vera mjög hreinskilnir bara og soldið...koma fram eins og þeir eru
klæddir.“
Þær sem höfðu lengri starfsreynslu á deildinni höfðu frá meiru að segja og fannst miklar
breytingar hafa orðið á síðustu árum eins og Svana sagði:
Það eru svo rosalega miklar breytingar hérna það eru stanslausar breytingar
hérna stanslausar, stanslausar breytingar og innleiðingar, fólk hérna er alveg
ótrúlega sveigjanlegt og tilbúið í breytingar. Flestar breytingar finnst mér
hafa verið þokkalega vel undirbúnar og starfsfólk fengið kynningu og fræðslu
og innleiðingin hefur verið góð og passað að tala við alla og svona en svo eru
alveg sumar breytingar sem einhvern veginn hafa bara gerst og...bara alveg
hrikalegar og kannski illa að þeim staðið en svona heilt yfir þá er svona mikil
breytingamenning.
Begga var sammála þessu og talaði einnig um að starfsfólk væri fljótt að aðlagast
breytingum sem gerðar væru og sagði:
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Við erum ótrúlega góð að aðlagast breytingum við erum bara alltaf að breyta
einhverju þannig að við erum sérfræðingar í að breyta og aðlagast
breytingum en það eru alltaf einhverjir svona böfferar alltaf einhverjir sem
að...setja sig á móti breytingum og krítisera en það er líka nauðsynlegt, það
er nauðsynlegt að vera ekki bláeygður og vaða bara áfram í hvaða breytingu
sem er...við erum...hugmyndarík upp til hópa og við krítiserum og við látum í
okkur heyra en við erum samt alveg sérfræðingar í að aðlagast breytingum.
Þórdís talaði um breytingarnar sem eru framundan og hvernig væri verið að reyna að fá
starfsmenn til að taka þátt í breytingunum sem framundan væru, hún sagði:
Nú er svakalega mikið af breytingum framundan sem er í rauninni nýbúið að
skella á okkur...það er allavega verið að reyna af öllum mætti að gera allt
sem hægt er...bæði af yfirmönnum þá er verið að reyna...allt sem hægt
er...breytingar fara mis vel í fólk þú verður alltaf með einhverja x marga sem
draga vagninn hina sem munu hoppa svona eftir svolitla umhugsum og
einhverja sem ætla aftur á bak, það eru alltaf þeir sem að munu hvort sem
er þú veist lúta í lægra haldi...breytingar verða, þær munu alltaf eiga sér stað
og það, bara umhverfið okkar býður ekki upp á að við getum verið án þeirra.
Hún sagði líka: „akkúrat núna er...náttúrulega bara svo mikil óvissa...við vitum ekkert
beint hvernig vinnustaðurinn okkar verður eftir hálft ár eða eitt ár...af því að þessar
breytingar sem verið er að fara í þær munu algerlega taka örugglega tvö ár...smyrja
þetta hjól upp á nýtt held ég.“ Guðný var sammála Þórdísi og sagði: „já breytingar eru af
hinu illa sagði einhver, það er eins og allsstaðar annarsstaðar að þegar á að breyta
einhverju að þá er einn þriðji með breytingunni, einn þriðji er svona nokkurn veginn
sama og einn þriðji er algerlega á móti.“ Hún sagði líka: það er greinilegt að þeir sem
stjórna hérna eru búnir að kynna sér ferli breytinga ansi vel.“ en henni fannst samt
vanta upp á eftirfylgnina og sagði um hana:
það er ansi mikið um það að það er byrjað á einhverju það er hálfinnleitt og
svo vantar að fylgja því eftir og klára það, það vantar svona sparkið og
spúttnikið...þannig að ég segi undirbúningurinn er góður það vantar bara
seinni helminginn af framkvæmdinni.

5.2.4 Gildi
Viðmælendur voru spurðir út í gildi og hvaða gildi þeir teldu mikilvægust í starfinu á
deildinni. Nokkuð var um að sömu gildi kæmu fram en auðmýkt, heiðarleiki, traust og
fagmennska var oftast orðað. Einnig komu samkennd og umhyggja fram. Þegar
viðmælendur voru aftur á móti spurðir út í gildi Landspítalans og hvort stafsmenn
þekktu þau og væru að fara eftir þeim í daglegum störfum sínum var samhljómur hjá
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viðmælendum. Þeir voru flestir sammála því að starfsfólk þekkti gildin, þau væru í
undirmeðvitundinni og fólk væri að vinna eftir þeim ómeðvitað. Fólk gæti kannski ekki
þulið þau upp eða væri skipulega að vinna eftir þeim, en á sinn hátt væri verið að vinna
eftir þeim.
Þórdís sagði: „fagmennska væri það sem maður mundi vilja sjá að væri svona stór
regnhlíf af því það bara geta allir einhvern veginn á sinn hátt verið með sína
fagmennsku...fagmennska það er eitthvað sem hægt er að ætlast til af öllum stéttum.“
Finna var sammála með fagmennskuna og sagði: „fagmennska...sérstaklega hér því fólki
líður oft mjög illa hérna, fólki finnst ekkert gaman að vera hérna sérstaklega innlagðir
sjúklingar.“ Henni fannst líka nauðsynlegt að sýna auðmýkt eins og hún sagði: „að
maður...sýni bara svona einhverja...auðmýkt eða hlýleika.“ Svana talaði líka um
auðmýktina og sagði:
Ég er alltaf svolítið væmin en það er...mér hefur fundist auðmýkt hérna
svona eftir því sem árin líða vera alltaf stærri partur hérna...að geta horft til
baka, geta horft í eigin barm og setja sig í spor þeirra sem að eru...bæði
starfsfólkið þeir sem eru nýir og óöruggir og allt það og líka sjúklingarnir sem
líður illa, að sýna þeim auðmýkt, að vera ekki með hroka eða þykjast vita allt
Lína talaði um traust og sagði: „traust yfirmanna til starfsfólks...það bara reddast allt
hérna sama hvað það er þá reddast það, sem er kannski heldur ekkert gott, við alltaf
reddum öllu...það er orðin venjan að slysó reddar þessu.“ Guðný talaði um heiðarleika
og traust sem mikilvægustu gildin eins og hún sagði:
Heiðarleiki og traust...það er ekkert eins mikilvægt í þessu starfi að geta
viðurkennt eigin vanmátt og mistök...vankunnáttu það er ekkert eins slæmt
eins og að halda að maður kunni allt og geti allt það er enginn góður í öllu en
allir eru góðir í einhverju þannig að þú getir treyst einstaklingnum, ég held
að það sé alveg bara lykilatriði.
María talaði líka um heiðarleikann en fór líka inn á fordómaleysi og að fólk ætti að
tileinka sér samkennd í vinnunni, hún sagði: „heiðarleiki, mér finnst rosalega mikilvægt
að horfa til...bæði einstaklingsaðstæðna hjá fólki, ég held að hérna það þurfi einhvern
veginn alltaf að vera með...sambland af því að halda vinnu og persónulífi sko sundur.“
Hún sagði líka: „mér finnst rosalega mikilvægt að það sé jákvæðni við eða það sé
viðhaldið jákvæðni á vinnustað...og mikilvægt að bera virðingu fyrir fólki, sjúklingunum
okkar...viðhalda fordómaleysi og auka samkennd á vinnustað.“ Jórunn talaði um
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umhyggjuna og umhyggju starfsfólks til hvors annars eins og hún sagði: „umhyggja
gagnvart...öðru starfsfólki mér finnst við svolítið passa vel upp á hvort annað ef það er
eitthvað.“ Hún hafði líka orð á hjálpsemi og sagði: „ef það er mikið að gera hjá
einhverjum og ekki hjá einum þá kemur kannski einhver og reynir að hjálpa honum.“
Þegar talið barst að gildum Landspítalans og hvort fólk þekkti þau og ynni eftir þeim
voru viðmælendur sammála að verið væri að vinna eftir þeim ómeðvitað. Þórdís talaði
um að starfsfólk væri ekki skipulega að vinna eftir þeim eins og hún sagði:
ég held að þetta sé ekkert...eitthvað skipulagt...ekki kannski beint meðvitað
alltaf eitthvað svona on top of our minds sko í öllu sem við erum að gera...ef
við ætlum öllum það að ætla að gera sitt besta þá er hann þú veist að sýna
umhyggju, hann er að vinna eftir sinni fagmennsku og...bestu þekkingu og
reynir að hafa aðstæður sem öruggastar...ég held þetta sé kannski meira
eins og ómeðvitað.
Svönu fannst oft erfitt að vinna eftir gildunum þar sem aðstæður á deildinni væru oft á
tíðum erfiðar og erfitt að framfylgja þeim eins og hún sagði: „við erum samt mjög oft
sett í þær aðstæður að þar sem það er ofboðslega erfitt að framfylgja þessu.“ Hún kom
með nokkur dæmi þar sem starfsfólki reyndist erfitt að framfylgja gildunum, hún sagði:
„með yfirfulla deild af sjúklingum og þú ert með þó nokkuð marga sem eiga að vera í
mónitor en þú átt ekki mónitorplássið og þú ert með fólk frammi á gangi sem á heima
inn á stofu.“ Annað dæmi sem hún gaf var: „á hverjum einast degi...ekki bara að ógna
öryggi heldur við erum bara...beinlínis með óöryggi...við erum að taka á móti sjúklingum
á ganginum.“ Guðný sagði:
Ég held að það séu flestir að reyna að fara eftir þessu þarna, sjúkling í
fyrirrúmi, ég held að það séu flestir að reyna...en það gengur svolítið
erfiðlega stundum...held að fólk viti nokkurn vegin þessi gildi spítalans og
reyni að fara eftir þessum blessaða þríhyrningi sem blasir við manni alls
staðar sem maður fer.
Begga var sammála því að starfsmenn þekktu gildin ómeðvitað og sagði:
Starfsmenn þekkja að sjúklingurinn er í öndvegi og starfsmenn þekkja að
gildi Landspítalans eru umhyggja, umhyggja fyrir okkur sjálfum,
skjólstæðingnum og öllu því sem við erum að gera hér sem umlykur
sjúklinginn og framþróun er mikil, fagmennska er...eitt af okkar gildum og
öryggismenningin...og ef fólk getur ekki þulið upp þessi gildi fjögur í röð þá
samt sem áður eru þau okkur samofin.
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Finna líka og sagði: „það eru margir sem gera það kannski bara án þess að fatta
það...flestir gera það en ég held að fólk sé ekkert svona meðvitað að hugsa um að ég sé
að fara eftir gildum Landspítala.“ Hún sagði líka: „flestir hugsa alltaf um sjúklinginn sem
er náttúrulega...í öndvegi.“ Lína talaði um að hún væri ekki með þau á hreinu þó svo að
hún reyni að fara eftir þeim, hún sagði: „ég man ekkert öll gildi spítalans ekkert endilega
en ég held maður svona reyni að vinna eftir þeim.“ Jórunn var ekki alveg með þau á
hreinu en eftir að henni var sagt hver þau væru sagði hún: „mér finnst passað upp á
öryggið bæði sjúklinganna og starfsmannanna eins og hægt er.“ Hún talaði um að
stundum væri erfitt að sýna umhyggju til ákveðinna sjúklinga og sagði: „svona krefjandi
og erfiðum einstaklingum sem eru...sem er mjög erfitt að sinna...svona drenera mann
mikið þá er svolítið erfitt að halda sér í gírnum allan tímann, að finna umhyggjuna þó
maður vilji það.“ María talaði um þá einstaklinga sem oft á tíðum er erfitt að sýna
umhyggju og hversu mikilvægt væri að gera það, hún sagði: „það mætti sýna vissum
hópi meiri virðingu finnst mér, jaðarhópum...við tökum mismunandi á móti hópum.“
Hún talaði líka um öryggið og sagði: „ég held við séum alltaf að pæla í öryggi.“
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6 Umræða
Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga af
vinnustaðamenningu

á

bráðdeild

Landspítalans.

Settar

voru

fram

tvær

rannsóknarspurngar sem voru:
 Hvert er viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga á bráðadeild til
vinnustaðamenningar?
 Er munur á upplifun og viðhorfum hjúkrunarfræðinga á bráðadeild til
vinnustaðamenningar eftir starfsaldri þeirra á deildinni?
Í þessum kafla verða niðurstöðurnar dregnar saman og reynt að svara
rannsóknarspurningunum. Þær verða bornar saman við fræðin ásamt því sem kom fram
í viðtölum þátttakenda.

6.1 Umhverfið og fólkið
Flestir hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um að lítil stéttaskipting væri á deildinni.
Þar gætu allir talað við alla hvort sem þeir væru hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar
eða starfsmenn. Talið er að sterk vinnustaðamenning ríki á vinnustað þar sem lítil
stéttaskipting er (Deal og Kennedy, 2000). Þær sem voru með minni starfsreynslu voru
sammála um það að reynslumeiri hjúkrunarfræðingar væru sjálfstæðari í vinnubrögðum
og myndu ekki alltaf bíða eftir fyrirmælum lækna. Þeim fannst einnig þær reynslumeiri
þora að spyrja meira meðan þeim fannst reynsluminni hjúkrunarfæðingar fekar bíða og
ekki hefja samskiptin. Þær reynslumeiri voru líka sammála því að eftir því sem reynslan
yrði meiri á deildinni yrði auðveldara að taka ákvarðanir og sjálfstraust og öryggi mundu
aukast. Það þykir einnig mikilvægt ef vinnustaðamenning á að vera sterk að þar ríki
samheldni, jákvæðni og framsækni á vinnustaðnum (Deal og Kennedy, 2000). Flestir
hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um að góð samskipti væru á deildinni. Þær sem
voru með lengri starfsreynslu töluðu um að mikill vinskapur hefði myndast gegnum árin
og það kom einnig fram hjá þeim sem höfðu unnið skemur. Tveir af þeim reyndustu sem
rætt var við, töluðu um að samstarfsfólkið væri eins og fjölskyldan þeirra. Samskipti á
íslenskum vinnumarkaði reynast vera náin og óformleg (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og
Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007-a). Þó voru hjúkrunarfræðingarnir sammála um það að
samskiptin gætu versnað þegar álag ykist í vinnunni. Í skilgreiningu Handy (1986) er
talað um verkmenningu en þar er lögð áhersla á að fólk vinni í hópum og teymum. Þar
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þurfa starfmenn að vera sjálfstæðir og sveigjanlegir. Segja má að það einkenni að hluta
til menninguna, þar sem hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að þeir þyrftu að vera
sjálfstæðir í vinnubrögðum og sveigjanlegir því aðstæður á deildinni væru fljótar að
breytast. Þegar þess þarf reynir einnig mikið á teymisvinnu og að fólk geti unnið saman í
hóp. Deal og Kennedy (2000) töluðu um að vinnustaðamenning tengi starfsmennina
saman og gefi vinnunni tilgang. Þeir tala einnig um að fókið sé vinnustaðurinn.
Teymisvinna er talinn mikilvægur þáttur meðal starfsfólks, sérstaklega þar sem
umhverfi er áhættusamt eins og á bráðadeildum (Weaver, Hernandez og Olson, 2017).
Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstofnanir að leggja áherslu á teymisvinnu þar sem það skilar
sér í skilvirkari og betri þjónustu (Meterko, Mohr og Young, 2004). Allir
hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um það að teymisvinna gengi vel þegar tekið væri
á móti mikið slösuðum einstaklingum eða bráðveikum. Þá væru hlutverkin fastmótuð og
hver og einn hefði skilgreind hlutverk í teyminu. Þetta kemur einnig fram í rannsókn á
upplifun hjúkrunarfræðinga á teymisvinnu, þeim fannst teymisvinna ganga vel í
endurlífgunum og ein af ástæðunum sem þeir gáfu voru vel skilgreind hlutverk í teyminu
(Grover, Porter og Morphet, 2017). Nokkrir af hjúkrunarfræðingunum fannst líka mun
skemmtilegra þegar unnið var í teymum, þeim fannst hópurinn vinna sem ein heild og
öll vinnan verða árangursríkari. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin ánægja er meðal
starfsfólks þegar unnið er í teymum, traust eykst og jafnframt félagsleg tengsl milli
starfsfólks (DiMeglio o.fl., 2005). Félagsleg tengsl og stuðningur samstarfsfélaga felst
meðal annars í því að geta rætt um vinnuna saman eins og eftir erfiða vakt (Grover,
Porter og Morphet, 2017). Þeir sem höfðu lengri starfsreynslu töluðu meira um hvernig
teymisvinnan hefði áhrif á líðan þeirra í vinnunni. Þeim fannst teymisvinnan skipta miklu
máli og tveimur fannst teymisvinnan það besta við vinnuna. Aftur á móti fannst þeim
flestum ekki vera mikil teymisvinna í öðrum aðstæðum á deildinni og sumar myndu vilja
sjá meiri teymisvinnu í öllum störfum á deildinni. Ein af ástæðunum sem þær gáfu upp
voru of fáir sjúkraliðar til þess að hægt væri að mynda teymi og vinna betur í teymum.
Með því að auka teymisvinnu er hægt að draga úr mistökum (Weaver, Hernandez og
Olson, 2017) og auka ánægju sjúklinga (Meterko, Mohr og Young, 2004).
Vinnustaðamenning myndast þegar starfsfólk mótar venjur og hefðir innan
vinnustaðarins sem síðan festast í sessi (Jaques, 1951). Vinnustaðamenning er
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samansafn viðhorfa, gilda, skoðana, venja, hegðunar og samskipta (Deal og Kennedy,
2000; Heskett og Kotter, 1992; Ott, 1989 og Schein, 2017). Schein (2017) talar um að
vinnustaðamenning sé allt frá því sem við sjáum og er áþreifanlegt yfir í það sem er
dulið og hvílir í undirmeðvitundinni og allt þar á milli. Þættir sem eru öllum sýnilegir er
t.d. fatnaður og tungumál starfsfólks. Svo eru þeir þættir sem starfsfólk sér en aðrir ekki
eins og reynsla starfsmanna sem lærist milli manna, markmið og stefna fyrirtækisins.
Þriðja er síðan það sem liggur í undirmeðvitundinni og þykir sjálfsagt hjá fólki að gera og
útskýrir hegðun þess. Í viðtölunum komu fram fjórir þættir sem hjúkrunarfræðingarnir
héldu að hefði mótað vinnustaðamenninguna á bráðadeildinni. Fyrst væri það
starfsfólkið sjálft. Annað væru aðstæðurnar á deildinni þar sem starfsfólk væri saman að
upplifa erfiðar og krefjandi aðstæður á hverjum degi. Alvarleg slys, andlát,
endurlífgangir, mikið veika einstaklinga og alvarlega slösuð börn. Þriðja væri
stjórnandinn á deildinni og hvernig hann, með sínar hugmyndir og skoðanir, mótaði
venjur og hefðir. Viðhorf, gildi og hegðun hvers fyrirtækis byrjar hjá stjórnandanum í
gegnum samskipti og hlutverk og verður stjórnandinn að vera samkvæmur sjálfum sér
þegar kemur að þessum viðhorfum, gildum og hegðun (Kane-Urrabazo, 2006). Síðast var
fjölbreytileikinn þar sem enginn dagur er eins og sífellt er verið að takast á við ólíkar
áskoranir. Með hegðun sinni mótar starfsfólk vinnustaðamenninguna (Morgan, 2006).
Sú hegðun sem hefur reynst vel gegnum tíðina festir sig í sessi (Deal og Kennedy, 2000;
Denison, 1997; Gylfi Dalmann o.fl., 2010; og Schein, 2017).
Ýmsir siðir og venjur komu fram í viðtölunum eins og svartur húmor meðal
starfsfólks. Þar getur fólk sagt hluti sem innan hópsins hafa enga meiningu en myndi
kannski ekki vera viðeigandi annars staðar en á deildinni. Tungumál er hluti af
vinnustaðamenningu sem er sjáanlegur bæði starfsmönnum og öðrum (Inga Jóna
Jónsdóttir, 2007). Nokkrar töluðu um matarvenjur, bæði morgunmat, sem væri alltaf á
morgnana og þegar álag væri mikið á kvöldin þá væri matur í boði fyrir starfsfólkið. Einn
hjúkrunarfræðingurinn talaði um mikla snertingu og nánd milli starfsfólks.

6.2 Erfiðleikar og áskoranir í krefjandi umhverfi
Öryggismenning er hluti af vinnustaðamenningu sem stuðlar öll að því að tryggja öryggi
sjúklingsins og koma í veg fyrir mistök (Smits, Keizer, Giesen, Deilkás, Hofoss og
Bondevik, 2018). Fram kom að trúlega væru gerð mistök á deildinni á hverjum einasta
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degi. Sum væru smávægileg og önnur ekki. Það var einnig samhljómur með þeim að fólk
væri hvatt til að skrá þau og það væri engin skömm að því að gera mistök. Fólk fengi
stuðning sem þyrfti á honum að halda og tilgangurinn væri að læra af mistökunum ekki
að finna sökudólg. Þær voru einnig sammála því að trúlega yrðu miklu fleiri atvik sem
ekki væru skráð og ein aðal ástæðan fyrir því væri tímaskortur. Tímaskortur er ein af
ástæðum þess að atvik eru ekki skáð (Poorolajal, Rezaie og Aghighi, 2015). Mikilvægt er
fyrir stofnanir að auka öryggismenningu með því að koma auga á þá þætti sem hægt er
að laga bæði hjá starfsfólkinu sjálfu og hjá stofnuninni. Þessir þættir eru t.d samskipti og
ef mistök verða að ekki sé refsað fyrir þau (Lawati, Dennis, Short og Abdulhadi, 2018).
Einnig kom fram hjá mörgum þeirra að þeim fyndist vanta upp á eftirfylgnina. Vanta að
allir fengu að vita hvernig atvik væru að gerast og hvað væri gert til þess að hægt væri
að læra af þeim. Mikilvægt er að fólk fái endurgjöf á störf sín til þess að hægt sé að bæta
frammistöðu sína. Það gefur starfsfólki einnig tækifæri til að vinna úr mistökum og læra
af þeim. Talað er um að vinnustaðamenning sé stöðug þegar hröð endurgjöf er (Deal og
Kennedy, 2000).
Viðrunarfundir eru tæki sem notað er eftir erfið atvik eins og t.d endurlífgun, þar sem
samstarfsfólk getur rætt saman og fengið endurgjöf (Kessler, Cheng og Mullan, 2014).
Allir hjúkrunarfræðingarnir sem rætt var við töluðu um að viðrunarfundir væru notaðir
eftir erfið atvik á deildinni. Þeir nefndu dæmi eins og endurlífganir, stór slys, ljótar
aðkomur, þegar börn ættu í hlut og fleira. Starfsmenn bráðamóttöku hafa verið taldir
sérstaklega útsettir fyrir siðferðislega erfiðum málum sem hafa áhrif á heilsu þeirra.
Erfið mál eins og endurlífganir, andlát og sérstaklega andlát hjá barni (Keene, Hutton,
Hall og Rushton, 2010). Flestir hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um það að þessir
fundir væru nauðsynlegir fyrir starfsfólkið, þarna gætu þeir klárað málin áður en þeir
færu heim af vaktinni. Viðrunarfundir geta dregið úr persónulegu álagi og aukið
einbeitingu hjá starfsfólki (Healy og Tyrrell, 2013) og geta þannig hjálpað
hjúkrunarfræðingum að átta sig betur á sínum eigin tilfinningum (Schmidt og Haglund,
2017). Það var alveg sama hversu mikil starfsreynsla var hjá þáttakendum þær voru allar
sammála um þennan þátt og mikilvægi hans og að hann væri notaður þegar þess þyrfti.
Þeir voru einnig sammála um það að ef starfsmaður þyrfti aukna aðstoð eftir það þá
fengi hann hana. Annað hvort yrði honum boðin aðstoð eða hann myndi sækjast eftir
henni sjálfur.
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Miklar breytingar eru í farvatninu á deildinni og kom það vel fram þegar talið barst að
breytingum á deildinni og hvernig væri staðið að þeim. Flest allir viðmælendurnir voru
sammála því að stöðugar breytingar væru á deildinni, hvort sem það væru nýjir
verkferlar, húsnæðisbreytingar eða breytingar sem kæmu í kjölfar aukins álags. Það kom
fram að oft væri óróleiki og ótti í byrjun hjá starfsfólki þegar breytingar væru kynntar. Í
rannsókn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar og Bjargar Ársælsdóttur (2011) kom fram að ef
starfsfólk fær ekki nægar upplýsingar í byrjun og meðan á breytingaferlinu stendur,
veldur það ótta og kvíða. Því sé nauðsynlegt að upplýsingaflæði sé gott í öllu
breytingaferlinu. Hjúkrunarfræðingunum fannst breytingar oftast ganga vel fyrir sig en
stundum væri illa staðið að þeim og þær næðust ekki í gegn. Einnig kom fram hjá
nokkrum að eftirfylgnina vantaði. Þá væru breytingarnar vel kynntar í byrjun og mikil
vinna lögð í þær en svo vantaði að fylgja þeim eftir. Mikilvægt er að hugsa vel um
starfsmanninn í breytingum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011)
og til þess að breytingar festist í sessi þarf stjórnandinn að vera með á hreinu hvert
breytingarnar

eiga

að

fara,

hvað

sé

markmiðið

(Kotter,

2012).

Nokkrir

hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að þeir væru ánægðir með að starfsfólk fengi að taka
þátt í breytingunum sem stæðu fyrir dyrum með flutningi hjartagáttar. Fólk fengi
tækifæri að taka þátt í verkefninu. Í rannsókn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar, Svölu
Guðmundsdóttur og Þórhalls Arnar Guðlaugssonar (2011) kom fram að íslenskir
stjórnendur ráðfæra sig við undirmenn sína þegar þeir taka ákvarðanir. Það má því segja
að samkvæmt þátttakendum ríkir breytingamenning á deildinni þar sem stöðugar
breytingar virðast vera. Aftur á móti virðist vera misjafnt hvernig gengur og ekki að sjá
mun á upplifun þeirra eftir starfsaldri.
Gildi segja til um hvernig starfsmenn haga sér frá degi til dags á vinnustaðnum og
hvernig starfsfólk tileinkar sér þau gildi sem eru samþykkt innan vinnustaðarins (Deal og
Kennedy, 2000). Í samfélögum lærir fólk hvert af öðru, það lærir hvað sé æskilegt og
hvað ekki, bæði skrifaðar reglur og óskráðar (Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010). Ýmis
gildi komu fram hjá hjúkrunarfræðingunum eins og auðmýkt, heiðarleiki, traust,
fagmennska, samkennd og umhyggja. Starfsfólk sem þekkir gildi fyrirtækis er mun
líklegra til að taka ákvarðanir sem ýta undir þau gildi sem fyrirtækið setur sér (Deal og
Kennedy, 2000). Allir þátttakendur voru sammála því að starfsfólk deildarinnar væri að
vinna eftir gildum Landspítalans. Aftur á móti voru þeir flestir sammála því að þessi gildi
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væru í undirmeðvitundinni og fólk gæti ekki endilega þulið þau upp ef þess væri óskað.
Schein (2017) talar um yfirlýst gildi í sínum skilgreiningum á vinnustaðamenningu. Þetta
eru oft þættir sem ekki eru sýnilegir öðrum eins og markmið og framtíðarsýn
fyrirtækisins. Síðan eru undirliggjandi þættir en það eru þættir sem þykja sjálfsagðir hjá
starfsfólki og starfsfólk gerir ómeðvitað. Upplifun hjúkrunarfræðinganna af gildum
starfsins bæði þeim sem unnið er eftir og gildum spítalans má segja að sé sambland af
þessum tveim þáttum hjá Schein. Talað var um mikilvægi þess að sjúklingurinn væri
alltaf í öndvegi og allar athafnir snérust um að hafa sjúklinginn í fyrsta sæti. Nokkrir
viðmælendur voru líka sammála því að oft væri erfitt að fara eftir gildunum þegar mikið
álag væri, fólk lægi á göngum og ekki væri hægt að tryggja það öryggi sem best væri
hverju sinni. Gildi Landspítalans eru umhyggja, öryggi, fagmennska og framþóun
(Landspítali, e.d-c). Það má því segja að allir viðmælendur voru sammála því að farið
væri eftir gildum spítalans. Ekki var neinn munur á upplifun hjúkrunarfræðinganna eftir
starfsaldri heldur var misjafnt hvað hverjum og einum hjúkrunarfræðingi fannst
mikilvægast í starfinu.
Af niðurstöðunum má sjá að hjúkrunarfræðingarnir upplifa að samskipti, samheldni,
vinátta og það að bera virðingu fyrir störfum hvers annars skiptir miklu máli og er allt
hluti af góðri vinnustaðamenningu. Einnig hafa erfiðir atburðir sem verða á deildinni
áhrif, hvort sem það eru endurlífganir, alvarlega slasaðir einstaklingar eða það að sinna
mikið slösuðum börnum. Með þeim virðist vinnustaðamenningin hafa mótast í gegnum
árin og tengt samstarfsfólkið saman.
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7 Lokaorð
Við verjum stórum hluta af lífi okkar í vinnunni og því skiptir starfsumhverfið og
vinnufélagarnir miklu máli. Það að mæta í vinnuna, líða vel og hlakka til að mæta á
næstu vakt skiptir miklu máli. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku þurfa að takast á við
erfið og krefjandi verkefni í vinnunni. Verkefni sem oft á tíðum eru erfið andlega eins og
að taka móti mikið slösuðum einstaklingum og sérstaklega ef börn eiga í hlut. Á þessari
rannsókn má sjá að hjúkrunarfræðingarnir upplifa samheldni og litla stéttaskiptingu á
deildinni. Mikill vinskapur virðist hafa myndast gegnum árin og fólk lítur á
samstarfsfélagana sem fjölskyldu sína. Það sem virðist hafa áhrif á starfsfólkið eru þau
erfiðu mál sem koma upp á deildinni. Þau eru hluti þess sem skapar
vinnustaðamenninguna á bráðadeildinni. Starfsfólkið upplifir erfiða hluti saman þegar
það þarf að takast á við erfið mál, mál sem það getur síðan rætt sín á milli en ekki við
aðra eins og fjölskyldu sína eða maka. Fólk vinnur við þröngar aðstæður og erfiðar og
það er einnig partur af því sem eykur samheldni starfsfólks á deildinni.
Eftirfylgni er mikilvægur hluti af öllu starfi hvort sem verið er að innleiða nýja
verkferla, breytingar standa yfir eða í hverju sem er. Niðurstöðurnar sýna að þar þarf að
gera betur á deildinni. Hjúkrunarfræðingunum fannst eftirfylgni vanta í nokkrum þáttum
eins og atvikum og þegar breytingar standa yfir og er þar sóknarfæri fyrir stjórnendur
deildarinnar að gera betur.
Einungis var rætt við fáa hjúkrunarfræðinga á bráðadeild og því ekki hægt að alhæfa
niðurstöðurnar yfir á hjúkrunarfræðinga almennt eða aðra hjúkrunarfræðinga á
deildinni. Áhugavert væri að gera fleiri rannsóknir þar sem vinnustaðamenning væri
skoðuð, jafnvel á fleiri deildum Landspítalans og bera þær saman. Með því gæti fólk lært
hvert af öðru hvað væri verið að gera vel og hvað ekki og hugsanlega myndi það auka
skilning fólks á ólíkum deildum spítalans. Þannig væri hægt að bæta samskipti og
skilning milli ólíkra eininga.
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn
Viðhorf og upplifun hjúkrunarfræðinga á bráðadeild Landspítala af
vinnustaðamenningu
Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem er lokaverkefni Rögnu
Maríu
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vinnustaðamenningu hjúkrunarfræðinga á bráðadeild Landspítala í Fossvogi.
Framlag þitt og þátttaka í þessu verkefni er mikilvægt þar sem vinnustaðamenning hefur
mikið að segja á hverjum vinnustað en hefur ekki áður verið skoðuð meðal hjúkrunarfræðinga á
bráðadeild. Þátttakan felst í hálf opnu viðtali við rannsakanda þar sem þú verður beðin um að
svara fyrirfram ákveðnum spurningum. Áætlað er að viðtalið muni taka um klukkustund, það
verður hljóðritað og einu persónuupplýsingarnar sem aflað verður er starfsaldur á bráðadeild.
Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari rannsókn og þú getur hætt þátttöku hvenær
sem er. Þátttakan felur ekki í sér áhættu, hún er nafnlaus og fyllsta trúnaðar verður gætt.
Vinnslugögn og afrit af þessu samþykki verða geymd á læstu svæði á Rannsóknastofu í
bráðafræðum, H1. Öllum gögnum verður eytt að vinnslu lokinni og eigi síðar en 6 mánuðum eftir
að rannsókn lýkur.
Samþykki framkvæmdastjóra flæðisviðs liggur fyrir að rannsóknin verði gerð sem
gæðaverkefni.
Ábyrgðarmaður rannsóknar er Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir forstöðumaður fræðasviðs í
bráðahjúkrun á Landspítala og við Háskóla Íslands, thordith@landspitali.is, sími 697-4836
Leiðbeinandi Rögnu Maríu í meistaraverkefninu er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent við
Viðskiptafræðideild HÍ, gylfidal@hi.is, sími: 892-7982
Hér með lýsi ég yfir að ég hef fengið leiðbeiningar og upplýsingar um rannsóknina og
samþykki þátttöku.
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Viðauki 5
Viðtalsrammi

Starfsaldur
Starfsaldur á Bráðadeild

1. Hvernig myndir þú lýsa menningunni á deildinni?
2. Hvað finnst þér vera góð menning, getur þú gefið mér dæmi?
3. Hvað finnst þér vera slæm menning, getur þú gefið mér dæmi?
4. Getur þú lýst og gefið dæmi um siði og venjur sem tíðkast hérna á deildinni?
5. Hvaða gildi telur þú að séu mikilvægust í starfinu á deildinni?
6. Hvað heldur þú að hafi mótað vinnustaðamenninguna á deildinni?
7. Finnst þér vinnustaðamenningin sem er ríkjandi hafa áhrif á þig og starfið þitt?
8. Hver er upplifun þín af teymisvinnu á deildinni?
9. Hverngi myndir þú lýsa samskiptum milli starfsfólks?
10. Hvernig upplifir þú samskiptin milli ólíkra stétta á deildinni?
11. Hvernig er tekist á við erfiðar aðstæður sem koma upp?
12. Hvernig upplifir þú samskipti milli samstarfsfólks og yfirmanna (næsta yfirmanns) á
deildinni?
13. Finnst þér vera munur á hegðun starfsfólks eftir því hversu lengi það hefur unnið á
deildinni? Hvernig?
14. Hvernig er tekist á við breytingar þegar þær eru?
15. Hvenig er upplifun þín þegar mistök eiga sér stað á deildinni?
16. Finnst þér starfsmenn þekkja og vinna eftir gildum spítalans?
17. Eitthvað í lokin sem þér dettur í hug?
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