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Ágrip 

Bakgrunnur: Kulnun í starfi er algengt vandamál og er heilbrigðisstarfsfólki hætt við að þróa með sér 

kulnun vegna eðli starfsins. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum hjúkra einstaklingum á öllum aldri 

við fjölbreyttar aðstæður. Starfsumhverfi bráðamóttaka einkennist meðal annars af hraða og álagi, 

bráðleika og fjölbreytileika sjúklinga og ýmsir álagsþættir á bráðamóttökum hafa verið greindir. 

Rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum upplifi mikla streitu en langvarandi 

streituvaldandi aðstæður geta leitt til kulnunar.  

Markmið: Tilgangur þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var að skoða rannsóknir um kulnun 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum og var þríþættur: (1) Kanna algengi kulnunar; (2) skoða hvaða 

þættir valda kulnun; (3) skoða hvaða þættir geta fyrirbyggt kulnun.  

Aðferð: Kerfisbundin leit var framkvæmd í gagnasafninu PubMed að rannsóknum um efnið sem 

gefnar voru út á ensku á árunum 2009-2019. Greinar voru valdar skipulega út frá PRISMA flæðiriti. 

Sett voru inntöku- og útilokunarskilyrði og rannsóknirnar metnar með tilliti til þeirra. Rannsóknir sem 

fjölluðu um hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum í hinum vestræna heimi voru teknar með. Mat var lagt 

á gæði rannsóknanna samkvæmt matslista Joanna Briggs stofnunarinnar. 

Niðurstöður: Ellefu rannsóknir stóðust inntökuskilyrði, þar af níu þversniðsrannsóknir, ein langtíma-

rannsókn og ein eigindleg rannsókn. Engin íhlutunarrannsókn fannst. Tíðni kulnunar var á bilinu 3,4%-

67%. Helstu forspárþættir kulnunar voru skortur á stuðningi yfirmanns, álag og kröfur í starfi. Yngri 

hjúkrunarfræðingum var hættara við kulnun miðað við eldri. Núvitund og hæfnimiðuð-nálgun reyndust 

verndandi gegn kulnun.  

Ályktun: Kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum er misalgeng í rannsóknum en reynist samspil 

margra þátta. Félagslegur stuðningur og starfsumhverfi skiptir miklu máli og huga þarf að utanumhaldi 

yngri hjúkrunarfræðinga. Forvarnir gegn kulnun eru mögulegar en þörf er á fleiri íhlutunarrannsóknum.  

 

Lykilorð: Kulnun, bráðahjúkrun, hjúkrunarfræðingar, bráðamóttaka. 
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Abstract 

Background: Job burnout is a widespread problem and health professionals are prone to 

experiencing burnout due to the nature of their job. Nurses working in emergency departments (EDs) 

take care of individuals of all ages under diverse circumstances. The working environment of EDs is 

characterized by speed and stress, acuity and patients’ diversity and various stressors have been 

analyzed in this setting. Studies have shown that nurses working in EDs experience lots of stress but 

prolonged stressful situations can result in burnout.  

Objectives: The goal of this systematic literature review was exploring studies on burnout amongst 

nurses in EDs and was threefold: (1) Explore the prevalence of burnout; (2) explore what factors 

cause burnout; (3) explore what factors can prevent burnout.   

Method: A systematic search was conducted in the database PubMed for studies on the subject that 

were published in English in the years 2009-2019. The PRISMA flow diagram was used to 

systematically collect data. Inclusion and exclusion criteria were specified and studies evaluated 

accordingly. Studies on nurses working in EDs in the Western World were included. Quality of the 

studies was evaluated in accordance to The Joanna Briggs Institute critical appraisal tool. 

Results: Eleven studies met the inclusion criteria, thereof nine cross-sectional studies, one long-term 

study and one qualitative study. No intervention study was found. The prevalence of burnout was 

3,4%-67%. The major predictive factors of burnout were lack of supervisor´s support, stress and job 

demands. Younger nurses were more prone to burnout compared to older ones. Mindfulness and the 

mastery-approach orientation were shown to be protective factors of burnout.  

Conclusion: Prevalence of burnout amongst ED nurses varies between studies but turns out to be an 

interaction between many factors. Social support and work environment are important and young 

nurses need special attention. Prevention of burnout is possible but more intervention studies on that 

topic are needed.  

 

Keywords: Burnout, emergency nursing, nurses, emergency department. 
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Þakkir 

Fyrst og fremst færum við leiðbeinendum okkar, þeim Ingibjörgu Sigurþórsdóttur og Þórdísi Katrínu 
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Listi yfir skammstafanir 
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mannlegra samskipta er krafist 

MBI-HSS: Maslach Burnout Inventory–Human Services Survey. Kulnunarmælitæki fyrir starfsstéttir 
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Skilgreiningar á hugtökum 

Áreiðanleiki (e. reliability): Segir til um stöðugleika rannsókna yfir tíma og hversu vel tekst að draga 

upp rétta mynd af hópnum sem rannsóknin snýr að. Ef hægt er að framkalla sömu niðurstöðu við 

notkun svipaðrar aðferðafræði er mælitækið sem notað er í rannsókninni talið áreiðanlegt (Joppe, 

2000: í Golafshani, 2003).  

Félagsleg áreitni (e. social harassment): Eitt af atriðum LQWQ-N mælikvarðans. Það er skilgreint á 

eftirfarandi hátt: „Starfsmaður notar höfnun eða útilokun til þess að niðurlægja eða einangra 

samstarfsfélaga“ (Adriaenssens, De Gucht og Maes, 2015b). 

Færni-forðun (e. performance-avoidance): Löngunin til þess að forðast vanþóknun og neikvætt mat 

annarra á eigin færni (Elliot og Church, 1997). 

Færni-nálgun (e. performance-approach): Löngunin til þess að sanna sína eigin færni og fá hrós fyrir 

það (Elliot og Church, 1997). 

Helgun í starfi (e. work engagement): Jákvætt og fullnægjandi hugarfar tengt starfi sem einkennist af 

atorku, eldmóði og alteknum áhuga. Helgun vísar til langvarandi og allsráðandi hugarástands sem 

beinir athyglinni ekki að neinum sérstökum hlut, atburði, einstaklingi eða hegðun. „Atorka“ einkennist 

af mikilli orku og andlegri seiglu við störf, vilja til að leggja alúð í vinnuna og þrautseigju jafnvel þó 

erfiðleikar bjáti á. „Eldmóður“ einkennist af upplifun af mikilvægi, áhuga, innblæstri, stolti og 

áskorunum. „Altekinn áhugi“ einkennist af því að einstaklingur sé með fulla einbeitingu og djúpt 

niðursokkinn í verkefni starfsins, finnst tíminn líða fljótt og á erfitt með að slíta sig frá verkefnum 

(Schaufeli, Salanova, González-Romá og Bakker, 2002). 

Hjúkrunarfræðingur (e. RN): Löggiltur hjúkrunarfræðingur sem hefur þreytt starfsleyfispróf og fengið 

starfsleyfi. Til þess að geta þreytt starfsleyfispróf í hjúkrun þarf einstaklingur ekki endilega að hafa 

lokið BS gráðu en þarf a.m.k. að hafa lokið viðaukagráðu (e. associate degree) sem er 2-3 ára nám 

(Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og Agnar Óli Snorrason, 2018). 

Hjúkrunarfræðingur með BS gráðu: Hjúkrunarfræðingur með BS gráðu sinnir því sama og löggiltur 

hjúkrunarfræðingur (e. RN) en hefur einnig möguleika á að sinna kennslu, stunda samfélagsfræðslu, 

rannsóknir o.fl. (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og Agnar Óli Snorrason, 2018). Á Íslandi er BS nám í 

hjúkrunarfræði fjögur ár en er ýmist þrjú til fjögur ár annars staðar (Hagstofa Íslands, 2017; Háskóli 

Íslands, e.d.). 

Hluttekningarþreyta (e. compassion fatigue): Hluttekningarþreyta einkennist af neikvæðri hlið þess 

að sinna þeim sem hafa lent í streituvaldandi atburðum (Stamm, 2010). Figley (2002: í Yoder, 2010) 

skilgreinir hluttekningarþreytu sem ástand spennu og hugarangistar vegna einstaks áfalls eða 

uppsafnaðra áfalla skjólstæðinga. Þetta fyrirbæri kemur skyndilega fram, án aðvörunar og felur í sér 

upplifun hjálparleysis og uppnáms. Því hefur verið lýst sem þeim fórnarkostnaði sem einstaklingur 

upplifir við það að annast aðra. 

Hæfnimiðuð-forðun (e. mastery-avoidance): Einstaklingar sem hafa afstöðu til hæfnimiðaðrar-

forðunar eru hræddir um það að ná ekki valdi á verkefnum eða að ná ekki að gera eins gott og hægt 
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er úr aðstæðum, þ.e. hræddir við það að mistakast (Elliot og McGregor, 2001: í Stoeber, Stoll, 

Pescheck og Otto, 2008). 

Hæfnimiðuð-nálgun (e. mastery-approach): Snýst um að leggja sig allan fram við að byggja upp 

færni og getu, vera framsækinn í námi, skilja efni eða hafa fullkomið vald á verki eða starfi (Elliot, 

2005: í Baranik o.fl., 2007). 

Hæfniviðmið (e. skill discretion): Eitt af atriðum LQWQ-N mælikvarðans og lýsir fjölbreytileika 

verkefna og að hvaða marki starf reynir á færni einstaklings. Dæmi um staðhæfingu úr 

mælikvarðanum er: „Á mínum vinnustað fæ ég tækifæri til starfsþróunar“ (Gelsema o.fl., 2005). 

Markmiðsmiðuð afstaða (e. goal orientation): Vísar til tegunda markmiða (hæfnimiðuð (e. mastery) 

sbr. færni (e. performance)) sem sett eru innan námsumhverfis og geta haft áhrif á framkvæmd 

verkefna sem og á vitræn, tilfinningaleg og hvetjandi ferli einstaklings (Cannon-Bowers, Rhodenizer, 

Salas og Bowers, 1998). 

Núvitund (e. mindfulness): „Að veita því athygli sem er að gerast hér og nú í huga, líkama og ytra 

umhverfi, með forvitni og vinsemd að viðhorfi. . . núvitund er talin leiða til aukinna valmöguleika og 

aukinnar getu til þess að mæta og bregðast við áskorunum lífsins, og þar af leiðandi lifa í meiri 

vellíðan, andlegum skýrleika og geta annast sjálfan sig og aðra“ (The Mindfulness All-Party 

Parliamentary Group, 2015). 

Réttmæti (e. validity): Segir til um það hvort að mælitæki mæli það sem það eigi að mæla og hversu 

sannar niðurstöðurnar eru (Joppe, 2000: í Golafshani, 2003). 

Starfsánægja (e. job satisfaction): Skilgreining Locke (1976, í Weiss, 2002): „Ánægjulegt eða jákvætt 

tilfinningalegt ástand sem er tilkomið vegna upplifunar og mats á því starfi sem maður gegnir“. 

Umönnunaránægja (e. compassion satisfaction): Einstaklingur sem upplifir umönnunaránægju finnur 

til jákvæðra tilfinninga við það að hjálpa öðrum. Umönnunaránægja felur í sér ánægju sem 

einstaklingur öðlast við það geta sinnt starfi sínu, aðstoðað aðra og veitt framlag til vinnustaðarins eða 

jafnvel samfélagsins. Einstaklingurinn upplifir jákvæðar hugsanir, finnst hann njóta velgengni, er sáttur 

við þau störf sem hann innir af hendi og trúir því að hann skipti máli (Stamm, 2010). 
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1 Inngangur 

Hugtakið kulnun er myndlíking sem vísar í eld sem er að slokkna. Til þess að logar eldsins viðhaldist 

þurfa að vera viðeigandi skilyrði í umhverfi þeirra og það sama á við um vinnustaði. Þegar starfsfólk 

verður fyrir kulnun missir það getuna til þess að veita viðeigandi vinnuframlag og afkastar því minna 

(Schaufeli, Leiter og Maslach, 2009). Kulnun getur leitt til aukinna fjarvista frá vinnu, áforma um að 

hætta störfum og þess að einstaklingur segi starfi sínu upp (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

Afleiðingar kulnunar geta verið það alvarlegar að skerðing getur orðið á heilastarfsemi (Sandström, 

Rhodin, Lundberg, Olsson og Nyberg, 2005; Sokka o.fl., 2016). Einstaklingar sem vinna í 

starfsgreinum sem krefjast mikilla samskipta við annað fólk er hætt við því að þróa með sér kulnun í 

starfi (Maslach og Jackson, 1981). Vinnuálag er einn margra þátta sem hefur tengingu við kulnun en 

vinnuálag hjúkrunarfræðinga getur verið gífurlegt (Maslach o.fl., 2001). Í rannsókn á 139 hjúkrunar-

fræðingum starfandi á bráðalegudeildum skurð- og lyflækningasviðs Landspítala árið 2011 sögðust yfir 

50% þeirra hafa oft eða alltaf of mikið að gera (Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg 

Ásgeirsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).    

Hjúkrunarfræðingar eru mikill mannauður en mönnunarvandi og álag geta haft alvarlegar 

afleiðingar. Stór rannsókn gerð á 300 sjúkrahúsum í níu Evrópulöndum sýndi að aukið vinnuálag á 

hjúkrunarfræðingum eykur líkurnar á dauða sjúklinga og á sjúkrahúsum þar sem hjúkrunarfræðingar 

sinntu færri sjúklingum var lægri dánartíðni sjúklinga miðað við á sjúkrahúsum þar sem hver 

hjúkrunarfræðingur sinnti fleiri sjúklingum (Aiken o.fl., 2014). Hjúkrunarfræðingar starfandi á 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi bera ábyrgð á allt að sex til sjö sjúklingum á hverri vakt miðað 

við að hjúkrunarfræðingar samanburðarlanda sinna um þremur til fjórum sjúklingum (Embætti 

landlæknis, 2018). Starf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku er margslungið og ýmsir streituvaldandi 

þættir í starfsumhverfi þeirra hafa verið greindir, líkt og gífurlegt vinnuálag, ofbeldi gegn starfsfólki, 

hópslys, örtröð, áfallastjórnun og sorg (Ross-Adjie, Leslie og Gillman, 2007). 

Undanfarið hefur orðið mikil vitundarvakning hér á landi um of mikið álag í starfi, streitu og kulnun. 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður fór til dæmis nýverið af stað með verkefni í þeim tilgangi að aðstoða 

einstaklinga og fyrirtæki við að skapa umhverfi sem eykur vellíðan í vinnu, dregur úr og fyrirbyggir 

álagstengda kvilla (VelVIRK, e.d.). VR stéttarfélag hefur einnig tekið þátt í vitundarvakningunni með 

framleiðslu á myndbandi sem ber heitið „Kulnun“ í því skyni að aðstoða fólk við að þekkja sín mörk og 

opna augun fyrir einkennum kulnunar (VR stéttarfélag, e.d.). 

Höfundar þessa verkefnis hafa kynnst ýmsum starfsvettvangi hjúkrunar í gegnum hjúkrunarfræði-

námið síðastliðin fjögur ár. Starfsvettvangur hjúkrunar er gífurlega fjölbreyttur og víðáttumikill og birtist 

álagið á ólíkan hátt eftir því hver starfsvettvangurinn er. Í verknámi á bráðamóttöku Landspítala 

upplifðum við mikinn hraða, mannfjölda, eril, áreiti frá bjöllum og síritum (e. monitor) en fyrst og fremst 

fengum við að kynnast því göfuga og mikilsverða starfi sem hjúkrunarfræðingarnir sem þar starfa 

sinna af mikilli yfirvegun og alúð. Vegna vaxandi umræðu um álag og kulnun í starfi opnaðist hugur 

okkar fyrir því að kanna þætti sem að tengjast kulnun hjá hjúkrunarfræðingum. Sérstakur áhugi 

kviknaði á því að skoða kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum vegna upplifunar okkar af því 

mikla álagi sem við kynntumst þar.  
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1.1 Kulnun 

Streita upp að vissu marki er góð en langvarandi streituvaldandi aðstæður í starfi geta valdið kulnun 

og er kulnun nokkurs konar hápunktur ferlis sem hefur átt sér stað yfir langan tíma og farið í gegnum 

mismunandi stig. Stigin einkennast af deyfð (e. stagnation) þar sem einkenni líkt og þreyta og 

þunglyndi koma í ljós og eftir nokkurn tíma fer áhugaleysi að eiga sér stað og einkenni kulnunar fara 

að verða augljós. Að lokum verður einstaklingur gjörsamlega útbrunninn í starfi og tilfinningalega 

örmagnaður (Matteson og Ivancevich, 1987: í Kanwar, Singh og Kodwani, 2009). Maslach og Jackson 

(1981) flokkuðu kulnun í þrjár víddir: tilfinningaleg örmögnun (e. emotional exhaustion), hlutgerving (e. 

depersonalization) og skertur persónulegur árangur (e. reduced personal accomplishment).  

Tilfinningaleg örmögnun, fyrsta vídd kulnunar, er sögð augljósasta einkenni hennar og er einnig oft 

fyrsta einkennið sem einstaklingar lýsa. Eru þá andlegar og líkamlegar orkubirgðir orðnar of dræmar 

fyrir þær starfskröfur sem settar eru sem getur leitt til hegðunar þar sem reynt er að forðast 

tilfinningaleg tengsl við starfið (Maslach o.fl., 2001). Tilfinningaleg örmögnun er talin vera sú vídd sem 

er kjarni kulnunar (Roelofs, Verbraak, Keijsers, de Bruin og Schmidt, 2005; Sonnentag, Kuttler og 

Fritz, 2010). Önnur vídd kulnunar nefnist hlutgerving og snýr að samskiptalegum hluta hennar. Hún 

einkennist af neikvæðum, tilfinningasnauðum og litlum viðbrögðum við hinum ýmsu starfsþáttum. 

Viðkomandi verður þá fjarlægur skjólstæðingum sínum, hunsar persónulega eiginleika þeirra, lítur á þá 

sem ópersónulega hluti og telur að með þeim hætti sé auðveldara að mæta kröfum þeirra (Maslach 

o.fl., 2001). Þriðja og seinasta vídd kulnunar er skertur persónulegur árangur og er eins konar blanda 

af hinum tveimur víddunum. Langvarandi og yfirþyrmandi kröfur í starfi leiða þá til örmögnunar og 

hlutgervingar og eru líklegar til þess að valda töluverðri skerðingu á skilvirkni (Maslach o.fl., 2001). 

Viðkomandi upplifir vanhæfni ásamt lágu sjálfsmati, þá sérstaklega hvað varðar vinnu hans með 

skjólstæðingum, og verður óánægður með eigin árangur í starfi (Maslach og Jackson, 1981; Maslach 

o.fl., 2001). Talið er að kulnun sé til staðar þegar einstaklingur sýnir fram á hátt stig tilfinningalegrar 

örmögnunar ásamt annað hvort háu stigi hlutgervingar eða lágu stigi persónulegs árangurs 

(Brenninkmeijer og Van Yperen, 2003). 

Maslach og Schaufeli (1993) greindu frá fimm einkennum sem eru til staðar við kulnun í starfi: 

ríkjandi einkenni vanlíðanar, svo sem andleg eða tilfinningaleg örmögnun, þreyta og þunglyndi; 

ríkjandi andleg og hegðunarleg einkenni en minni áhersla á líkamleg einkenni; kulnunareinkennin eru 

aðeins vinnutengd; einkennin koma fram hjá einstaklingi sem hefur ekki átt við sálræn vandamál að 

stríða áður; minnkuð skilvirkni og verri frammistaða í starfi vegna neikvæðra viðhorfa og hegðunar.  

1.1.1 Algengi kulnunar 

Vandenbroeck, Van Gerven, De Witte, Vanhaecht og Godderis (2017) framkvæmdu þversniðs-

rannsókn á 37 belgískum sjúkrahúsum til þess að meta tíðni kulnunar með kulnunarmælikvarðanum 

Maslach Burnout Inventory (MBI) hjá 4531 hjúkrunarfræðingi hinna ýmsu deilda. Rannsóknin leiddi í 

ljós að 30% hjúkrunarfræðinganna upplifðu tilfinningalega örmögnun, 23% hlutgervingu og 22% 

reyndust finna fyrir skertum persónulegum árangri. Tólf prósent voru í hættu á að þróa með sér kulnun 

þar sem þeir upplifðu tilfinningalega örmögnun og hlutgervingu eða skertan persónulegan árangur í 

starfi en 6% þjáðust af kulnun þar sem þeir upplifðu allar víddir kulnunar. Í rannsókninni kom fram að 
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bráðahjúkrunarfræðingar voru meðal þeirra sem sýndu fram á hæstu stig kulnunar af heildarþýði 

hjúkrunarfræðinganna. 

Í fræðilegri samantekt Adriaenssens, De Gucht og Maes (2015c) var tíðni kulnunar hjá bráða-

hjúkrunarfræðingum úr sjö rannsóknum borin saman út frá hinum þremur víddum kulnunar. 

Niðurstöðurnar sýndu að 25,9% þátttakenda upplifðu tilfinningalega örmögnun, 34,8% upplifðu 

hlutgervingu og 27,2% fundu fyrir skertum persónulegum árangri í starfi. Þar sem almennt er talið að 

tilfinningaleg örmögnun sé sú vídd sem er kjarni kulnunar sýndi þessi rannsókn það að 26% 

þátttakenda þjáðust af kulnun (Sonnentag o.fl., 2010). Gómez-Urquiza og félagar (Gómez-Urquiza 

o.fl., 2017) fjölluðu einnig um tíðni kulnunar hjá bráðahjúkrunarfræðingum í fræðilegri samantekt þar 

sem 13 rannsóknir voru skoðaðar. Niðurstöður þeirra voru þær að 31% þátttakenda voru með hátt stig 

tilfinningalegrar örmögnunar, 36% með hátt stig hlutgervingar og 29% þátttakenda upplifðu skertan 

persónulegan árangur í starfi.  

1.1.2 Einkenni kulnunar 

Kulnun í starfi er afleiðing ómeðhöndlaðrar streitu og hefur mikil heftandi sálfræðileg áhrif á 

viðkomandi. Einkenni kulnunar eru meðal annars orkuleysi, vonleysi, hjálparleysi, lágt siðferðisþrek (e. 

morale), þróttleysi, leiði, lágt sjálfsálit, aukin tíðni veikinda og bæði andleg og líkamleg örmögnun. Mikil 

óánægja og bölsýni er oft til staðar en hegðun einstaklings sem þjáist af kulnun getur einkennst af 

neikvæðni og hæðni. Einnig er algengt að einstaklingur upplifi það að hann sé ekki metinn að 

verðleikum (Altun, 2002). Önnur algeng einkenni kulnunar eru svefnörðugleikar, höfuðverkir, átröskun, 

tilfinningalegur óstöðugleiki og ósveigjanleiki í félagslegum samskiptum (Quenot o.fl., 2012). 

1.1.3 Orsakir kulnunar 

Þeir þættir sem taldir eru að geti ýtt undir kulnun eru bæði einstaklingsbundnir og aðstæðubundnir, og 

eru þeir aðstæðubundnu taldir vega þyngra í því samhengi (Maslach o.fl., 2001). Samkvæmt Maslach 

o.fl. (2001) eru aldur, kyn, hjúskaparstaða og menntun þeir lýðfræðilegu þættir sem mögulega hafa 

áhrif á kulnun. Hjá yngra starfsfólki er stig kulnunar oft hærra en hjá þeim sem eldri eru og því er talin 

meiri hætta á kulnun fyrr á starfsævi einstaklings. Kyn hefur ekki sterkt forspárgildi þegar kemur að 

kulnun. Varðandi hjúskaparstöðu eru ógiftir útsettari fyrir kulnun miðað við gifta og sumar rannsóknir 

hafa sýnt jákvæð tengsl milli menntunar og kulnunar, það er því hærri menntun því meiri líkur á kulnun 

(Maslach o.fl., 2001). Rannsókn á 315 heilbrigðisstarfsmönnum á bráðamóttökum í Kanada skoðaði 

hvernig aðlögunarleiðir tengdust kulnun (Howlett o.fl., 2015). Tilfinningamiðaðar aðlögunarleiðir höfðu 

sterk jákvæð tengsl við kulnun en einstaklingur sem notar tilfinningamiðaða aðlögunarleið upplifir 

tilfinningalegt álag, meðal annars með því að verða reiður eða álasa sjálfum sér. Markmið þessarar 

aðlögunarleiðar er að draga úr álagi en tilætlaður árangur næst ekki alltaf (Endler og Parker, 1999; 

Howlett o.fl., 2015). Fræðileg samantekt á 17 rannsóknum um kulnun hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum sýndi þó að fátítt var að persónueiginleiki væri nefndur sem möguleg orsök kulnunar 

(Adriaenssens o.fl., 2015c). 

Ýmsar rannsóknir hafa skoðað kröfur um afköst í vinnu (e. quantitative job demands) í tengslum við 

kulnun og hafa þær sýnt að kulnun er viðbragð við of miklu álagi. Það að upplifa vinnuálag og 
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tímapressu hefur sterka tengingu við kulnun og þá sérstaklega við tilfinningalega örmögnun (Maslach 

o.fl., 2001). Svissnesk rannsókn á 1840 heilbrigðisstarfsmönnum sýndi að líkamlegt, tilfinningalegt og 

andlegt vinnuálag ásamt tímaskorti hafði sterka, jákvæða tengingu við kulnunareinkenni og 

hugleiðingar um að hætta störfum (Hämmig, 2018). Tengsl eru á milli skorts á félagslegum stuðningi 

og kulnunar. Stuðningur frá yfirmanni er talinn vera sérstaklega mikilvægur og jafnvel mikilvægari en 

stuðningur frá samstarfsfélögum. Skortur á endurgjöf hefur tengsl við allar þrjár víddir kulnunar og þar 

að auki hefur kulnun reynst meiri hjá einstaklingum sem hljóta fá tækifæri til þátttöku í ákvarðanatökum 

(Maslach o.fl., 2001). Rannsókn á forspárgildum kulnunar hjá 1846 hjúkrunarfræðingum í Kína sýndi 

að vinnuþátttaka hafði neikvæð tengsl við kulnun. Þegar vinnuþátttaka var lítil voru fá tækifæri til 

persónulegs eða faglegs árangurs og skortur á árangri leiddi til minni löngunar til vinnuþátttöku (Lee, 

Yen, Fetzer og Chien, 2015). Fræðileg samantekt Adriaenssens o.fl. (2015c) skoðaði meðal annars 

vinnutengda þætti sem juku kulnunareinkenni hjá hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum. Upplifun 

áfalla, líkt og að verða vitni að þjáningu og dauða einstaklinga, hafði tengsl við hærri tíðni 

kulnunareinkenna. Tímapressa, of mikið vinnuálag, skortur á sjálfstæði og félagslegum stuðningi hafði 

einnig tengsl við meiri kulnunareinkenni. Loks voru stofnanatengdir þættir skoðaðir og reyndust lélegt 

samstarf milli lækna og hjúkrunarfræðinga, ágreiningur í samskiptum og undirmönnun allt vera þættir 

sem tengdust auknum kulnunareinkennum.  

1.1.4 Verndandi þættir kulnunar 

Fræðileg samantekt á 36 rannsóknum frá 11 löndum gerði grein fyrir líkamlegum, sálrænum og 

vinnutengdum afleiðingum kulnunar í hinum ýmsu starfsstéttum. Sú samantekt leiddi í ljós að kulnun 

var marktækur forspárþáttur líkamlegra einkenna líkt og vöðva- og beinverkja, höfuðverkja, 

meltingarvandamála og kransæðasjúkdóma, sálrænna einkenna líkt og svefnleysis og þunglyndis og 

svo loks vinnutengdra þátta líkt og starfsóánægju og fjarvista frá vinnu (Salvagioni o.fl., 2017). Vegna 

þess hve alvarlegar afleiðingar kulnunar geta verið er mikilvægt að þekkja þá þætti sem eru verndandi 

fyrir kulnun og þær aðlögunarleiðir sem taldar eru virka til fyrirbyggingar kulnunar.    

Áhersla á starfsumhverfið sem og einstaklinginn í því umhverfi er mikilvæg til að sporna gegn og 

takast á við kulnun. Margar rannsóknir hafa skoðað einstaklingsmiðaðar lausnir við kulnun, líkt og að 

þróa með sér gagnlegar aðlögunarleiðir. Einstaklingsbundnar aðferðir eru oft á tíðum árangurslitlar á 

vinnustað þar sem einstaklingur hefur minni stjórn á streituvöldum í starfi miðað við á öðrum sviðum 

lífsins. Það að breyta aðeins starfsumhverfi eða gera breytingar tengdar starfsfólki er ekki talið nægja 

til fyrirbyggingar kulnunar heldur þarf að samþætta breytingu á hvoru tveggja (Maslach o.fl., 2001).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum kulnunar við persónueiginleika og aðlögunarleiðir sem 

einstaklingar temja sér. Einstaklingar sem sýna frumkvæði (e. proactive individuals) vita hvernig þeir 

geta nýtt ákveðin úrræði til þess að takast á við streituvaldandi atburði áður en þeir lenda í 

tilfinningalegri örmögnun. Chang og Chan (2015) skoðuðu hvernig frumkvæðis-aðlögunarleið og 

bjartsýni hefðu áhrif á kulnun hjá 314 hjúkrunarfræðingum í Taívan, Kína. Sú rannsókn sýndi að 

hjúkrunarfræðingar með frumkvæðis-aðlögunarleið höfðu jákvæðara viðhorf gagnvart skjólstæðingum 

og samstarfsmönnum og sýndu færri einkenni kulnunar. Einnig höfðu mjög bjartsýnir hjúkrunar-

fræðingar meiri tilhneigingu til að nota frumkvæðis-aðlögunarleið og gefur því þessi rannsókn til kynna 
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að bjartsýni geti óbeint verið verndandi fyrir kulnun. Fleiri aðlögunarleiðir hafa sýnt sig draga úr 

hættunni á kulnun líkt og verkefnamiðuð aðlögunarleið sem felst í því að einstaklingar leggi 

megináherslu á verkefnið sjálft, úrlausn vandamála og lærdóm af mistökum (Endler og Parker, 1999; 

Howlett o.fl., 2015).    

Starfsumhverfið skiptir miklu máli hvað varðar kulnun og ýmsar rannsóknir hafa skoðað hvaða 

þættir í starfsumhverfi geta aukið sem og dregið úr líkum kulnunar. Gerð var langtímarannsókn til 

þriggja ára á 381 hjúkrunarfræðingi starfandi á hinum ýmsu deildum sjúkrahúsa í Hollandi. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort breytingar á starfsumhverfi hefðu áhrif á heilsu og vellíðan 

hjúkrunarfræðinga (Gelsema o.fl., 2006). Rannsóknin gaf til kynna að breytingar á starfsumhverfi 

höfðu áhrif á starfsánægju og tilfinningalega örmögnun. Það sem hafði hvað mest áhrif á 

tilfinningalega örmögnun voru auknar starfskröfur. Ef vinnuálag var minnkað eða hjúkrunarfræðingum 

gefinn meiri tími til þess að veita bestu mögulegu hjúkrunina var hægt að koma í veg fyrir alvarlegar 

afleiðingar á heilsu þeirra. Rannsóknin sýndi að meiri stjórn í starfi líkt og að fá að taka ákvarðanir í 

tengslum við starfið, aukinn stuðningur yfirmanna, betra upplýsingaflæði milli deilda og skýrari 

upplýsingar um sjúklingana jók starfsánægju hjúkrunarfræðinga (Gelsema o.fl., 2006). Neikvæð fylgni 

er á milli starfsánægju og kulnunar og því minni sem starfsánægja er því meiri líkur eru á kulnun og 

uppsögn í starfi (Maslach o.fl., 2001; Vermeir o.fl., 2018).  

Í annarri rannsókn voru tengsl starfsumhverfis við hinar þrjár víddir kulnunar skoðuð hjá 401 

hjúkrunarfræðingi starfandi á lyflæknis-, skurðlæknis- og gjörgæsludeildum tveggja sjúkrahúsa í 

Belgíu. Þættir í starfsumhverfinu líkt og gott samband milli lækna og hjúkrunarfræðinga og góð 

stjórnun og stuðningur stofnunar, tengdust lægri tilfinningalegri örmögnun og hlutgervingu, auknum 

persónulegum árangri, aukinni starfsánægju og minni líkum á að hjúkrunarfræðingur segði starfi sínu 

upp. Þátttaka hjúkrunarfræðinga í stefnumótun á því sjúkrahúsi og þeirri deild sem þeir störfuðu sýndi 

sig vera mikilvæg fyrir starfsánægju og talið vinna gegn kulnun (Van Bogaert, Meulemans, Clarke, 

Vermeyen og Van de Heyning, 2009). Þetta samræmist einnig rannsókn Kutney-Lee, Wu, Sloane og 

Aiken (2013) sem skoðuðu kulnun, óánægju í starfi, starfsumhverfi og áform um að hætta störfum 

meðal hjúkrunarfræðinga starfandi á 137 sjúkrahúsum í Bandaríkjunum. Þættir sem voru kannaðir í 

starfsumhverfinu voru samvinna lækna og hjúkrunarfræðinga, stuðningur af hendi stofnunar og 

hvernig starfsemi innan deildar sem og stofnunar í heild var háttað. Gögnum var safnað á tveimur 

tímabilum með sjö ára millibili og niðurstöðurnar sýndu að bætt starfsumhverfi hafði sterk neikvæð 

tengsl við kulnun, áform um að hætta störfum og starfsóánægju. Það varð marktæk og talsverð 

lækkun á hlutfalli kulnunar hjá hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsum þar sem starfsumhverfið var bætt 

miðað við að kulnun hafði aukist hjá starfsfólki á sjúkrahúsum þar sem starfsumhverfið versnaði. 

1.1.5 Kulnun í heilbrigðisþjónustu  

Sigrún Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam (2009) gerðu rannsókn þar sem kulnun hjúkrunar-

fræðinga á Landspítala var meðal annars skoðuð sem og starfsumhverfi þeirra og tóku 695 

hjúkrunarfræðingar þátt. Kom þar fram að stuðningur frá yfirmönnum, næg mönnun og samvinna 

hjúkrunarfræðinga og lækna höfðu sterk tengsl við útkomur tengdar hjúkrun og sjúklingum. Stuðningur 

yfirmanna á deild var meginforspárgildi starfsánægju og gæða sjúklingaþjónustu en stuðningur æðri 
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stjórnenda spítalans reyndist vera sá þáttur sem hjúkrunarfræðingarnir voru óánægðastir með. 

Meðalstig kulnunar var 13,7 stig sem telst lágt. Ónóg mönnun var helsta forspárgildi tilfinningalegrar 

örmögnunar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við aðrar rannsóknir um forvarnargildi 

stuðnings frá stjórnendum gegn kulnun (Escribà-Agüir, Martín-Baena og Pérez-Hoyos, 2006; 

Woodhead, Northrop og Edelstein, 2016). Rannsókn á kulnun 1329 heilbrigðisstarfsmanna á 

sjúkrahúsi í Kína sýndi að hjúkrunarfræðingar höfðu hæst stig kulnunar samanborið við lækna, 

aðstoðarlækna, sjúkraflutningamenn, lífeindafræðinga og stjórnendur (Chou, Li og Hu, 2014).  

Í rannsókn Browning, Ryan, Thomas, Greenberg og Rolniak (2007) þar sem 100 

bráðahjúkrunarfræðingar, 88 hjúkrunarfræðingar með útvíkkað starfssvið (e. nurse practitioners) og 40 

hjúkrunarstjórnendur tóku þátt var munurinn á milli þessara starfsstétta kannaður með tilliti til 

stjórnunar, kulnunar, streitu og hugrænnar aðlögunar (e. cognitive adaptation) en slík aðlögun felur í 

sér bjartsýni, leikni og sjálfsvirðingu. Kom þar í ljós að bráðahjúkrunarfræðingar reyndust vera með 

hærra stig tilfinningalegrar örmögnunar og hlutgervingar en lægra stig persónulegs árangurs heldur en 

hjúkrunarfræðingar með útvíkkað starfssvið og hærra stig hlutgervingar en hjúkrunarstjórnendur. 

Hærra stig tilfinningalegrar örmögnunar reyndist meðal bráðahjúkrunarfræðinga vera tengt því að þeir 

upplifðu litla stjórn á aðstæðum, fleiri streituvalda, meiri fjandskap (e. hostility) og fleiri 

þunglyndiseinkenni heldur en sérhæfðu hjúkrunarfræðingarnir. 

Kulnun hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á ánægju sjúklinga en sjúklingar á deildum, þar sem 

hjúkrunarfræðingar hafa lágt stig tilfinningalegrar örmögnunar, eru líklegri til þess að vera mun 

ánægðari með hjúkrunina miðað við á deildum þar sem meðalstig tilfinningalegrar örmögnunar er hátt 

(Vahey, Aiken, Sloane, Clarke og Vargas, 2004). Rannsakendur hafa bent á að afleiðingar kulnunar 

eru mjög alvarlegar, bæði fyrir starfsfólk heilbrigðiskerfisins sem og stofnanirnar sem það starfar á. 

Starfsfólk sem upplifir kulnun hefur ekki tök á að veita góða þjónustu sem aftur hefur áhrif á 

heilbrigðiskerfið í heild sinni (Makkai, 2018: í Ortega og Lopez, 2004). Umönnunarstörf snúast að 

miklu leyti um þjónustu við einstaklinga þar sem áherslan er á vandamál skjólstæðinganna. Iðulega 

sýnir skjólstæðingurinn tilfinningar líkt og reiði, hræðslu eða örvæntingu og oft á tíðum er lausn 

vandamála þeirra ekki augljós. Þetta eru allt þættir sem geta leitt til streitu starfsfólks, andlegrar þreytu 

og þróunar á kulnun (Maslach og Jackson, 1981).  

1.1.6 Mælitæki kulnunar 

Maslach Burnout Inventory (MBI) hefur verið talinn meginmælikvarði kulnunar og sá kvarði sem hvað 

mest hefur verið notaður í heiminum (Maslach, Leiter og Schaufeli, 2009). Upphaflega MBI mælitækið 

var þróað á áttunda áratugnum út frá rannsóknum sem gerðar voru innan heilbrigðiskerfisins og starfa 

sem krefjast mikilla mannlegra samskipta. Er það þekkt sem Maslach Burnout Inventory-Human 

Services Survey (MBI-HSS) (Maslach og Jackson, 1981; Maslach o.fl., 2009). MBI er eini 

mælikvarðinn sem mælir hinar þrjár skilgreindu víddir kulnunar sem eru tilfinningaleg örmögnun, 

hlutgerving og skertur persónulegur árangur (Maslach o.fl., 2001). Kvarðinn samanstendur af 22 

staðhæfingum sem skipt er niður í þrjá hluta út frá þessum víddum. Staðhæfingarnar lúta að 

persónulegum tilfinningum eða hegðun, líkt og: „Mér er sama um hvað gerist við suma skjólstæðinga 

mína“ eða „Mér finnst ég vera útbrunninn í starfinu mínu“. Svörin endurspegla tíðni þessara upplifana í 



23 

starfi á skalanum núll til sex þar sem núll táknar að staðhæfingin eigi aldrei við en sex þýðir að hún 

eigi við daglega.  

Í þeim hluta kvarðans sem metur tilfinningalega örmögnun eru níu staðhæfingar um þreytu og 

upplifun viðkomandi með tilliti til of mikilla krafa í starfi. Sá hluti kvarðans sem metur hlutgervingu 

samanstendur af fimm staðhæfingum sem lúta að tilfinningalausum og ópersónulegum viðbrögðum 

gagnvart skjólstæðingum. Því hærri sem stigafjöldinn er í hlutum kvarðans sem mæla víddirnar 

tilfinninglega örmögnun og hlutgervingu því alvarlegra er stig kulnunar. Persónulegur árangur er þriðja 

víddin í mælitækinu og inniheldur átta staðhæfingar sem meta eigin tilfinningar um starfshæfni og 

starfsárangur. Ólíkt hinum víddunum gefur lágt heildarstig í persónulegum árangri til kynna að um 

alvarlega kulnun sé að ræða (Maslach, Jackson og Leiter, 1996). Þrátt fyrir að hver vídd sé í raun og 

veru sjálfstæð mæling á kulnun er ákveðin tenging milli tilfinningalegrar örmögnunar og hlutgervingar. 

Tengingin er sú að einstaklingur sem upplifir tilfinningalega örmögnun fjarlægir sig tilfinningalega frá 

starfinu og einstaklingur sem upplifir hlutgervingu reyna einmitt að halda tilfinningalegri fjarlægð frá 

skjólstæðingum (Maslach o.fl., 2009). Víddin persónulegur árangur hefur hins vegar reynst hafa litla 

fylgni við hinar víddir kulnunar (Maslach o.fl., 1996). 

MBI skalinn var þróaður sem rannsóknartæki en ekki greiningartæki. Hann er flókinn að því leytinu 

til að víddirnar standa einar og sér og því fæst stigafjöldi fyrir hverja og eina vídd kulnunar en ekki 

heildarstigafjöldi sem gæfi til kynna hvort einstaklingur sé með kulnun eður ei (Maslach o.fl., 1996; 

Maslach o.fl., 2009). Niðurstöður kvarðans gefa til kynna lágt, miðlungs eða hátt stig kulnunar sem 

ákvarðast af stigafjölda hverrar víddar. Hátt stig kulnunar samkvæmt bandarísku útgáfu kvarðans 

krefst 27 stiga eða fleiri í tilfinningalegri örmögnun, 13 stiga eða fleiri í hlutgervingu eða 31 stig eða 

færri í persónulegum árangri. Lágt stig kulnunar er þegar 16 stig eða færri fást í tilfinningalegri 

örmögnun, 6 stig eða færri í hlutgervingu og 39 stig eða fleiri í persónulegum árangri (Schaufeli og van 

Dierendonck, 1995). Þar sem heilbrigðiskerfi og samfélög eru ólík eru viðmiðunarstigin (e. cut-off 

points) oft mismunandi milli landa og því einnig milli rannsókna (Lee, Kuo, Chang, Hsu og Chien, 

2017). 

Til eru fleiri útgáfur af MBI skalanum en Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) 

skalinn var þróaður nokkrum árum eftir þróun MBI-HSS skalans vegna aukins áhuga fyrir kulnun í 

störfum með minni áherslu á mannleg samskipti (Maslach o.fl., 1996). Helsti munur MBI-GS skalans 

og MBI-HSS skalans er sá að í MBI-GS skalanum er ekki megináherslan á persónuleg samskipti, líkt 

og samstarf við lækna eða samskipti við skjólstæðinga, heldur fremur á almenna frammistöðu í starfi. 

Dæmi um staðhæfingu í kvarðanum er: „Það að vinna allan daginn veldur mér miklu álagi“ miðað við 

að sú staðhæfing í MBI-HSS kvarðanum er: „Það að vinna með fólki allan daginn veldur mér miklu 

álagi“. Viðmiðunarstig MBI-GS skalans eru samkvæmt Maslach, Jackson og Leiter (1996: í 

Adriaenssens o.fl., 2015c) 2,38 stig eða fleiri fyrir tilfinningalega örmögnun, 1,60 stig eða fleiri fyrir 

hlutgervingu og 3,70 stig eða hærri fyrir persónulegan árangur. Allar útgáfur MBI skalans hafa reynst 

áreiðanlegar, gildar og auðveldar í notkun (Maslach o.fl., 2009).  

Til eru fleiri mælitæki sem snúa að kulnun en Professional Quality of Life Scale (ProQOL) er eitt 

þeirra. Það mælitæki metur neikvæðu og jákvæðu áhrif þess að hjálpa öðrum sem upplifa þjáningu og 

áföll og gefur vísbendingar um umönnunaránægju (e. compassion satisfaction), kulnun og 
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hluttekningarþreytu (e. compassion fatigue). Kvarðinn inniheldur 30 spurningar, tíu þeirra snúa að 

kulnun og í hverri spurningu á þátttakandi að skýra frá upplifun sinni síðastliðna 30 daga á fimm 

punkta kvarða (1 = aldrei , 5 = mjög oft). 22 stig eða færri gefa til kynna lágt kulnunarstig, 23 - 41 stig 

gefa til kynna meðalmikla kulnun en fleiri en 41 stig gefa til kynna hátt stig kulnunar (Stamm, 2010).  

1.2 Bráðahjúkrun og bráðaþjónusta 

Bráðahjúkrun er sérgrein innan hjúkrunar. Starfið er margþætt og flókið og það sem einkennir það er 

hraði, fjölbreytileiki og óvæntar uppákomur. Hjúkrunarfræðingar starfandi við bráðahjúkrun þurfa að 

hafa yfirgripsmikla þekkingu sem þeir eru færir um að beita fljótt undir miklu álagi og á öruggan sem og 

yfirvegaðan hátt (Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga, e.d.). Samkvæmt samtökum bráðahjúkrunar-

fræðinga í Bandaríkjunum einkennist bráðahjúkrun meðal annars af hjúkrun einstaklinga á öllum aldri í 

ófyrirsjáanlegu umhverfi (Emergency Nurses Association, 1999). Flestar sérgreinar hjúkrunar einblína 

á afmarkað líkamskerfi, aldurshóp eða ákveðinn hóp fólks líkt og einstaklinga með geðræn vandamál 

eða vandamál tengd kvenheilbrigði en í bráðahjúkrun skarast allar sérgreinarnar og snýr hjúkrunin að 

skjólstæðingum sem leita sér aðstoðar vegna ýmissa sjúkdóma og slysa. 

Umhverfi bráðamóttaka hefur verið lýst sem hröðum og óskipulegum vettvangi þar sem að 

vinnuálagið er mikið og hjúkrunarfræðingar hafi oft á tíðum ekki nægan tíma til þess að veita bestu 

mögulegu hjúkrunina (Enns og Sawatzky, 2016; Wolf o.fl., 2016). Vegna þessa mikla vinnuálags gefst 

oft ekki tími til þess að útskýra nægjanlega vel fyrir skjólstæðingum þær aðgerðir eða íhlutanir sem 

verið er að framkvæma og upplýsa aðstandendur um ástand skjólstæðinganna. Fleiri þættir líkt og 

skortur á starfsfólki og takmörkuðum úrræðum geta valdið örmögnun, óhöppum og lakari 

vinnuafköstum (Adeb-Saeedi, 2002). Streituvaldar á bráðamóttökum sem hafa verið nefndir í 

rannsóknum eru meðal annars dauði skjólstæðinga, ofbeldis- eða árásarhneigð skjólstæðinga, 

endurlífganir barna eða ungmenna, hjúkrun mjög veikra einstaklinga og vangeta til að veita þá bestu 

hjúkrun sem möguleiki er á vegna álags (Abraham o.fl., 2018; Healy og Tyrrell, 2011; Wolf o.fl., 2016). 

Það að vera endurtekið að hjúkra sjúklingum eftir alvarleg slys og í bráðum veikindum hefur sterka 

tengingu við kulnun (Adriaenssens o.fl., 2015c).     

Ónóg mönnun hefur einnig verið nefnd sem álagsþáttur á bráðamóttökum og skortur á hæfu 

starfsfólki til þess að halda bráðamóttökum gangandi setur aukaálag á hjúkrunarfræðinga og eykur 

möguleikann á ófullnægjandi hjúkrun skjólstæðinga (Abellanoza, Provenzano-Hass og Gatchel, 2018; 

Enns og Sawatzky, 2016; Healy og Tyrrell, 2011). Bráðamóttökur eru oft á tíðum streituvaldandi og 

annasamir vinnustaðir vegna bráðleika og margbreytileika sjúklinga. Starfsfólk bráðamóttaka getur því 

upplifað þreytu vegna mikils vinnuálags og skorts á teymisvinnu og hafa hjúkrunarfræðingar talað um 

mikilvægi teymisvinnu til þess að geta veitt góða hjúkrun og eflt ánægju sjúklinga (Parizad o.fl., 2018). 

Bráðamóttakan í Fossvogi er stærsta bráðamóttakan hér á landi og sinnir hún móttöku veikra og 

slasaðra (Landspítali, e.d.-a). Í lok árs 2018 var ábending frá sérfræðilækni í bráðalækningum send til 

Embættis landlæknis vegna mikils álags á bráðamóttöku Landspítala og í kjölfarið voru ákveðnir þættir 

skoðaðir. Algengt reyndist að hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökunni bæru ábyrgð á allt að sex til sjö 

sjúklingum á hverri vakt en í samanburðarlöndum er oft miðað við að hjúkrunarfræðingar beri ábyrgð á 

um þremur til fjórum sjúklingum á vakt. Vegna fráflæðisvanda bráðamóttökunnar sem og Landspítala 
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hefur síðastliðin þrjú ár þurft að bæta við hjúkrunarfræðingum á hverri vakt á bráðamóttökunni. Þetta 

hefur þurft að gera til að sinna sjúklingum sem eiga að leggjast inn á legudeild en komast ekki þangað 

vegna aðstöðuleysis. Þessum umframfjölda sjúklinga er sinnt af hjúkrunarfræðingum bráðamóttöku í 

yfirvinnu en mönnun til að sinna komum bráðveikra og slasaðra á bráðamóttökuna hefur yfirleitt verið 

nægjanleg samkvæmt mönnunarlíkani. Vandinn felst bæði í því að erfitt er að koma sjúklingum fyrir á 

legudeildum en einnig við útskriftir frá legudeildum í önnur úrræði utan spítalans. Skráð atvik tengd 

umhverfi og aðstæðum hafa aukist síðastliðin ár og tengjast þau skorti á legurýmum, aðstöðuleysi, 

undirmönnun og álagi (Embætti landlæknis, 2018). 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Kulnun hefur verið mikið í umræðunni undanfarið hér á landi. Kulnun getur haft áhrif á einstaklinga á 

breiðu aldursbili og í öllum starfsstéttum, en algengið er mjög hátt meðal heilbrigðisstarfsmanna vegna 

krefjandi og stöðugra samskipta við skjólstæðinga (de Paiva, Canario, de Paiva China og Goncalves, 

2017). Starfsumhverfi bráðamóttaka er líklegt til að ýta undir kulnunareinkenni hjá hjúkrunarfræðingum 

starfandi þar vegna mikils hraða, áreitis og álags. Vitneskjan um algengi kulnunar hjá hjúkrunar-

fræðingum á bráðamóttökum, hvaða þættir það eru sem ýta undir kulnun hjá þeim og hvaða leiðir hafa 

verið að gagnast til fyrirbyggingar kulnunar gæti gefið betri sýn á það hvað hægt sé að gera til þess 

koma í veg fyrir kulnun hjá þessum hópi. 

Þrjár rannsóknarspurningar voru mótaðar samkvæmt PICOT framsetningu með því að skilgreina 

þátttakendur (e. population (P)), vandamál eða íhlutun (e. intervention or issue (I)), samanburð á 

viðfangsefni (e. comparison of interest (C)), útkomu/árangur (e. outcome (O)) og tíma (e. time (T)) 

(Polit og Beck, 2012). Í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt var viðfangsefnið hvorki borið 

saman við annað viðfangsefni né verið að skoða tíma og því einungis notast við P, I og O í PICOT 

framsetningunni. Rannsóknarspurningarnar má sjá á mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Hvert er algengi (I) kulnunar (O) hjá hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum (P)? 

Hvaða þættir (I) eru það sem ýta undir kulnun (O) hjá hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum (P)? 

Hvaða aðferðir (I) gagnast til fyrirbyggingar kulnunar (O) hjá hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum (P)? 

Mynd 1. Rannsóknarspurningar samkvæmt PICOT framsetningu. 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Kerfisbundin fræðileg samantekt 

Fræðileg samantekt (e. literature review) er samantekt rannsókna um ákveðið efni sem sett er fram á 

gagnrýninn hátt og er oft notuð til þess að setja rannsóknarefni í samhengi. Ákveðið var að gera 

kerfisbundna fræðilega samantekt (e. systematic literature review) með það að leiðarljósi að fá yfirsýn 

yfir þætti sem að tengjast kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum. Kerfisbundin fræðileg 

samantekt er nákvæmari samantekt en fræðileg samantekt sem kerfisbundið samþættir gögn 

rannsókna sem snúa að ákveðinni rannsóknarspurningu. Notast er við vandlega þróaðar úrtaka- og 

gagnasöfnunaraðferðir út frá fyrirfram ákveðnum skilyrðum. Kerfisbundnu aðferðirnar sem notast er 

við er að mestu leyti hægt að endurskapa og sannreyna (Polit og Beck, 2012). Til að rannsókn geti 

flokkast sem kerfisbundin fræðileg samantekt þurfa eftirfarandi atriði að vera til staðar: skýr markmið 

og spurningar sem takast þarf á við; inntöku- og útilokunarskilyrði sem að ákvarða hvaða rannsóknir 

koma til greina; yfirgripsmikil leit til að finna allar viðeigandi rannsóknir; mat á gæðum rannsóknanna 

sem teknar eru fyrir, mat á réttmæti niðurstaðna og tilgreining allra takmarkana þeirra; greining gagna 

úr rannsóknunum; framsetning og samantekt niðurstaðna; skýr greinargerð um aðferðafræðina og 

aðferðirnar sem notaðar voru við gerð samantektarinnar (Aromataris og Pearson, 2014).  

2.2 Gagnasöfnun 

2.2.1 Leitaraðferð og leitarorð 

Leit að rannsóknum var gerð í gagnasafninu PubMed og fór hún fram í desember 2018 til mars 2019. 

Kerfisbundin leit í PubMed fór fram 19. og 20. febrúar og 20. mars 2019. Við leit í febrúar voru 

efnisorðin (MeSH, Medical Subject Heading): kulnun (e. burnout, professional), bráðahjúkrun (e. 

emergency nursing), bráðaþjónusta, sjúkrahús (e. emergency service, hospital) og bráðalyf-

læknisþjónusta (e. emergency medical services) notuð. Leitarorðið nurs* var síðan notað til þess að 

leita að rannsóknum tengdum hjúkrun eða hjúkrunarfræðingum. MeSH er orðalisti í gagnasafninu 

PubMed sem notaður er til flokkunar, skráningar og leitar að heilbrigðistengdum upplýsingum. Ýmis 

samheiti og nátengd hugtök eru notuð sem inntökuskilyrði (e. entry terms) til þess að aðstoða 

notendur við að finna sem mest viðeigandi MeSH lýsingu á því hugtaki sem þeir leitast eftir. Undir 

hverju MeSH hugtaki eru sértækari hugtök sem tengjast því og þau eru tekin inn í leitina í PubMed 

þrátt fyrir að einungis MeSH hugtakið sé skráð í leitargluggann (NIH U.S. National Library of Medicine, 

e.d.). Langflestar greinar í PubMed hafa ákveðin atriðisorð (e. index words) en í sumar greinar vantar 

efnisorð og þar af leiðandi var ákveðið að nota leitarorðið burnout í stað þess að nota það sem MeSH 

hugtak. Fundust fleiri greinar við þá leit sem gerð var 20. mars 2019. Samsetningu leitarorðanna má 

sjá í töflu 1. 

2.2.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Við leit að rannsóknum voru eftirfarandi inntöku- og útilokunarskilyrði sett (sjá töflu 2): 

Útgáfudagur rannsókna: Rannsóknir sem gefnar voru út á tímabilinu frá janúar 2009 til mars 2019. 

Tegund rannsókna: Eigindlegar og megindlegar rannsóknir.  
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Þátttakendur rannsókna: Einungis rannsóknir á kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum. Ekki voru 

teknar með samanburðarrannsóknir á kulnun þessa hóps og kulnun hjúkrunarfræðinga annarra deilda 

né rannsóknir á kulnun annarra starfsstétta en hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum. 

Tungumál: Leitin var takmörkuð við rannsóknir á ensku. 

Land: Rannsóknir komu til greina sem voru frá Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu og þeim Evrópu-

löndum þar sem að menntun hjúkrunarfræðinga er sambærileg menntun hjúkrunarfræðinga hérlendis, 

menning landanna svipuð íslenskri menningu og skipulag heilbrigðisþjónustu er álíka og hér á landi.  

Tafla 1. PubMed inntökuskilyrði: greinar á ensku, frá janúar 2009 til og með mars 2019, 
rannsóknir um menn (e. humans). Leit 19. mars 2019. 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Ágrip Rannsóknir 

1 (Burnout) AND ("Emergency Nursing"[Mesh]) 58 32 11 6 

2 (Burnout) AND (("Emergency Medical 

Services"[Mesh]) OR "Emergency Service, 

Hospital"[Mesh])) AND nurs* 

61 30 11 5 

 

= Samtals 119 62 22 11 

 

Útilokun heimilda sem komu fyrir oftar en einu sinni í gagnabanka = 2 

 

Tafla 2. Inntöku- og útilokunarskilyrði. 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Rannsóknir frá janúar 2009 til mars 2019 

• Kulnun hjúkrunarfræðinga starfandi á BMT 

• Rannsóknir frá Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu og 

Evrópulöndum þar sem menntun 

hjúkrunarfræðinga, skipulag og menning 

heilbrigðisþjónustu er lík íslensku umhverfi 

• Rannsóknir á ensku 

• Eigindlegar eða megindlegar rannsóknir 

• Rannsóknir eldri en frá árinu 2009 

• Kulnun starfsfólks á BMT annarra en 

hjúkrunarfræðinga (t.d. læknar, 

sjúkraflutningamenn, sjúkraliðar) 

• Samanburðarrannsóknir þar sem kulnun 

hjúkrunarfræðinga starfandi á BMT eru bornar 

saman við kulnun hjúkrunarfræðinga starfandi á 

öðrum deildum 

• Rannsóknir þar sem menntun hjúkrunarfræðinga, 

skipulag og menning heilbrigðisþjónustu er 

frábrugðin íslensku umhverfi 

• Rannsóknir ekki á ensku 

• Fræðilegar samantektir 



28 

2.3 Gagnavinnsla 

2.3.1 Gagnagreining 

Gæði kerfisbundinnar samantektar eru háð því hvað var gert, hvað fannst og hversu greinargóð 

framsetningin er. Framkvæmd slíkrar samantektar er mjög háð umfangi og gæðum þeirra rannsókna 

sem notaðar eru í samantektina. Við öflun gagna í þessa samantekt var flæðiritið Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (sjá fylgiskjal 1) notað en PRISMA 

hjálpar höfundum að bæta öflun gagna fyrir kerfisbundnar samantektir og safngreiningar. Við notkun 

PRISMA er fyrst farið í gegnum auðkenningarstig þar sem að koma fram allar þær greinar sem fundust 

eftir leit með ákveðnum leitarorðum í gagnabönkum. Annað stigið er skimunarstig þar sem tvítekningar 

eru teknar út, ágrip lesin og þær rannsóknir sem ekki eiga við teknar út. Þriðja stigið, hæfnistig, felst í 

því að lesa yfir rannsóknirnar, sem eftir eru, í fullri lengd, meta þær með tilliti til inntöku- og 

útilokunarskilyrða og taka út þær rannsóknir sem ekki eiga við. Í lokastiginu, samþykkisstiginu, eru þá 

eftir þær rannsóknir sem munu verða notaðar í samantektina og þær flokkaðar eftir því hvort þær séu 

eigindlegar eða megindlegar (Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2010). 

2.3.2 Mat á gæðum rannsókna 

Við gerð kerfisbundinna samantekta er mikilvægt að meta gæði frumheimilda til þess að ákvarða 

hversu mikið traust er hægt að leggja þær. Í niðurstöðum ætti að gefa sterkari rannsóknum meira vægi 

en þeim sem veikari eru (Polit og Beck, 2012). Gæðamat var gert á rannsóknum þessarar 

samantektar samkvæmt matslistum Joanna Briggs stofnunarinnar en mismunandi matslistar eru 

notaðir eftir rannsóknarsniði.  

Við mat á þversniðsrannsóknunum var notast við matslista fyrir greinandi þversniðsrannsóknir (e. 

analytical cross sectional studies) (sjá fylgiskjal 2). Þau atriði sem mat er lagt á eru hvort: (1) inntöku- 

og útilokunarskilyrði séu skýr, (2) úrtaki og umhverfi/vettvangi þátttakenda sé nákvæmlega lýst, (3) 

breytur (e. exposure) hafi verið mældar á áreiðanlegan og réttmætan hátt, (4) hlutlægir og staðlaðir 

mælikvarðar hafi verið notaðir til mælingar á ástandi (5) truflandi þættir (e. confounding factors), sem 

geti haft áhrif á niðurstöður, séu tilgreindir, (6) aðferðir til þess að eiga við truflandi þætti hafi verið 

notaðar, (7) útkoman sé mæld á áreiðanlegan og réttmætan hátt, (8) viðeigandi tölfræðiútreikningar 

séu notaðir (Moola o.fl., 2017).  

Við mat á langtímarannsókninni var notast við matslista ferilrannsókna (e. cohort studies) (sjá 

fylgiskjal 3). Þau atriði sem mat er lagt á eru hvort: (1) báðir hópar séu álíka og frá sama þýði, (2) 

breytur hafi verið mældar á svipaðan hátt hjá báðum hópum, (3) breytur hafi verið mældar á réttmætan 

og áreiðanlegan hátt, (4) truflandi þættir séu tilgreindir, (5) aðferðir til þess að eiga við truflandi þætti 

hafi verið notaðar, (6) hópurinn/þátttakendurnir hafi verið lausir við útkomubreytur í byrjun 

rannsóknarinnar (eða þegar íhlutunin átti sér stað), (7) útkomubreytur hafi verið mældar á 

áreiðanlegan og réttmætan hátt, (8) greint hafi verið frá eftirfylgdinni og hvort hún hafi verið 

nægjanlega löng fyrir útkomubreytur til þess að eiga sér stað, (9) eftirfylgd allra þátttakenda hafi lokið, 

og ef ekki, hvort ástæðum fyrir brottfalli þátttakenda hafi verið lýst og þær kannaðar, (10) aðferðir til 

þess að eiga við ófullnægjandi eftirfylgd hafi verið notaðar, (11) viðeigandi tölfræðiútreikningar hafi 

verið notaðir (Moola o.fl., 2017). 
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Við mat á eigindlegu rannsókninni var notast við matslista eigindlegra rannsóna (e. qualitative 

studies) (sjá fylgiskjal 4). Þau atriði sem mat er lagt á eru hvort: (1) samræmi sé milli 

hugmyndafræðinnar og aðferðafræðinnar, (2) samræmi sé milli aðferðafræðinnar og rannsóknar-

spurningarinnar/markmiðsins, (3) samræmi sé milli aðferðafræðinnar og aðferð gagnasöfnunar, (4) 

samræmi sé milli aðferðafræðinnar og framsetningu og greiningu gagnanna, (5) samræmi sé milli 

aðferðafræðinnar og túlkun gagnanna, (6) menningarleg og kenningarleg staða rannsakenda sé 

útskýrð, (7) fjallað sé um áhrif rannsakanda á rannsóknina, og öfugt, (8) þátttakendur og þeirra raddir 

séu settar fram á fullnægjandi hátt, (9) siðferði rannsóknarinnar sé samkvæmt gildandi viðmiðum og 

hvort það liggi fyrir samþykki frá siðanefnd, (10) túlkun sé dregin af gögnum og sett fram í ályktun 

(Lockwood o.fl., 2017). 

Atriðin eru metin og þeim svarað: „já“, „nei“, „óljóst“ eða „á ekki við“. Reiknað er hlutfall jákvæðra 

staðhæfinga af heildarfjölda staðhæfinga sem eiga við og því hærra sem hlutfallið er því meiri eru 

gæðin. 

 

 

 



30 

3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim rannsóknum sem fundust við leit í PubMed. Gæðum 

rannsóknanna verður lýst sem og mælitækjunum sem var notast við í þeim ásamt eiginleikum og 

uppruna rannsóknanna og lýðfræðilegum bakgrunni þátttakenda. Niðurstöður megindlegu rannsókn-

anna koma fram í sérkafla og sérkafli er um niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Einungis verður 

gerð grein fyrir marktækum niðurstöðum rannsóknanna (p<0.05). 

3.1 Niðurstöður leitar 

Á mynd 2 má sjá flæðirit yfir greiningu þeirra gagna sem fundust við leit í gagnasafninu PubMed. 

Upphaflega komu fram 119 niðurstöður. Lesið var yfir titlana með tilliti til rannsóknarspurninga og voru 

samtals 64 titlar sem áttu við en tvítekningar voru tvær og því 62 rannsóknir eftir. Næst voru ágrip 

rannsóknanna skimuð af báðum höfundum með inntöku- og útilokunarskilyrði þessarar samantektar til 

hliðsjónar og áttu 22 rannsóknir við. Eftir yfirlestur á heildartexta rannsóknanna voru 11 rannsóknir 

sem uppfylltu inntökuskilyrðin, ein eigindleg og tíu megindlegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2. PRISMA flæðirit við mat og greiningu gagna. 
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3.2 Gæði rannsókna 

Metin voru gæði rannsókna þessarar samantektar. Fyrst voru gæði þversniðsrannsóknanna metin og 

má sjá þau í töflu 3. Eitt atriðið átti ekki við neina af þversniðsrannsóknunum en það var hvort að 

hlutlæg og stöðluð skilyrði/forsendur væru notuð til mælingar á ástandi en það á eingöngu við ef um 

sjúkdómsgreiningar sjúklinga er að ræða (Moola o.fl., 2017). Tvær rannsóknir (Adriaenssens, De 

Gucht og Maes, 2015a; Bruyneel, Thoelen, Adriaenssens og Sermeus, 2017) uppfylltu öll atriði 

gæðamatslistans og eru gæði þeirra rannsókna því mikil. Rannsóknir Sawatzky og Enns (2012), 

Hunsaker, Chen, Maughan og Heaston (2015) og García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012) komu þar 

á eftir og uppfylltu öll skilyrðin nema eitt. Í fyrri tveimur var úrtaki og umhverfi ekki nægjanlega vel lýst 

en algengast var að því atriði væri ábótavant og var það ófullnægjandi í þremur öðrum rannsóknum 

(Kleim, Bingisser, Westphal og Bingisser, 2015; O'Mahony, 2011; Westphal o.fl., 2015). Það sem 

vantaði upp á til þess að þær myndu uppfylla það atriði var að taka fram hvenær gagnasöfnun átti sér 

stað. Í rannsókn García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012) voru inntöku- og útilokunarskilyrði ekki 

nægjanlega vel skilgreind. Rannsókn O‘Mahony (2011) hafði lítil gæði og uppfyllti einungis þrjú atriði 

matslistans. Þrjár rannsóknir uppfylltu fimm atriði af sjö (Kleim o.fl., 2015; Ríos-Risquez og García-

Izquierdo, 2016; Westphal o.fl., 2015).      

Gæði langtímarannsóknar Adriaenssens o.fl. (2015b) voru mikil en rannsóknin uppfyllti sjö af átta 

atriðum gæðamatslistans, eða 88%, af þeim atriðum sem við áttu. Þau atriði sem ekki áttu við voru 

hvort báðir hópar væru álíka og frá sama þýði og hvort breytur hefðu verið mældar á svipaðan hátt hjá 

báðum hópum. Einungis var um einn hóp að ræða í rannsókn Adriaenssens og félaga (2015b) en ekki 

tvo hópa líkt og atriðin sneru að. Atriðið sem rannsóknin uppfyllti ekki var hvort að þátttakendur hafi 

verið lausir við útkomubreytur í byrjun rannsóknarinnar. Verið var að skoða hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum, bæði þá sem voru með kulnunareinkenni og án þeirra og því ekki allir lausir við 

útkomubreytuna. Til þess að ná að uppfylla þetta atriði hefði þurft að framkvæma rannsóknina yfir mun 

lengri tíma, taka einungis hjúkrunarfræðinga án kulnunareinkenna inn í rannsóknina og meta eftir 

nokkur ár hvaða þættir í umhverfinu stuðluðu að kulnunareinkennum ef þau hefðu þróast á annað 

borð. 

Gæði eigindlegu rannsóknar Rozo, Olson, Thu og Stutzman (2017) voru nokkuð góð en rannsóknin 

uppfyllti átta atriði af tíu alls eða 80%. Tvö atriði matslistans voru ekki uppfyllt. Það fyrra var að 

menningarleg og kenningarleg staða rannsakendanna var ekki útskýrð og það síðara að ekki var 

fjallað um hvort að rannsakendur hafi haft einhver áhrif á rannsóknina, eða öfugt.  
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Tafla 3. Mat á gæðum þversniðsrannsókna.   

✔ = já, X = nei, % = á ekki við 
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(1 ) Eru inntöku- og útilokunarskilyrði vel skilgreind? 
✓  ✓  

   X ✓  
   X X ✓  ✓  

   X 

(2) Er úrtaki og umhverfi vel lýst? 
✓  ✓  ✓  ✓  

 X X ✓     X X 

(3) Eru breytur mældar á áreiðanlegan og réttmætan 

hátt? 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

(4) Eru hlutlæg og stöðluð skilyrði/forsendur notuð til 

mælingar á ástandi? 

   %    %    %    % % % % % % 

(5) Eru truflandi þættir / bjögun tilgreindir? 
✓  ✓  ✓  

   X ✓  
   X    X ✓  ✓  

(6) Eru aðferðir til að eiga við truflandi þætti / bjögun 

notaðar? 
✓  ✓  ✓  

   X ✓  
   X    X ✓  ✓  

(7) Er útkoman mæld á áreiðanlegan og réttmætan hátt? 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

(8) Eru viðeigandi tölfræðiútreikningar notaðir? 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Stig samtals                                                  

Hlutfall stiga 

7/7     

100% 

7/7 

100% 

6/7     

86% 

6/7          

86% 

5/7   

71% 

3/7     

43% 

5/7     

71% 

6/7     

86% 

5/7   

71% 
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3.3 Mælitæki  

Ýmis mælitæki voruð notuð í rannsóknunum til mælingar á kulnun annars vegar og ýmissa breyta hins 

vegar. Þau mælitæki sem notuð voru til þess að mæla kulnun voru MBI-HSS í sex rannsóknum 

(Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017; Kleim o.fl., 2015; O'Mahony, 2011; Westphal 

o.fl., 2015), MBI-GS í tveimur (García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Ríos-Risquez og García-

Izquierdo, 2016) og ProQOL kvarðinn í tveimur (Hunsaker o.fl., 2015; Sawatzky og Enns, 2012). 

Mælitæki sem notuð voru til þess að mæla mögulega forspárþætti kulnunar voru tíu talsins. Þrjú 

þeirra tengdust starfsumhverfinu en Leiden Quality of Work Questionnaire for Nurses (LQWQ-N) var 

notað í þremur rannsóknum (Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017), Practice 

Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) í tveimur rannsóknum (Bruyneel o.fl., 2017; 

O'Mahony, 2011) og Perceived Nurse Working Environment Scale (PNWE) í einni rannsókn 

(Sawatzky og Enns, 2012). Tvær rannsóknir notuðu Nursing Stress Scale (NSS) (García-Izquierdo og 

Ríos-Risquez, 2012; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016) sem samanstendur af 34 

streituvaldandi aðstæðum í störfum hjúkrunarfræðinga (Gray-Toft og Anderson, 1981: í García-

Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012). Tengsl kulnunar við helgun í starfi (e. work engagement) var 

skoðuð í tveimur rannsóknum. Skalarnir sem notaðir voru til þess voru annars vegar Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) (Adriaenssens o.fl., 2015b) og hins vegar Engagement Composite 

Questionnaire (Sawatzky og Enns, 2012). 

Mælitækið Intrusion Questionnaire var notað í rannsókn Kleim o.fl. (2015) og metur áhrif og tíðni 

endurupplifana erfiðra atvika í starfi. Westphal og félagar (2015) notuðu Mindfulness Attention 

Awareness Scale (MAAS) til þess að mæla núvitund og loks var mælitækið Goal Orientation 

Questionnaire (GO), sem metur markmiðsmiðaða afstöðu (e. goal orientation) notað í rannsókn 

Adriaenssens og félaga (2015a). Mælitækið metur afstöðu einstaklinga til hæfnimiðaðrar–forðunar (e. 

mastery-avoidance), hæfniðmiðaðrar–nálgunar (e. mastery-approach), færni-forðunar (e. performance 

avoidance) og færni-nálgunar (e. performance-approach). Yfirlit yfir mælitæki rannsóknanna má sjá í 

töflu 4. Fleiri mælitæki voru notuð í sumum rannsóknunum til þess að skoða breytur sem ekki voru 

tengdar við kulnun. Ekki verður gerð grein fyrir þeim. 

3.4 Eiginleikar og uppruni rannsókna 

Rannsóknir þessarar samantektar voru frá sex löndum hins vestræna heims. Flestar voru þær frá 

Belgíu eða þrjár talsins (Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017), tvær voru frá 

Bandaríkjunum (Hunsaker o.fl., 2015; Rozo o.fl., 2017), Spáni (García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 

2012; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016) og Sviss (Kleim o.fl., 2015; Westphal o.fl., 2015) 

hverju um sig og loks ein frá Kanada (Sawatzky og Enns, 2012) og ein frá Írlandi (O'Mahony, 2011). 

Rannsóknirnar voru gefnar út á árunum 2011–2017 en leitað var að rannsóknum sem gefnar voru út 

síðastliðin tíu ár. Flestar voru þetta þversniðsrannsóknir eða níu talsins (Adriaenssens o.fl., 2015a; 

Bruyneel o.fl., 2017; García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Hunsaker o.fl., 2015; Kleim o.fl., 2015; 

O'Mahony, 2011; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016; Sawatzky og Enns, 2012; Westphal o.fl., 

2015), ein rannsóknin var eigindleg (Rozo o.fl., 2017) og ein var langtímarannsókn (Adriaenssens o.fl., 
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2015b). Allar rannsóknirnar skoðuðu kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum en í sumum þeirra 

var einnig tilgangurinn að skoða fleiri breytur, sem ekki voru tengdar við kulnun, líkt og þunglyndi og 

kvíða í rannsókn Westphal o.fl. (2015), sem ekki áttu við í þessari samantekt. Úrtaksstærð 

rannsóknanna var í eigindlegu rannsókn Rozo o.fl. (2017) fimm þátttakendur á meðan fjöldi 

þátttakenda hinna rannsóknanna var frá fimmtíu (Westphal o.fl., 2015) upp í 292 (Bruyneel o.fl., 2017). 

Yfirlit yfir aðferðafræði rannsóknanna má sjá í töflu 4. 

3.5 Lýsing á megindlegum rannsóknarsniðum 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum megindlegu rannsókna þessarar samantektar. Fyrst 

verður fjallað um lýðfræðilegan bakgrunn þátttakenda og verður síðan leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum þremur (sjá mynd 1). Tíðni kulnunar verður fyrst tekin fyrir, því næst þættir 

sem geta ýtt undir kulnun og verður fjallað um lýðfræðilega þætti annars vegar og þætti tengda 

starfinu hins vegar. Loks verður fjallað um þætti sem geta komið í veg fyrir kulnun. Yfirlit yfir 

lýðfræðilegan bakgrunn þátttakenda má sjá í töflu 5. Niðurstöður megindlegu rannsóknanna má sjá í 

töflu 6. 

3.5.1 Lýðfræðilegur bakgrunnur þátttakenda  

Allar megindlegu rannsóknirnar birtu lýðfræðilegan bakgrunn þátttakenda að einhverju marki. 

Meðalaldur þátttakenda var 37 ár (Bruyneel o.fl., 2017) til 44 ár (Hunsaker o.fl., 2015). Í rannsókn 

O‘Mahony (2011) var einungis tekið fram að flestir væru á aldrinum 31–40 ára. Í öllum rannsóknunum, 

nema í rannsókn Bruyneel o.fl. (2017) þar sem karlar voru 53,6% þátttakenda, var meirihluti 

þátttakenda konur. Hæsta hlutfall kvenna var í rannsókn Westphal o.fl. (2015) eða 90%. Í sjö 

rannsóknum var hjúskaparstaða tekin fram (Adriaenssens o.fl., 2015b; García-Izquierdo og Ríos-

Risquez, 2012; Hunsaker o.fl., 2015; Kleim o.fl., 2015; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016; 

Sawatzky og Enns, 2012; Westphal o.fl., 2015) og ein tók fram fjölda barna (Westphal o.fl., 2015). 

Menntun þátttakenda var á breiðu bili. Í öllum rannsóknunum var þó tekið fram að um 

hjúkrunarfræðinga væri að ræða en kröfur um menntun til að geta starfað við hjúkrun eru misjafnar 

eftir löndum. Í báðum rannsóknum García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012; 2016) ásamt rannsókn 

O‘Mahony (2011) var menntunarstig ekki tekið fram. Í rannsókn Kleim o.fl. (2015) var háskólamenntun 

hæsta menntunarstigið en einungis 31,9% þátttakenda höfðu þá menntun. Margir þátttakenda 

rannsóknanna höfðu frekari menntun í bráðahjúkrun en rúmlega 80% hjúkrunarfræðinganna í báðum 

rannsóknum Adriaenssens og félaga (2015a, 2015b) höfðu CEN vottun (e. certified emergency nurse). 

Einnig var meirihluti hjúkrunarfræðinganna í rannsókn Bruyneel o.fl. (2017), eða 80,4%, með frekari 

sérhæfingu í bráða- og gjörgæsluhjúkrun ásamt því að flestir í þeirri rannsókn voru með BS gráðu eða 

98,6%.  

Meðalstarfsreynsla hjúkrunarfræðinganna var frá 12,1 ári (Adriaenssens o.fl., 2015a) upp í 17,6 ár 

(Hunsaker o.fl., 2015). Í rannsókn O‘Mahony (2011) var einungis talað um að starfsreynslan væri á 

bilinu sex til tíu ár. Í fjórum rannsóknunum var meðalstarfsreynsla á bráðamóttöku tekin fram og var 

hún frá sjö árum (Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016) upp í 13,6 ár (Adriaenssens o.fl., 2015b). 

Nokkrar rannsóknir skoðuðu hvers konar vaktir hjúkrunarfræðingarnir unnu en í rannsóknum 
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Adriaenssens o.fl., (2015a, 2015b), Ríos-Risquez og García-Izguierdo (2016) og Sawatzky og Enns 

(2012) unnu 84,4%-92% hjúkrunarfræðinganna allar tegundir vakta (dag-, kvöld- og næturvaktir). Í 

rannsókn Hunsaker o.fl. (2015) var tekið fram að 77,2% hjúkrunarfræðinganna ynnu tólf tíma vaktir og 

í rannsókn Kleim o.fl. (2015) unnu hjúkrunarfræðingarnir að meðaltali 2,48 næturvaktir á viku. Flestir í 

rannsókn García-Izguierdo og Ríos-Risquez (2012), eða 74,3% störfuðu einungis á dag- og 

kvöldvöktum. Í þremur rannsóknum (Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017) var 

meirihluti hjúkrunarfræðinganna í fullu starfi á meðan meirihluti hjúkrunarfræðinganna í rannsóknum 

Kleim o.fl. (2015), Sawatzky og Enns (2012) og Westphal o.fl. (2015) var í hlutastarfi. Í báðum 

rannsóknum félaganna García-Izguierdo og Ríos-Risquez (2012; 2016) var ráðningarfyrirkomulag 

tekið fram og meirihluti hjúkrunarfræðinganna á tímabundnum samningi. Sjá yfirlit yfir lýðfræðilegan 

bakgrunn í töflu 5. 
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Tafla 4. Aðferðafræði rannsókna. 

Höfundur, ár. 
Land. 

Markmið/tilgangur Voru aðferðir 
til að 
fyrirbyggja 
kulnun 
rannsakaðar? 

Rannsóknar-
snið 

Úrtak 

Starfsvettvangur 

Mælitæki Gagnasöfnun 

Adriaenssens 
o.fl., 2015. 
Belgía (a). 

Kanna að hvaða marki markmiðsmiðuð 
afstaða skýrir helgun í starfi og kulnun 
hjá BMT-hj.fr. eftir að leiðrétt hefur 
verið fyrir lýðfræðilegum þáttum, 
starfseiginleikum og breytum innan 
stofnunar. 

Já Þversnið 170 BMT-hj.fr.  

13 BMT í Belgíu. 

MBI-HSS (kulnun) 

LQWQ-N (starfseiginleikar) 

GO (markmiðsmiðuð 
afstaða) 

 

Apríl–júlí 2009 

Adriaenssens 
o.fl., 2015. 
Belgía (b). 

Kanna að hvaða marki breytingar á 
starfseiginleikum og þáttum innan 
stofnunar segi til um álagsútkomur 
(s.s. tilf.örm.) hjá BMT-hj.fr. 

Nei Langtíma 170 hj.fr.  

15 BMT í Flanders, 
Belgíu. 

MBI-HSS (kulnun) 

LQWQ-N (starfsánægja, 
áform um að hætta 
störfum) 

UWES (helgun í starfi) 

T1: des 2007-
mars 2008 

T2: apríl–júní 
2009 

Bruyneel o.fl., 
2017. Belgía. 

Kanna tengsl milli gæða 
starfsumhverfis, starfseiginleika, 
lýðfræðilegra þátta og ferlis 
starfsánægju, tilf.örm. og áforma um 
að hætta störfum hjá BMT-hj.fr. 

Nei Þversnið 292 hj.fr.  

11 BMT í Flanders, 
Belgíu. 

MBI-HSS (kulnun) 

PES-NWI (starfsumhverfi) 

LQWQ-N (aðstæður í starfi, 
starfsánægja, áform um að 
hætta störfum) 

Des. 2014–
mars 2015 

García-
Izguierdo 
o.fl., 2012. 
Spánn. 

Kanna tengsl og forspárgildi 
sálfélagslegra streituvalda í starfi við 
hinar þrjár víddir kulnunar hjá hj.fr. á 
BMT  

Nei Þversnið 191 hj.fr.  

BMT þriggja 
sjúkrahúsa í 
Murcia, Spáni. 

MBI-GS (kulnun) 

NSS (streituvaldar í starfi) 

Apríl–júní 2010 

Hunsaker 
o.fl., 2014. 
Bandaríkin. 

Ákvarða tíðni og hvaða lýðfræðilegu 
og starfstengdu þættir hafa áhrif á 
þróun umönnunaránægju (compassion 
satisfaction), hluttekningarþreytu og 
kulnunar hjá BMT-hj.fr. 

Nei Þversnið 278 hj.fr.  

Ýmsar BMT í BNA. 

ProQOL (kulnun, 
hluttekningarþreyta, 
umönnunaránægja) 

 

% 
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Tafla 4. Framhald.  

Höfundur, 
ár. Land. 

Markmið/tilgangur Voru aðferðir til 
að fyrirbyggja 
kulnun 
rannsakaðar? 

Rannsóknar-
snið 

Úrtak 

Starfsvettvangur 

Mælitæki Gagnasöfnun 

Kleim o.fl., 
2015. Sviss. 

Kanna tíðni, eiginleika og innihald 
ágengra minninga (e. intrusive 
memories) og eiginleika endurupplifana 
þeirra hjá BMT-hj.fr., kanna áhrif 
persónu- og starfsþátta á 
endurupplifanir, kanna tengsl milli 
endurupplifana á minningum og 
einkenna kvíða, þunglyndis og tilf.örm. 

Nei Þversnið 91 hj.fr. 

Tvær BMT í Sviss. 

MBI-HSS (kulnun) 

Intrusion Questionnaire 
(ágengar minningar) 

% 

 

 

O´Mahony, 
2011. Írland. 

Kanna stig kulnunar hjá BMT-hj.fr. og 
einkenni starfsumhverfis þeirra til að 
athuga hvort að samband sé á milli 
kulnunar og starfsumhverfis. 

Nei Fræðileg og 
þversnið 

64 hj.fr.  

BMT Cork 
háskólasjúkra-
hússins á Írlandi. 

MBI-HSS (kulnun) 

NWI-PES (starfsumhverfi) 

% 

Ríos-
Risquez 
o.fl., 2016. 
Spánn. 

Greina tengingu á milli ánægju sjúklinga 
með bráðaþjónustu og upplifun 
hjúkrunarfræðinganna sem sinntu þeim 
af starfstengdri streitu og kulnun. 

Nei Þversnið 148 hj.fr. 

Tvær BMT í 
Murcia, Spáni. 

MBI-GS (kulnun) 

NSS (streituvaldar í starfi) 

 

1.-31. maí 
2012 

Rozo o.fl., 
2017. 
Bandaríkin. 

Að nota fyrirbærafræðilega nálgun til að 
öðlast betri skilning á reynslu og þeim 
þáttum sem að geta leitt til kulnunar 
meðal BMT-hj.fr. 

Nei Eigindleg  Fimm fyrrum og 
núverandi BMT-
hj.fr. 

% % 

Sawatzky 
o.fl., 2012. 
Kanada. 

Að kanna og lýsa áhrifaþáttum og 
milliliðabreytum (e. intermediary factors) 
sem spá fyrir um það hvort að hj.fr. 
haldist í starfi á BMT. 

Nei Þversnið 261 hj.fr. 

12 BMT í 
Manitoba, 
Kanada. 

ProQOL 

PNWE (starfsumhverfi) 

The Engagement Composite 
Questionnaire 

% 

Westphal 
o.fl., 2015. 
Sviss. 

Kanna hvort núvitund hafi neikvæð 
tengsl við þunglyndi, kvíða og kulnun 
eftir að leiðrétt hefur verið fyrir 
viðeigandi lýðfræðilegum þáttum og 
hvort núvitund dragi úr tengslum milli 
starfstengdra álagsþátta og fyrrnefndra 
geðheilsuþátta. 

Já Þversnið 50 BMT hj.fr. 

Slysa- og 
bráðadeild 
háskólasjúkra-
húss í Zurich, 
Sviss. 

MBI-HSS (kulnun) 

MAAS (núvitund) 

% 
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Tafla 5. Lýðfræðilegur bakgrunnur þátttakenda rannsókna. 

Höfundur, ár Meðalaldur Kyn Hjúskaparstaða 

Börn 

Menntun Starfs-
reynsla 

Tegundir vakta Hlutastarf/fullt starf 

Adriaenssens o.fl., 
2015 (a). 

38,5 ár 58,8% 
kvk 

% 11,2% - RN 

85,9% - BS 

2,9% - MS 

81,6% - CEN vottun 

12,1 ár 87,3% á öllum vöktum 

7,4% í vaktavinnu (án 
næturv.) 

5,3% einungis næturv. 

59% í fullu starfi (38 
klst/viku) 

Adriaenssens o.fl., 
2015 (b). 

39,6 ár 57,4% 
kvk 

75% giftir/sambúð >85% - BS 

82% - CEN vottun 

16,3 ár 

13,6 ár á 
BMT 

87,6% á öllum vöktum 54,3% í fullu starfi 

Bruyneel o.fl., 2017 37 ár 53,6% kk % 98,6% - BS 

80,4% - frekari sérhæfing 
í bráða- og GG-hjúkrun 

5,2% - MS 

59,4% með 
minnst tíu 
ára starfs-
reynslu 

% 66,3% í fullu starfi 

García-Izguierdo o.fl., 
2012 

39,4 ár 69% kvk 47,1% giftir 

36,6% einhleypir 

% 13 ár 74,3% kvöldv./dagv. 

12,6% dagv./næturv. 

6,3% dagv. 

31,9% fastráðnir 

48,7% samnings-
bundnir 

Hunsaker o.fl., 2014 44 ár 87,4% 
kvk 

68,3% giftir Menntun ofan á RN 
menntun: 

30,9% - diplóma 

49,3% -  BS 

MS/doktor - 19,6% 

17,6 ár 

13 ár á 
BMT 

77,2% 12 tíma vaktir % 

Kleim o.fl., 2015 41 ár 80,2% 
kvk 

19,8% kk 

25,3% í sambandi 

74,7% einhleypir 

18,7% - 
gagnfræðaskólamenntun 
(e. secondary school)  

47,3% - miðskólamenntun 
(e. high school) 

31,9% - háskólamenntun 

2% - ekkert svar 

% 2,48 næturv. á viku 34,1% í fullu starfi 

65,9% í hlutastarfi 

O´Mahony, 2011 31-40 ár >85% 
kvk 

% % 6-10 ár % % 



39 

Höfundur, ár Meðalaldur Kyn Hjúskaparstaða 

Börn 

Menntun Starfs-
reynsla 

Tegundir vakta Hlutastarf/fullt starf 

Ríos-Risquez o.fl., 
2016 

39,9 ár 72,3% 
kvk 

24,3% kk 

3,4% 
ekkert 
svar 

36,5% einhleypir 

53,4% giftir/í 
sambúð 

8,8% fráskilin 

1,4% ekkert svar 

% 13,7 ár 

7 ár á BMT 

84,4% á öllum vöktum 

6,8% dagv. 

7,4% eingöngu 
næturv.  

1,4% ekkert svar 

31,1% fastráðnir 

51,4% tímabundinn 
samningur 

15,5% hlutastarf 

2% ekkert svar 

Sawatzky o.fl., 2012 41,1 ár 89% kvk 

11% kk 

73% giftir 

27% einhleypir/ 
fráskilin/ekkja eða 
ekkill 

54% - diplóma 

46% - BS 

25% -  frekari sérhæfing í 
GG- eða bráðahjúkrun 

6%  - önnur sérhæfing 

15,5 ár 

10,2 ár á 
BMT 

8% dagv. 

92% á öllum vöktum 

37% í fullu starfi 

63% í hlutastarfi 

Westphal o.fl., 2015 39 ár 90% kvk 71% giftir/sambúð 

42% áttu börn 

73% - miðskólamenntun 
(e. high school) 

27% - tækniháskóla-
menntun (e. technical 
college)  

62% - frekari menntun í 
BMT-hjúkrun 

% % 64% hlutastarf 

Tafla 5. Framhald. 
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3.5.2 Algengi kulnunar 

Í fimm rannsóknum var greint frá tíðni kulnunar (Bruyneel o.fl., 2017; García-Izquierdo og Ríos-

Risquez, 2012; Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016). 

Tíðnin var á breiðu bili og var hún lægst 3,4% (Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016) en hæst 67% 

(O'Mahony, 2011). Hlutfall kulnunar var tekið fram í fjórum rannsóknum (Bruyneel o.fl., 2017; 

Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016) á meðan fjórar 

rannsóknir gáfu upp stigafjölda kulnunar eða vídda hennar (García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; 

Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011; Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016).    

Í báðum rannsóknum García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012; 2016) var mælitækið MBI-GS 

notað. Í rannsókn García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012) var meðaltal stiga tilfinningalegrar 

örmögnunar 1,88, hlutgervingar 1,49 og persónulegs árangurs 5,13. Þessar niðurstöður benda til þess 

að um lágt stig kulnunar hafi verið að ræða þar sem að meðaltöl víddanna voru öll undir 

viðmiðunarstigum kvarðans (Maslach, Jackson og Leiter, 1996: í Adriaenssens o.fl., 2015c). Í 

rannsókn Ríos-Risquez og García-Izquierdo (2016) voru hjúkrunarfræðingarnir með lágt stig 

tilfinningalegrar örmögnunar og hlutgervingar en hátt stig persónulegs árangurs og var því stig 

kulnunar mjög lágt, eða 3,4%.      

Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókn O‘Mahony (2011) voru hins vegar með hátt stig tilfinningalegrar 

örmögnunar, eða 67%, og 59% voru með hátt stig hlutgervingar á MBI-HSS skalanum. Í rannsókn 

Bruyneel og félaga (2017) þar sem MBI-HSS mælitækið var einnig notað greindu 14% 

hjúkrunarfræðinganna frá tilfinningalegri örmögnun en ekki fylgdi með hvort um hátt stig væri að ræða. 

Rannsóknin var gerð á 11 sjúkrahúsum í Belgíu og var tíðnin mjög mismunandi milli sjúkrahúsa þar 

sem lægsta tíðnin var 0% en sú hæsta 45%. 

Í rannsókn Hunsaker o.fl. (2015), þar sem notast var við ProQOL mælitækið, voru 54,1% 

þátttakenda í meðalflokki kulnunar en ekki var tekið fram hve stórt hlutfall var með hátt stig kulnunar. 

Stigafjöldi kulnunar var að meðaltali 23,66 en stig á bilinu 23 til 41 flokkast undir meðalstig kulnunar 

(Stamm, 2010). Tekið var fram í rannsókninni að tíðni kulnunar hefði verið lítil til meðalmikil og má því 

gera ráð fyrir því að fáir hafi verið með hátt stig kulnunar (Hunsaker o.fl., 2015) 

3.5.3 Þættir sem að tengjast kulnun 

Ýmsir þættir sem að höfðu tengsl við kulnun eða voru forspárþættir kulnunar voru greindir í 

rannsóknunum. Þeir voru flokkaðir í lýðfræðilega (t.d. aldur, kyn og menntun) og starfstengda (t.d. 

mönnun, álag í starfi og stuðningur samstarfsfólks) þætti og verður gerð grein fyrir þeim hér á eftir. 

3.5.3.1 Lýðfræðilegir þættir 

Sex rannsóknir skoðuðu tengsl og forspárgildi lýðfræðilegra þátta við kulnun (Adriaenssens o.fl., 

2015a, 2015b; García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011; 

Sawatzky og Enns, 2012). Niðurstöður þriggja rannsókna sýndu fram á samband kyns og kulnunar 

(Adriaenssens o.fl., 2015b; O'Mahony, 2011; Westphal o.fl., 2015). Í langtímarannsókn Adriaenssens 

og félaga (2015b) kom fram að kvenkyns hjúkrunarfræðingar voru minna tilfinningalega örmagnaðir en 

karlkyns sem er ólíkt niðurstöðum O´Mahony (2011) þar sem kvenkyns hjúkrunarfræðingar voru með 



41 

hærra stig kulnunar. Í rannsókn Westphal og félaga (2015) var karlkyn marktækur forspárþáttur hærri 

persónulegs árangurs. Þrjár rannsóknir fjölluðu um aldur og kulnun (Adriaenssens o.fl., 2015a; 

Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011) en niðurstöður rannsóknar Hunsaker og félaga (2015) sýndu 

að því yngri sem hjúkrunarfræðingurinn var því hærra var kulnunarstigið líkt og niðurstöður rannsóknar 

Adriaenssens o.fl. (2015a) sýndu. Í rannsókn O’Mahony (2011) var hæsta stig kulnunar til staðar hjá 

bráðahjúkrunarfræðingum á aldrinum 31-40 ára. 

Rannsókn Sawatzky og Enns (2012) sýndi fram á marktæk tengsl hjúskaparstöðu og kulnunar og 

kom fram að einstaklingar sem voru giftir eða áttu börn upplifðu lægra stig kulnunar miðað við ógifta 

og barnlausa. Niðurstöður rannsóknar Westphal o.fl. (2015) sýndu einnig að það að eiga börn var 

marktækur verndandi forspárþáttur kulnunar.       

Tvær rannsóknir (Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011) fjölluðu um tengsl menntunar og kulnunar 

og sýndu niðurstöður Hunsaker og félaga (2015) að bráðahjúkrunarfræðingar með meistara- eða 

doktorsgráðu höfðu marktækt lægri kulnunarstig miðað við bráðahjúkrunarfræðinga með aðrar gráður. 

Hins vegar sýndu niðurstöður O’Mahony (2011) að hærra menntunarstig en BS gráða tengdist hærra 

stigi hlutgervingar. Í rannsókn Westphal o.fl. (2015) var það að hafa fengið sérstaka þjálfun í 

bráðavinnu marktækur forspárþáttur skerts persónulegs árangurs. Ekki var nánar útskýrt hvers konar 

þjálfun um væri að ræða.     

Tvær rannsóknir sýndu tengsl milli starfsreynslu og kulnunar (Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 

2011) en niðurstöður Hunsaker o.fl. (2015) leiddu í ljós að því fleiri ár sem hjúkrunarfræðingur hafði 

starfað á bráðamóttöku því lægra var stig kulnunar. Niðurstöður O‘Mahony (2011) sýndu að hæstu 

heildar-kulnunarstigin voru hjá hjúkrunarfræðingum sem starfað höfðu í 1-10 ár. Hins vegar voru þeir 

hjúkrunarfræðingar sem voru með hátt stig tilfinningalegrar örmögnunar flestir með 11-15 ára 

starfsreynslu á meðan þeir sem voru með hátt stig hlutgervingar voru flestir með 6-10 ára reynslu.  

3.5.3.2 Starfstengdir þættir 

Ágreiningur, slæmt samstarf við lækna og félagsleg áreitni höfðu marktæk jákvæð tengsl við kulnun í 

sex rannsóknum (Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017; García-Izquierdo og Ríos-

Risquez, 2012; O'Mahony, 2011; Westphal o.fl., 2015). Upplifun af félagslegri áreitni á vinnustað hafði 

marktæk jákvæð tengsl við kulnun í rannsókn Adriaenssens og félaga (2015a) og var marktækur 

forspárþáttur tilfinningalegrar örmögnunar í langtímarannsókn Adriaenssens o.fl. (2015b). Ágreiningur 

við samstarfsfólk var marktækur forspárþáttur skerts persónulegs árangurs í tveimur rannsóknum 

(García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Westphal o.fl., 2015). Einnig jók ágreiningur á 

tilfinningalega örmögnun í rannsókn Westphal og félaga (2015) og á hlutgervingu í rannsókn García-

Izquierdo og Ríos-Risquez (2012). Rannsóknir Bruyneel o.fl. (2017) og O‘Mahony (2011) sýndu að 

tengsl voru milli kulnunar og samvinnu lækna og hjúkrunarfræðinga. Slæmt samstarf lækna og 

hjúkrunarfræðinga var marktækur forspárþáttur kulnunar í rannsókn Bruyneel og félaga (2017). Í 

rannsókn O‘Mahony (2011) hafði gott samstarf lækna og hjúkrunarfræðinga marktæk neikvæð tengsl 

við tilfinningalega örmögnun og hlutgervingu, það er því betra samstarf sem hjúkrunarfræðingar töldu 

vera við lækna því minni tilfinningaleg örmögnun og hlutgerving.  
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Of mikið álag og kröfur í starfi reyndust marktækir forspárþættir kulnunar í fjórum rannsóknum 

(Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017; García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012). Í 

langtímarannsókn Adriaenssens o.fl. (2015b) og rannsókn Bruyneel o.fl. (2017) voru of miklar starfs- 

og tímakröfur sem og líkamlegt álag í starfi marktækur forspárþáttur tilfinningalegrar örmögnunar. 

Höfðu sömu breytur tengsl við kulnun í rannsókn Adriaenssens og félaga (2015a) en ekki eina 

sérstaka vídd kulnunar. Of mikið vinnuálag var marktækur forspárþáttur allra vídda kulnunar í 

rannsókn García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012). Léleg mönnun reyndist síðan marktækur 

forspárþáttur kulnunar í tveimur rannsóknum (Bruyneel o.fl., 2017; Sawatzky og Enns, 2012). 

Kulnun var skoðuð í tengslum við streituupplifun í starfi í rannsókn Ríos-Risquez og García-

Izguierdo (2016) og niðurstöðurnar voru þær að heildarstig streituupplifunar hjúkrunarfræðinganna 

hafði marktæk jákvæð sterk tengsl við tilfinningalega örmögnun og hlutgervingu. Sterk neikvæð tengsl 

voru síðan á milli streitu sem hjúkrunarfræðingarnir upplifðu og þess hve lengi sjúklingur dvaldi á 

bráðamóttökunni, það er því lengri sem dvöl sjúklings var því minni streitu upplifðu hjúkrunar-

fræðingarnir og því minni var hlutgerving þeirra. Rannsókn Westphal o.fl. (2015) leiddi í ljós að vinna í 

beinu sambandi við sjúklinga spáði marktækt fyrir um skertan persónulegan árangur. 

Í rannsókn Sawatzky og Enns (2012) spáði aukin helgun í starfi marktækt fyrir um minni 

kulnunareinkenni og hafði hátt stig kulnunar sterkt forspárgildi fyrir áform hjúkrunarfræðinga um að 

hætta störfum. Hluttekningarþreyta (e. compassion fatigue) reyndist einnig marktækur forspárþáttur 

kulnunar í sömu rannsókn. Í rannsókn Adriaenssens og félaga (2015a) var einnig fjallað um helgun í 

starfi og marktæk neikvæð tengsl voru á milli kulnunar og helgunar í starfi. Í rannsókn Kleim o.fl. 

(2015) þar sem endurupplifanir erfiðra atvika úr starfi voru skoðaðar kom í ljós að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem þjáðust af endurupplifunum höfðu meðalstig tilfinningalegrar örmögnunar á 

meðan þeir sem ekki upplifðu slík atvik höfðu lágt stig tilfinningalegrar örmögnunar. Ýmsir fleiri þættir 

höfðu marktæk tengsl við kulnun eða hinar þrjár víddir kulnunar en skortur á persónulegum úrræðum 

(ónógur undirbúningur) og dauði og þjáning sjúklinga höfðu jákvæð tengsl við kulnun á meðan góð 

stjórn í starfi (e. job control) (réttur til ákvarðanatöku og hæfniviðmið), gott samkomulag á vinnustað og 

umbun höfðu neikvæð tengsl við kulnun (Adriaenssens o.fl., 2015a; García-Izquierdo og Ríos-

Risquez, 2012). Í rannsókn O‘Mahony (2011) voru marktæk neikvæð tengsl á milli tilfinningalegrar 

örmögnunar og þátttöku hjúkrunarfræðinga í málum þess sjúkrahúss sem þeir störfuðu á og í 

rannsókn Adriaenssens og félaga (2015a) spáði afstaða til færni-forðunar marktækt fyrir um kulnun. 

Í tveimur rannsóknum voru marktæk tengsl milli kulnunar og tegunda vakta sem 

hjúkrunarfræðingarnir unnu (García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Hunsaker o.fl., 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum García-Izquierdo og Ríos-Risquez (2012) voru hjúkrunarfræðingar sem unnu 

einungis næturvaktir með lægstu stigin í víddinni persónulegur árangur. Rannsókn Hunsaker og félaga 

(2015) sýndi að hjúkrunarfræðingar sem unnu 8-10 klukkustunda vaktir voru með lægra stig kulnunar 

samanborið við hjúkrunarfræðinga sem unnu 12 klukkustunda vaktir. Í einni rannsókn voru marktæk 

tengsl milli ráðningarfyrirkomulags og kulnunar en þar kom fram að hjúkrunarfræðingar sem voru 

fastráðnir voru með hærra stig hlutgervingar en hjúkrunarfræðingar sem voru í tímabundnu starfi 

(García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012). 
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3.5.4 Verndandi þættir fyrir kulnun 

Í tveimur rannsóknum voru ákveðnir þættir sérstaklega skoðaðir með tilliti til þess hvort þeir gætu 

gagnast til fyrirbyggingar kulnunar (Adriaenssens o.fl., 2015a; Westphal o.fl., 2015). Í rannsókn 

Adriaenssens og félaga (2015a) var kannað hvort markmiðsmiðuð afstaða hefði tengsl við kulnun og 

sýndi það sig að afstaða til hæfnimiðaðrar-nálgunar var verndandi forspárþáttur kulnunar. Í rannsókn 

Westphal og félaga (2015) kom í ljós að núvitund var marktækur verndandi forspárþáttur 

tilfinningalegrar örmögnunar og hlutgervingar og spáði núvitund fyrir um aukinn persónulegan árangur. 

Niðurstöður megindlegu rannsóknanna má sjá í töflu 6. 

3.6 Lýsing á eigindlegu rannsóknarsniði 

Rannsókn Rozo og félaga (2017) var eina eigindlega rannsóknin sem fannst við gagnasöfnun. Viðtöl 

voru tekin við fimm fyrrum og núverandi hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum í Bandaríkjunum um 

reynslu þeirra og kannaðir voru þættir í þeirra aðstæðum sem gætu leitt til kulnunar. Var þetta 

framskyggn (e. prospective) rannsókn með fyrirbærafræðilegri nálgun þar sem notast var við 

hentugleikaúrtak. Niðurstöður rannsóknarinnar gögnuðust til að svara rannsóknarspurningunni: 

„Hvaða þættir eru það sem ýta undir kulnun hjá hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum?“.  

Eftirfarandi fjögur meginþemu voru greind: starfsumhverfi; innri og ytri skynjun; vinnustaðaofbeldi; 

siðferðislegt álag. Þegar spurt var út í starfsumhverfið töldu þátttakendur að örtröð á deildinni væri 

helsti streituvaldur bráðamóttökunnar og ein helsta orsök kulnunar. Einnig nefndu þeir að slæm 

mönnun, krafa um aukavaktir, lengri vaktir og aukin ábyrgð leiddi til meira vinnuálags. Þátttakendur 

lýstu bjölluþreytu sem lýsir sér á þann hátt að hjúkrunarfræðingarnir hætta að taka eftir yfirþyrmandi 

viðvörunarbjöllum deildarinnar. Töldu þátttakendur að skortur á aðföngum, líkamlegt álag og langar 

vegalengdir milli þjónustusvæða innan sjúkrahússins kæmu í veg fyrir samhæfingu á sjúklingaþjónustu 

og olli það töluverðri streitu. 

Í rannsókninni kom fram að skynjun hjúkrunarfræðinganna á starfsumhverfi sínu sem og skynjun 

annarra á þeim hafði áhrif á kulnun. Innri skynjun hjúkrunarfræðinganna fólst í því að finnast þeir ekki 

metnir að verðleikum, að hlutgera sjúklinga vegna of mikils vinnuálags, að geta ekki uppfyllt 

starfskröfur og að hafa ekki nægan tíma til þess að framkvæma starfsskyldur. Þeir upplifðu að streita 

væri hluti af starfinu og að þeir næðu ekki að hafa samskipti við sjúklinga, heldur aðeins að 

framkvæma verk. Ytri skynjun fólst í neikvæðum viðhorfum sjúklinga gagnvart hjúkrunarfræðingunum. 

Sjúklingar vildu þá að verkin yrðu framkvæmd samkvæmt þeirra vana sem var ekki alltaf hægt. Þeir 

skildu stundum ekki skipulag forgangsflokkunar (e. triage) á bráðamóttökunni sem leiddi til óánægju 

sem þeir yfirfærðu á hjúkrunarfræðingana. 

Ofbeldi á vinnustaðnum, hræðslan við hið óþekkta og skortur á stuðningi stjórnenda til að viðhalda 

öryggi á bráðamóttöku voru allt þættir sem stuðluðu að kulnun. Einn þátttakandi greindi frá því að á 

nánast hverri vakt yrði hann fyrir andlegu ofbeldi en einnig hafði hann orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af 

hendi sjúklings. Seinasta þema rannsóknarinnar var siðferðislegt álag en það getur verið þegar 

einstaklingur veit hvað er rétt að gera í ákveðinni stöðu en stofnanalegar hindranir gera það nánast 

ómögulegt (Jameton, 2013). Þátttakendur lýstu vangetu til þess að grípa til nauðsynlegra aðgerða 

vegna fyrirstöðu stofnunar og töldu það vera hluta af þróun kulnunar. Lýstu sumir sorg yfir dauðsföllum 
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sjúklinga, að sjá sjúklinga leggjast inn vegna sjálfsmorðstilrauna og að hafa ekki formlegar leiðir til 

þess að vinna úr streituvaldandi aðstæðum. Að sjá einstaklinga þjást, deyja vegna slysa og að sinna 

sömu einstaklingum endurtekið var lýjandi. Þrír þátttakendur rannsóknarinnar höfðu sagt upp störfum 

á bráðamóttökunni vegna kulnunar (Rozo o.fl., 2017). 
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Tafla 6. Meginniðurstöður megindlegra rannsókna. 

Höfundur, ár. Tíðni kulnunar Þættir sem tengjast kulnun (lýðfræðilegir og starfstengdir) Hvað getur komið í veg fyrir 
kulnun? 

Adriaenssens 
o.fl., 2015 (a). 

% Lýðfræðilegir þættir 

• Lægri aldur var marktækur forspárþáttur kulnunar. 

Starfstengdir þættir: 

• Marktæk tengsl við kulnun: 

o Jákv. tengsl: félagsleg áreitni. 

o Neikv. tengsl: helgun í starfi, gott samkomulag á vinnustað (gæði og 
framkvæmanleiki starfshátta, dæmi: „á deildinni minni eru starfshættir 
og reglur oft óljósar“), umbun (í formi aukagreiðslna eða 
viðurkenningar). 

• Marktækir forspárþættir kulnunar: 

o Jákvæðari upplifun af starfskröfum (starfs-/tímakröfur og líkamlegt 
álag) og stjórn í starfi (hæfniviðmið og réttur til ákvarðanatöku) → 
lægri kulnun. 

o Færni-forðun → aukin kulnun. 

-Afstaða til hæfnimiðaðrar-
nálgunar → marktækur 
verndandi forspárþáttur 
kulnunar. 

 

-Félagslegur stuðningur 
samstarfsfélaga og yfirmanns 
→ marktæk neikv. tengsl við 
kulnun. 

 

 

Adriaenssens 
o.fl., 2015 (b). 

% Lýðfræðilegir þættir: 

• Kvenkyn → marktæk neikv. tengsl við tilf.örm. 

Starfstengdir þættir: 

• Marktækir forspárþættir tilf.örm.: 

o Jákvæðari upplifun af starfskröfum (líkamlegt álag og kröfur tengdar 
tíma og starfi) → minni tilf.örm.  

o Jákvæðari upplifun af félagslegri áreitni á vinnustað → minni tilf.örm.  

-Jákvæðari upplifun af 
félagslegum stuðningi frá 
yfirmanni og samstarfsfólki 
→ marktækt minni tilf.örm.  

Bruyneel o.fl., 
2017. 

Tilf.örm. (MBI-HSS): 

14,1%  

 

 

Starfstengdir þættir: 

• Marktækir forspárþættir tilf.örm.: 

o Of miklar starfs-/tímakröfur, líkamlegt álag, léleg samvinna lækna og 
hj.fr., léleg mönnun → aukin tilf.örm. 

- Hæfniviðmið, stuðningur 
yfirmanns, réttur til 
ákvarðanatöku → marktækir 
verndandi forspárþættir 
tilf.örm. 
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Höfundur, ár. Tíðni kulnunar Þættir sem tengjast kulnun (lýðfræðilegir og starfstengdir) Hvað getur komið í veg fyrir 
kulnun? 

García-
Izguierdo o.fl., 
2012.  

Meðaltal (MBI-GS) 

Tilf.örm.: 1,88 (SD 
1,41) 

Hlutgerv.: 1,49 (SD 
1,32) 

Pers.ár.: 5,13 (SD 
1,04) 

 

 

Starfstengdir þættir: 

• Marktæk tengsl við kulnun: 

o Hj.fr. einungis á næturv. → skertur pers.ár. 

o Skortur á persónulegum úrræðum, dauði og þjáning sjúklinga → jákv. 
tengsl við tilf.örm. 

o Skortur á úrræðum → jákv. tengsl við hlutgerv. 

• Marktækir forspárþættir kulnunar: 

o Of mikið vinnuálag og skortur á stuðningi → aukin tilf.örm. 

o Ágreiningur við samstarfsfólk, skortur á stuðningi, of mikið vinnuálag → 
aukin hlutgerv.  

o Tímabundinn samningur → lægri hlutgerv. m.v. fastráðna. 

o Ágreiningur við samstarfsfólk og skortur á stuðningi → skertur pers.ár. 

-Félagslegur stuðningur → 
marktækur verndandi 
forspárþáttur tilf.örm., 
hlutgerv., og skerts pers.ár. 

Hunsaker o.fl., 
2014.  

Kulnun (ProQOL): 

-Meðalstig kulnunar 
23,66 

-54,1% í meðalflokki 
kulnunar (23-41 stig) 

 

 

Lýðfræðilegir þættir: 

• Marktæk tengsl við kulnun: 

o Hærra menntunarstig (masters/doktorsgráða) → minni kulnun. 

o Fleiri ár í starfi → minni kulnun. 

o Meiri reynsla BMT → minni kulnun. 

• Marktækur forspárþáttur kulnunar: 

o Yngri hj.fr. → meiri kulnun. 

Starfstengdir þættir: 

• Marktækir forspárþættir kulnunar: 

o 8-10 tíma vaktir → lægri kulnun m.v. 12 tíma vaktir. 

-Stuðningur yfirmanns → 
marktækur verndandi 
forspárþáttur kulnunar. 

Kleim o.fl., 
2015. 

% Starfstengdir þættir: 

• Þeir sem endurupplifðu erfið atvik greindu frá meðalstigi tilf.örm. en þeir sem 
höfðu ekki endurupplifað erfið atvik voru með lágt stig tilf.örm. 

% 

 

 

Tafla 6. Framhald. 
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Höfundur, ár. Tíðni kulnunar Þættir sem tengjast kulnun (lýðfræðilegir og starfstengdir) Hvað getur komið í veg fyrir 
kulnun? 

O´Mahony, 
2011.  

Kulnun (MBI-HSS): 

Tilf.örm.: 67% 

Hlutgerv.: 59% 

61% fundu fyrir 
einhverjum 
kulnunareinkennum 

Tilf.örm.: 30,6 (9,8) 

Hlutgerv. 11,3 (5,6)  

Lýðfræðilegir þættir: 

• Hátt stig tilf.örm. → hj.fr. með 11-15 ára reynslu. 

• Hátt stig hlutgerv. → hj.fr. með 6-10 ára reynslu og hærri menntun (diplómanám). 

• Mesta kulnunin var hjá kvk hj.fr., 31-40 ára, með gráðu og 1-10 ára starfsreynslu. 

Starfstengdir þættir: 

• Gott samstarf lækna og hj.fr. → marktæk neikv. tengsl við tilf.örm. og hlutgerv. 

• Þátttaka hj.fr. í málum sjúkrahússins → marktæk neikv. tengsl við tilf.örm. 

-Tilf.örm. og hlutgerv. → 
marktæk neikvæð tengsl við 
gott starfsumhverfi hj.fr.  

-Sá þáttur í undirkvarða 
mælikvarða starfsumhverfis 
sem hafði mestu tengslin við 
undirkvarða tilf.örm. var: 
„Stjórnendur sem að hlusta 
og bregðast við/svara 
starfsfólki“. 

Ríos-Risquez 
o.fl., 2016.  

Kulnun (MBI-GS): 3,4% 

Tilf.örm.: 1,96 (SD 0,31) 

Hlutgerv.: 1,53 (SD 0,19) 

Pers.ár.: 5,11 (SD 0,25) 

Starfstengdir þættir: 

• Heildarstig streituupplifunar hj.fr. → marktæk sterk jákv. tengsl við tilf.örm. og 
hlutgerv. 

• Lengri dvöl sjúklings á BMT → marktæk sterk neikv. tengsl við streitu og 
hlutgerv. hj.fr. 

% 

Sawatzky o.fl., 
2012.  

 Lýðfræðilegir þættir: 

• Hj.fr. sem voru giftir og áttu börn → lægra stig kulnunar. 

• Hj.fr. starfandi í þéttbýli → marktækur verndandi forspárþáttur kulnunar. 

Starfstengdir þættir: 

• Marktækir forspárþættir kulnunar: 

o Helgun í starfi → minni kulnun. 

o Hlutt.þreyta, léleg mönnun → aukin kulnun. 

o Hátt stig kulnunar → sterkur forspárþáttur fyrir áform hj.fr. að hætta 
störfum. 

% 

Westphal o.fl., 
2015. 

 Lýðfræðilegir þættir: 

• Að eiga börn → verndandi forspárþáttur tilf.örm. og hlutgerv. 

• Karlkyn → forspárþáttur hærri pers.ár. 

Starfstengdir þættir: 

• Marktækir forspárþættir kulnunar: 

o Ágreiningur við samstarfsfólk → forspárþáttur aukinnar tilf.örm. 

o Ágreiningur jók hlutgervingu hjá hj.fr. með litla núvitund en ekki hjá þeim 
með mikla núvitund. 

o Forspárþættir skerts pers.ár. → þjálfun í bráðavinnu, vinna í beinu 
sambandi við sjúklinga og ágreiningur. 

-Meiri núvitund → marktækt 
minni kulnun. 

 

-Núvitund var marktækur 
verndandi forspárþáttur fyrir 
tilf.örm. og hlutgerv. og 
núvitund spáði fyrir um hærri 
pers.ár. 

 

Tafla 6. Framhald. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar var að skoða kulnun hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum, algengi hennar, orsakir og verndandi þætti. Erlendar samantektir höfðu áður skoðað 

kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum en í aðstæðum þar sem menning er ólík menningu 

Íslands, líkt og í Kína, Íran og Brasilíu. Til þess að geta hagnýtt og heimfært niðurstöður þessarar 

samantektar á Ísland að einhverju leyti var ákveðið að skoða kulnun hjúkrunarfræðinga í hinum 

vestræna heimi. Ellefu rannsóknir fundust eftir leit þar sem stuðst var við ákveðin inntöku- og 

útilokunarskilyrði. Mörgum forspárþáttum kulnunar var lýst en stuðningur yfirmanns reyndist lykilþáttur. 

Í eftirfarandi kafla verða mikilvægir þættir úr niðurstöðum rannsóknanna dregnir fram, túlkaðir og 

skoðaðir í samanburði við aðrar rannsóknir.  

4.1 Algengi kulnunar 

Erfitt var að samþætta niðurstöður rannsóknanna um tíðni kulnunar vegna þess að: misjafnir 

mælikvarðar voru notaðir; viðmiðunarstig MBI kvarðans, meginmælikvarða kulnunar, eru óljós; tíðni 

kulnunar var sett fram á misjafnan hátt; sumar rannsóknirnar skoðuðu tíðni allra vídda kulnunar á 

meðan aðrar skoðuðu eina eða tvær eða tóku saman stigafjölda allra víddanna; ekki var alltaf tekið 

fram hvort um lágt, miðlungs- eða hátt stig kulnunar væri að ræða. Ef viðmiðunarstig hinna þriggja 

vídda kulnunar væru skýr og samræmi milli landa hefði verið hægt að reikna hlutfall kulnunar út frá 

meðalstigafjölda og staðalfrávikum sem gefin voru upp í rannsóknunum. Það hefði gert samanburðinn 

á tíðni kulnunar mun auðveldari en þar sem að viðmiðunarstig milli landa eru ekki þau sömu var 

möguleiki á útreikningum ekki fyrir hendi (Lee o.fl., 2017). 

Tíðni kulnunar var á breiðu bili eða frá 3,4% (Ríos-Risquez og García-Izquierdo, 2016) til 67% 

(O'Mahony, 2011). Gefa þarf því gaum að afar fáir þátttakendur (n=64) voru í rannsókn O´Mahony 

(2011), gæði þeirrar rannsóknar voru minnst af gæðum allra rannsóknanna og einnig var MBI-GS 

mælitækið notað sem er yfirleitt notað í starfsstéttum þar sem lítil áhersla er á mannleg samskipti. Í 

rannsókninni var að auki tekið fram að 61% þátttakenda hafi fundið fyrir einhverjum kulnunar-

einkennum og því líklegast bæði um meðalmikil og mikil kulnunareinkenni að ræða. Við notkun MBI er 

ekki mælt með að taka stigafjölda víddanna saman þar sem það er talið draga úr áreiðanleika 

niðurstaðna, enda eru víddirnar þrír aðskildir hlutar kvarðans (Maslach o.fl., 2001). Í rannsókn Ríos-

Risquez og García-Izquierdo (2016) var stigafjöldi allra víddanna þó einnig tekinn saman og var tíðnin 

lág í samanburði við aðrar rannsóknir. Afar áhugavert var að sjá í rannsókn Bruyneel og félaga (2017) 

að tíðni tilfinningalegrar örmögnunar var frá 0% upp í 45% eftir því um hvaða sjúkrahús var að ræða. 

Þetta gefur vísbendingar um að starfsumhverfi geti haft áhrif á kulnun. 

Samanburðarrannsóknir á tíðni kulnunar hjá hjúkrunarfræðingum á mismunandi deildum eru fáar 

en ekki hefur verið sýnt fram á hærri kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum miðað við á öðrum 

deildum. Þannig sýndi rannsókn Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel og Reimels (2010) sem bar saman 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku við hjúkrunarfræðinga á gjörgæslu-, nýrna- og krabbameins-

deildum að hlutfall hjúkrunarfræðinga með hátt stig kulnunar var lægst hjá hjúkrunarfræðingum á 

bráðamóttökunni. Þátttakendur voru þó einungis 109 og þar af 49 hjúkrunarfræðingar af bráða-
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móttöku. Önnur rannsókn með mun stærra úrtak, eða 1482 hjúkrunarfræðingar frá Kýpur, sýndi að 

hjúkrunarfræðingar á krabbameinsdeildum voru verst settir hvað varðaði víddirnar hlutgerving og 

tilfinningaleg örmögnun. Þar á eftir komu hjúkrunarfræðingar á skurðstofum og svo skurðdeildum og 

loks hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum (Raftopoulos, Charalambous og Talias, 2012). Þörf er á 

fleiri samanburðarrannsóknum til þess að hægt sé að draga ályktanir um tíðni kulnunar hjá 

hjúkrunarfræðingum á bráðamóttökum miðað við á öðrum deildum. 

4.2 Orsakir kulnunar 

4.2.1 Lýðfræðilegir þættir 

Niðurstöður varðandi samband kyns og kulnunar voru ekki samhljóma og því erfitt að draga ályktanir 

út frá þeim. Rannsókn O‘Mahony (2011) sýndi tengsl kvenkyns og hærra stigs kulnunar á meðan 

rannsókn Adriaenssens o.fl. (2015b) sýndi tengsl karlkyns og hærri tilfinningalegrar örmögnunar. 

Rannsókn Westphal o.fl. (2015) leiddi síðan í ljós að karlkyn var marktækur forspárþáttur hærri 

persónulegs árangurs. Kynjahlutfall þátttakenda var gífurlega ójafnt í rannsóknum O‘Mahony (2011) 

og Westphal o.fl. (2015) og var hlutfall kvenna yfir 85% í þeim báðum sem getur hafa skekkt 

niðurstöðurnar en þessi tengsl voru þó tölfræðilega marktæk.  

Niðurstöður um aldur og kulnun voru hins vegar nokkuð samhljóma og sýndu að yngri 

hjúkrunarfræðingum væri hættara við að þróa með sér kulnun miðað við þá sem eldri voru 

(Adriaenssens o.fl., 2015a; Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011). Þetta samræmist fyrri rannsóknum 

(Alimoglu og Donmez, 2005; Ang o.fl., 2016; Garrosa, Moreno-Jiménez, Liang og González, 2008). 

Starfsreynslan hafði einnig áhrif en niðurstöður rannsóknar Hunsaker og félaga (2015) leiddu í ljós að 

meiri reynsla í starfi á bráðamóttökunni var verndandi fyrir kulnun. Í rannsókn O´Mahony (2011) voru 

hæstu kulnunarstigin hjá hjúkrunarfræðingum sem starfað höfðu í 1-10 ár en þar sem aldur og aukin 

starfreynsla fylgjast að er hér líkast til um unga hjúkrunarfræðinga að ræða með litla starfreynslu. 

Ástæður fyrir því að yngri hjúkrunarfræðingar séu fremur að upplifa kulnun miðað við þá sem eru eldri 

eru líklegast fjölmargar. Í rannsókn á spænskum hjúkrunarnemum í verknámi kom í ljós að þættirnir 

hjálparleysi og óvissa, skortur á færni og of mikil vinna reyndust hvað mest streituvaldandi (Valero-

Chillerón o.fl., 2019). Hið ábyrgðarfulla, hraða og álagsmikla starf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum 

gæti reynst yngri og reynsluminni hjúkrunarfræðingum ofviða. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að hafa 

aldur og starfreynslu starfsfólks síns í huga og ef til vill getur stuðningur við unga hjúkrunarfræðinga 

sem eru að stíga sín fyrstu skref á starfsvettvangi hjúkrunar, góð aðlögun og áhersla á andlega 

vellíðan í starfi dregið úr líkum á kulnun. 

Einungis tvær rannsóknir sýndu fram á tengsl kulnunar og menntunar en niðurstöðurnar voru ekki í 

sömu átt. Í annarri rannsókninni reyndust hjúkrunarfræðingar með meiri menntun síður hafa einkenni 

kulnunar en í hinni hafði meiri menntun tengsl við aukin kulnunareinkenni (Hunsaker o.fl., 2015; 

O'Mahony, 2011). Samkvæmt Maslach o.fl. (2001) hafa rannsóknir sýnt að meiri menntun hafi tengsl 

við hærri kulnunarstig en óljóst er hvers vegna. Menntun virðist því ekki haldast í hendur við aldur og 

starfsreynslu hvað varðar auknar líkur á kulnun en ástæða er til að rannsaka betur þessi tengsl og 

kafa dýpra í þau.  
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4.2.2 Starfstengdir þættir 

Tvær rannsóknir leiddu í ljós að ágreiningur við samstarfsfólk spáði marktækt fyrir um kulnun (García-

Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Westphal o.fl., 2015). Ágreiningur hefur einnig verið talinn einn af 

helstu streituvaldandi þáttum í starfi hjúkrunarfræðinga til fjölda ára, og þá aðallega ágreiningur við 

aðra hjúkrunarfræðinga eða lækna (Stordeur, D'Hoore og Vandenberghe, 2001). Er það í samræmi 

við niðurstöður Bruyneel og félaga (2017) og O´Mahony (2011) þar sem að Bruyneel og félagar (2017) 

sýndu að slæmt samstarf lækna og hjúkrunarfræðinga var marktækur forspárþáttur kulnunar. Gott 

samstarf milli þessara starfsstétta er sérstaklega mikilvægt í umhverfi bráðamóttökunnar þar sem er 

mikill hraði og oft á tíðum mjög streituvaldandi aðstæður. 

Álag og kröfur í starfi komu fram sem forspárþáttur kulnunar í fjórum rannsóknum (Adriaenssens 

o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017; García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012). Er þá meðal 

annars átt við starfstengdar kröfur, tímakröfur og líkamlegt álag. Í eigindlegu rannsókn Rozo og félaga 

(2017) voru tímaleysi og starfskröfur nefndir sem þættir sem ýttu undir kulnun. Aðrar rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á samband álags og starfskrafa ýmist við tilfinningalega örmögnun eða hlutgervingu 

(Çam, 2001; Demerouti, Bakker, Nachreiner og Schaufeli, 2000; Jourdain og Chênevert, 2010). 

Mikilvægt er að hafa þessar niðurstöður í huga þar sem álag og örtröð á bráðamóttökum hefur verið 

mikið og er að aukast um allan heim. Örtröð bráðamóttökunnar var einmitt sá þáttur sem viðmælendur 

eigindlegu rannsóknar Rozo og félaga (2017) töldu meginorsök kulnunar. Rannsókn sem skoðaði 

rúmlega 400.000 innlagnir á bráðamóttökur yfir 12 mánaða tímabil á Ítalíu sýndi að örtröð á deild getur 

leitt til lakari þjónustu og verri útkomna fyrir sjúklinga, líkt og dauðsfalla, lengdra biðtíma og lengri 

dvalar á bráðamóttöku (Amodio o.fl., 2018). Áhyggjur af umhverfisþáttum bráðamóttaka, líkt og örtröð, 

hafa sýnt sig vera streituvaldandi fyrir hjúkrunarfræðinga (Ross-Adjie o.fl., 2007). Örtröð er vandamál á 

bráðamóttökunni í Fossvogi vegna fráflæðisvanda en loka hefur þurft legurýmum á Landspítala vegna 

skorts á hjúkrunarfræðingum (Embætti landlæknis, 2018).  

Rannsókn Sawatzky og Enns (2012) leiddi í ljós að léleg mönnun var marktækur forspárþáttur 

kulnunar. Það sama var uppi á teningnum í rannsókn Bruyneel og félaga (2017) þar sem léleg 

mönnun jók tilfinningalega örmögnun sem hafði svo áhrif á áform hjúkrunarfræðinga um að hætta 

störfum. Léleg mönnun var einnig talin ýta undir kulnun í rannsókn Rozo o.fl. (2017). Það er vel þekkt 

að ónóg mönnun veldur auknu álagi og auknar kröfur eru þá gerðar til starfsfólks. Getur þetta orðið að 

einskonar vítahring þar sem slæm mönnun eykur hættuna á kulnun, kulnun leiðir síðan oft til fjarvista 

frá starfi og eykur það þá enn meira álagið á starfsfólk sem mætir til vinnu. Þar sem að örtröð, 

mönnunarvandi og álag eru þættir sem hafa sýnt sig að ýti undir kulnun, þurfa stjórnvöld að grípa í 

taumana til þess að bæta aðstæður hjúkrunarfræðinga svo að starfið verði meira aðlaðandi. 

Áhugaverðar niðurstöður rannsóknar Ríos-Risquez og García-Izguierdo (2016) sýndu hins vegar 

að því lengur sem sjúklingur dvaldi á bráðamóttöku því minni var streituupplifun hjúkrunarfræðinganna 

sem og hlutgerving þeirra. Mögulega er ástæðan sú að hjúkrunarfræðingar upplifa mestu streituna við 

móttöku sjúklinga og uppvinnslu þeirra en dregur svo úr streitunni þegar líður á dvöl sjúklingsins. Þó 

getur verið erfitt að segja til um hvort þetta sé raunin þegar fjöldi legudeildarsjúklinga liggja á 

bráðamóttöku vegna flæðisvanda. 
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Áhrif helgunar í starfi voru skoðuð í tveimur rannsóknum og sýndu þær að helgun í starfi hafði 

neikvæð tengsl við kulnun (Adriaenssens o.fl., 2015a; Sawatzky og Enns, 2012). Fræðimennirnir 

Maslach og Leiter (1997) telja að helgun í starfi sé andstæða kulnunar, það er að hinar þrjár víddir 

kulnunar, tilfinningaleg örmögnun, hlutgerving og skertur persónulegur árangur, séu andstæður hinna 

þriggja vídda helgunar í starfi sem eru atorka, eldmóður og altekinn áhugi. Rannsóknir hafa þó sýnt 

misjafnar niðurstöður hvað varðar tengslin milli kulnunar og helgunar í starfi en rannsókn á 1698 

starfsmönnum fjögurra þjónustustofnana í Hollandi leiddi í ljós að kulnun og helgun í starfi sýndu ólíkt 

mynstur hvað varðaði mögulegar orsakir og afleiðingar. Þá spáðu starfskröfur og skortur á 

starfstengdum úrræðum (e. job resources) fyrir um kulnun á meðan einungis tiltæk starfsúrræði spáðu 

fyrir um helgun í starfi. Að auki hafði kulnun bæði jákvæð tengsl við heilsufarsvandamál sem og áform 

um að hætta störfum á meðan helgun í starfi hafði einungis neikvæð tengsl við áform um að hætta 

störfum (Schaufeli og Bakker, 2004). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt neikvæð tengsl milli kulnunar 

og helgunar í starfi er ekki hægt að gera ráð fyrir því að um andstæða þætti sé að ræða. Huga ætti að 

því að styrkja hinar þrjár víddir helgunar í starfi, það er atorku, eldmóð og altekinn áhuga, og með því 

móti auka helgun í starfi sem getur síðan dregið úr líkum kulnunar.   

Í rannsókn Rozo o.fl. (2017) var upplifun af neikvæðum viðhorfum sjúklinganna gagnvart hjúkrunar-

fræðingunum, kröfur af hendi sjúklinganna við framkvæmd verka eftir þeirra hentisemi og óánægja 

sjúklinganna yfir skipulagi talin ýta undir kulnun. Þessir þættir komu ekki fram í megindlegu 

rannsóknunum. Það hvernig hjúkrunarfræðingar bregðast við og fást við erfið tilfelli, líkt og ósátta 

sjúklinga, getur skipt sköpum hvað varðar líðan hjúkrunarfræðinga sem og sjúklinga. Í rannsókn í 

Ástralíu var sex mánaða starfsmiðað námskeið (e. work-based educational programme) innleitt til þess 

að byggja upp, styrkja og viðhalda persónulegri seiglu meðal 14 hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. 

Þátttakendur hittust í hópum og tóku þátt í gagnrýnum íhugunum, lærdómi byggðum á reynslu og 

sköpun á sama tíma og þeir lærðu um lykileiginleika og aðferðir til að byggja upp persónulega seiglu. 

Þátttakendur voru hvattir til að ræða vandamál og áhyggjur sem þeir upplifðu á vinnustaðnum sínum. 

Eftir þessa íhlutun greindu þátttakendur frá jákvæðum áhrifum hennar persónulega sem og 

fagmannlega. Áhrifin veittu þeim aukið sjálfstraust og sjálfskennd, og áttu þeir auðveldara með að 

leysa úr ágreiningi og samskiptaörðugleikum. Tengsl við samstarfsfólk styrktust þar að auki 

(McDonald, Jackson, Wilkes og Vickers, 2012). Á Landspítala vita höfundar til þess að sumar deildir, 

þar á meðal bráðamóttakan í Fossvogi, haldi svokallaða viðrunarfundi þar sem starfsfólki deildarinnar 

er boðið að koma saman og ræða erfið tilfelli. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur einnig boðið 

upp á námskeið fyrir hjúkrunarfræðinga líkt og vinnustofur til að takast á við streitu og álag (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Þetta allt gæti einnig gagnast til að takast á við sorg og streitu sem 

getur myndast vegna upplifunar af þjáningu og dauða sjúklinga sem nefnt var að gæti ýtt undir kulnun 

í eigindlegu rannsókn Rozo og félaga (2017). 

4.3 Verndandi þættir fyrir kulnun 

Afar fáar rannsóknir skoðuðu hvaða þættir væru verndandi gegn kulnun. Ekki var nein rannsókn í 

þessari samantekt á áhrifum íhlutunar á kulnun. Í rannsókn Adriaenssens og félaga (2015a) kom í ljós 

að afstaða til hæfnimiðaðrar-nálgunar var verndandi gegn kulnun. Rannsóknir hafa skoðað 
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markmiðsmiðaða afstöðu í tengslum við kulnun og samkvæmt Naidoo og félögum (2012) eru þeir 

einstaklingar sem forðast verkefni markvisst, líklegri til þess að upplifa kulnun þar sem þeir túlka 

neikvæða atburði sem ógnanir og einbeita sér að því að koma í veg fyrir mistök. Aftur á móti eru þeir 

einstaklingar sem nálgast verkefni markvisst, líklegri til að nýta sér árangursríkari úrræði sem aftur 

auka seiglu gagnvart ógnunum. Í rannsókn Naidoo o.fl. (2012) komu svipaðar niðurstöður fram og í 

rannsókn Adriaenssens og félaga (2015a) um það að afstaða til hæfnimiðaðrar-nálgunar hafði 

marktæk neikvæð tengsl við bæði tilfinningalega örmögnun og hlutgervingu og marktæk jákvæð tengsl 

við persónulegan árangur. Þær fáu rannsóknir sem hafa sérstaklega skoðað persónueiginleika með 

tilliti til kulnunar hafa meðal annars sýnt að einstaklingar með lágt sjálfsálit, litla þrautseigju, sem takast 

hlutlaust á við streituvaldandi atburði og afsaki gjörðir sínar séu líklegri til að lenda í kulnun (Maslach 

o.fl., 2001). Gott sjálfsálit, þrautseigja og árangursríkar aðlögunarleiðir við streituvaldandi aðstæður 

eru eiginleikar sem líklegt er að einstaklingar með afstöðu til hæfnimiðaðrar-nálgunar búi yfir. Þessum 

eiginleikum búa ekki allir yfir og það að leggja vinnu í það að auka sjálfstraust og byggja upp 

aðlögunarleiðir í streituvaldandi aðstæðum gæti verið hjálplegt til varnar kulnun. 

Núvitund var verndandi forspárþáttur kulnunar í rannsókn Westphal og félaga (2015). Ekki var 

kannað hvort iðkun núvitundar gagnaðist til fyrirbyggingar kulnunar heldur hvort ákveðnir 

núvitundareiginleikar sem þátttakendur byggju yfir gætu verið verndandi gegn kulnun. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á ýmsan ávinning þess að iðka núvitund líkt og minnkaða tilfinningalega örmögnun, aukna 

starfsánægju, minnkað streitustig og aukna seiglu (Hulsheger, Alberts, Feinholdt og Lang, 2013; Lin, 

He, Yan, Gu og Xie, 2019). Nýleg rannsókn sem gerð var á 93 hjúkrunarfræðingum á bráðamóttöku á 

Ítalíu sýndi að meiri tilhneiging til núvitundar, tilfinningastjórnunar og færni til að sýna hluttekningu 

hafði neikvæð tengsl við tilfinningalega örmögnun og voru hjúkrunarfræðingar með þessa eiginleika 

betur í stakk búnir til að takast á við starfstengt álag (Salvarani o.fl., 2019). Í rannsókn á 

heilbrigðisstarfsfólki starfandi á bráðamóttöku í Ástralíu var núvitundarnámskeið innleitt á 

starfsvettvang bráðamóttökunnar. Þetta námskeið samanstóð af núvitundar-vinnustofu og í kjölfarið 

voru núvitundaræfingar innleiddar á klínískan vettvang í heilt ár. Áhrif núvitundariðkunarinnar dró úr 

kvíða og þunglyndi að litlu marki en hafði engin áhrif á kulnunareinkenni (Braganza, Young, Sweeny 

og Brazil, 2018). Þessar niðurstöður benda líklega til þess að mikilvægara sé að fyrirbyggja kulnun í 

stað þess að ætla að laga vandamálið þegar í óefni er komið. Þó hafa rannsóknir sýnt fram á að 

núvitundariðkun geti dregið úr kulnunareinkennum. Í einni íhlutunarrannsókn var íhlutunarhópi boðið 

upp á tíu vikna núvitundarpógramm (Horner, Piercy, Eure og Woodard, 2014) en í annarri fjögurra 

vikna (Mackenzie, Poulin og Seidman-Carlson, 2006) og sýndu báðir íhlutunarhópar minni 

kulnunareinkenni og minni streitu miðað við óbreytt ástand hjá samanburðarhópunum. Nú þegar hefur 

verið gripið í taumana á Landspítala vegna vaxandi umræðu um kulnun og er boðið upp á kyrrðarjóga 

á vinnutíma á sumum deildum, þar á meðal bráðamóttökunni í Fossvogi, til að aðstoða starfsfólk við 

að auka þol og viðnám gegn streitu (Helga Ólafs, 2018). Á bráðamóttökunni er einnig nýlega búið að 

útbúa kyrrðarherbergi fyrir starfsfólk þar sem hægt er að draga sig frá erli deildarinnar þegar tími gefst 

til. 

Engar aðrar rannsóknir skoðuðu sérstaklega þætti sem gætu dregið úr líkum kulnunar en nokkrir 

þættir voru dregnir fram sem geta verið verndandi gegn kulnun. Félagslegur stuðningur kom oftast upp 



53 

og hafði tengsl við kulnun í sex rannsóknum (Adriaenssens o.fl., 2015a, 2015b; Bruyneel o.fl., 2017; 

García-Izquierdo og Ríos-Risquez, 2012; Hunsaker o.fl., 2015; O'Mahony, 2011) og einnig kom fram í 

eigindlegu rannsókn Rozo og félaga (2017) að skortur á stuðningi stjórnanda var talinn ýta undir 

kulnun. Í báðum rannsóknum Adriaenssens og félaga (2015a, 2015b) var jákvæðari upplifun af 

félagslegum stuðningi frá yfirmanni og samstarfsfólki marktækur verndandi forspárþáttur kulnunar. 

Skortur á félagslegum stuðningi hafði marktæk tengsl við hærra stig tilfinningalegrar örmögnunar og 

hlutgervingar og lægra stig persónulegs árangurs í rannsókn García-Izquierdo og Ríos-Risquez 

(2012). Ekki var tekið fram hvers konar stuðning um væri að ræða. Í rannsókn Hunsaker o.fl. (2015) og 

Bruyneel o.fl. (2017) spáði stuðningur frá yfirmanni marktækt fyrir um minni kulnun. Í rannsókn 

O‘Mahony (2011) kom fram að hlustun og áhugi stjórnenda á starfsfólki sínu var sá þáttur sem dró 

mest úr tilfinningalegri örmögnun. Það að yfirmenn, líkt og deildarstjórar og aðstoðardeildarstjórar, séu 

til staðar fyrir starfsfólk sitt, sýni þeim áhuga, hlusti og bregðist við áhyggjum eða vangaveltum gæti 

samkvæmt þessum niðurstöðum skipt sköpum fyrir vellíðan í starfi. Líklega hefur félagslegur 

stuðningur töluverð verndandi áhrif þar sem einstaklingur getur þá leitað til annarra, greint frá 

vandamálum sínum og fengið tilfinningalega aðstoð (Garrosa, Rainho, Moreno-Jiménez og Monteiro, 

2010). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 219 hjúkrunarfræðingum á Íslandi árið 2006 leiddu í 

ljós að aukin ánægja með deildarstjóra dró marktækt úr streitu. Í sömu rannsókn kom fram að meðal 

þess sem hjúkrunarfræðingarnir voru ánægðastir með voru samstarfsmenn og deildarstjórar (Herdís 

Sveinsdóttir, Páll Biering og Ramel, 2006). Þrátt fyrir að langt sé liðið frá rannsókninni gefa 

niðurstöðurnar til kynna að mikið sé lagt upp úr stuðningi á starfsvettvangi hjúkrunar á Íslandi þrátt fyrir 

að miklar líkur séu á því að stuðningur yfirmanns sé misjafn eins og starfsvettvangurinn er margur. 

Í rannsókn Bruyneel og félaga (2017) kom fram að réttur til ákvarðanatöku og hæfniviðmið starfs 

(e. skill discretion) drægju úr líkum kulnunar en þetta eru þættir sem geta verið verndandi fyrir kulnun 

ef markvisst er unnið að því að gefa hjúkrunarfræðingum tækifæri til þeirra. Það að hjúkrunarfræðingar 

fái verkefni við hæfi sem reyna á færni þeirra og getu og auka þroska þeirra og vöxt í starfi sýnir sig að 

skipti máli. Hér kemur starfsþróun sterkt inn en starfsþróun er markviss aðferð til þess að þroskast í 

starfi og veitir hjúkrunarfræðingum tækifæri til að bera ábyrgð á sjálfum sér og þeirra starfsferli í 

síbreytilegu umhverfi heilbrigðisþjónustu (Donner og Wheeler, 2001). Á Landspítala hefst starfsþróun 

við ráðningu starfsmanns og boðið er upp á námskeið og fræðslu við hæfi hvers og eins. Nýútskrifaðir 

hjúkrunarfræðingar sem hefja störf á Landspítala er boðið að taka þátt í svokölluðu starfsþróunarári 

sem felst meðal annars í þátttöku á námskeiðum og fundum og er framlag sem eykur að öllum 

líkindum ánægju og starfsöryggi þeirra (Landspítali, e.d.-b).  

4.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar þessarar rannsóknar eru að gerð var kerfisbundin fræðileg samantekt þar sem fylgt var 

öllum þeim atriðum, nema einu, sem eiga að vera til staðar í þess konar samantekt samkvæmt 

Aromataris og Pearson (2014). Það sem vantaði upp á var að gera yfirgripsmeiri leit í fleiri 

gagnasöfnun og hefðu þá eflaust fleiri rannsóknir fundist. Eingöngu var leit framkvæmd í gagnasafninu 

PubMed þar sem að umfang þessa verkefnis gaf ekki svigrúm til víðari leitar en svo. Gæði allra 

rannsókna voru metin nákvæmlega samkvæmt gæðamatslista Joanna Briggs stofnunarinnar og með 
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því móti var hægt að koma auga á veikleika rannsóknanna og flokka þær eftir gæðum. Töflur voru 

gerðar yfir eiginleika rannsóknanna sem og niðurstöður þeirra til betri yfirsýnar fyrir lesendur þessa 

verkefnis. 

Veikleikar þessa verkefnis voru að flestar rannsóknirnar voru þversniðsrannsóknir (n=9) en 

ókosturinn við þær er að upplýsingum er safnað á einum tímapunkti og þar af leiðandi er erfitt að 

draga ályktanir um samband milli breyta með tímanum (Polit og Beck, 2012). Meiri fjölbreytni á 

rannsóknarsniðum hefði verið kostur og hefði verið sérlega áhugavert að fá íhlutunarrannsóknir í þetta 

yfirlit. Í þremur af megindlegu rannsóknunum voru færri en 100 þátttakendur (Kleim o.fl., 2015; 

O'Mahony, 2011; Westphal o.fl., 2015) en ef úrtaksstærð er of lítil er hætta á veikum tölfræðilegum 

styrk (e. statistical power) sem getur leitt til mistaka við að sýna fram á tengsl milli fylgibreyta (e. 

dependent variable) og frumbreyta (e. independent variable), jafnvel þó tengsl séu til staðar (Polit og 

Beck, 2010). 

4.5 Gildi fyrir hjúkrun 

Kulnun er sívaxandi vandamál víðs vegar og hefur umræða og vitundarvakning um kulnun aukist hér á 

landi síðastliðin eitt til tvö ár. Tímarit hjúkrunarfræðinga í lok árs 2018 var tileinkað kulnun og 

örmögnun og umræðan meðal hjúkrunarfræðinga því komin af stað. Niðurstöður þessarar 

samantektar varpa sérlega mikilvægu ljósi á þá þætti sem tengjast kulnun hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum. Ýmsir þættir hafa tengsl við kulnun en eru óbreytanlegir, til dæmis aldur og 

starfsreynsla. Þó að svo sé er mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa vitneskju um þessi mál þannig að 

þeir geti stutt við starfsfólk sitt eins og þeirra er von og vísa. Stjórnendur eru í lykilaðstöðu til að vinna 

með þætti sem hafa tengsl við kulnun líkt og að veita hjúkrunarfræðingum góðan stuðning, hafa þá 

með í ákvarðanatökum, huga að andlegri vellíðan þeirra og auka samheldni starfsfólks með það að 

markmiði að auka helgun í starfi. 

4.6 Áframhaldandi rannsóknir 

Við gagnasöfnun fundust mun fleiri rannsóknir um kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum í 

löndum sem ekki eru í hinum vestræna heimi. Svo dæmi sé tekið fundust engar rannsóknir frá 

Norðurlöndunum. Þar að auki átti einn höfundur þátt í þremur rannsóknum þessarar samantektar og 

þrír áttu þátt í tveimur. Höfundar þessa verkefnis telja því þörf á frekari rannsóknum á kulnun 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökum í hinum vestræna heimi og þá sérstaklega innleiðingar-

rannsóknum til þess að fá betri sýn á verndandi þætti kulnunar.   

Upphaflega hugsunin með þessu lokaverkefni var sú að bera saman kulnun hjúkrunarfræðinga 

starfandi á bráðamóttökum við kulnun hjúkrunarfræðinga á öðrum starfsvettvangi. Þegar gagnasöfnun 

fór fram fundust ekki nægjanlega margar samanburðarrannsóknir til þess að vinna úr. Því teljum við 

þörf á því að framkvæma rannsóknir sem bera saman tíðni kulnunar meðal hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum við annan starfsvettvang hjúkrunar og kanna hvort að þættir sem ýta undir kulnun séu 

misjafnir eftir starfsvettvangi. Einnig væri gaman að sjá rannsóknir á kulnun hjúkrunarfræðinga á 

bráðamóttökum hér á Íslandi en engin rannsókn hefur verið framkvæmd um það efni svo höfundar viti 
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til. Þó hefur verið gerð rannsókn um kulnun hjúkrunarfræðinga á bráðalegudeildum Landspítala (Anna 

Guðbjörg Gunnarsdóttir o.fl., 2011). 
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Ályktanir 

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar leiddu í ljós að kulnun er samspil margra 

þátta og ekki hægt að segja að einn ákveðinn þáttur valdi kulnun hjá hjúkrunarfræðingum á 

bráðamóttökum. Niðurstöðurnar gáfu óljósa mynd af tíðni kulnunar en vörpuðu mikilvægu ljósi á þætti 

sem tengjast kulnun. Helst má þar nefna stuðning yfirmanns ásamt tímakröfum og líkamlegu og 

starfstengdu álagi. Ýmislegt annað kom fram sem vert er að hafa í huga líkt og að yngri 

hjúkrunarfræðingar séu í meiri hættu á kulnun miðað við þá sem eldri eru. Skortur er á rannsóknum 

um íhlutanir sem gætu gagnast til fyrirbyggingar kulnunar en ákveðnir persónueiginleikar líkt og 

núvitundareiginleikar og árangursríkar aðlögunarleiðir við erfiðar aðstæður sýndu sig vera gagnlegar. 

Sérlega mikilvægt er að huga að andlegri vellíðan starfsmanna og koma þar deildarstjórar og 

aðstoðardeildarstjórar sterkt inn en það eru þeir sem hjúkrunarfræðingar eiga að geta leitað til í hinum 

ýmsu aðstæðum. Ábyrgðina er þó ekki einungis hægt að setja á yfirmenn hjúkrunarfræðinga heldur 

þurfa hjúkrunarfræðingar að auki að greina sína styrkleika og veikleika, finna út hvað vekur upp streitu 

hjá þeim þar sem langvarandi streituvaldandi aðstæður geta leitt til kulnunar. 

Skortur er á hjúkrunarfræðingum sem starfa við hjúkrun á Íslandi. Þrátt fyrir að mönnun 

bráðamóttökunnar hér á landi sé góð er álagið þar gífurlegt en hjúkrunarfræðinga vantar á legudeildir 

spítalans. Þar af leiðandi reynist erfitt að koma sjúklingum frá bráðamóttökunni á aðrar deildir. Ónóg 

mönnun tengist kulnun enda liggur í augum uppi að aukið álag á hjúkrunarfræðingum má oft á tíðum 

rekja til undirmönnunar og mikið álag til langs tíma getur leitt til kulnunar. Hér þurfa stjórnvöld að grípa 

inn í en nauðsynlegt er að bæta kjör hjúkrunarfræðinga svo að fleiri fáist til að sinna því gífurlega 

mikilvæga starfi sem hjúkrun er án þess að þróa með sér kulnun. 

Þar sem kulnun er alvarlegt ástand er mikilvægt að grípa sem fyrst inn í og forvarnir gegn kulnun 

því nauðsynlegar. Ekki eru forvarnir aðeins jákvæðar fyrir starfsfólkið sjálft heldur einnig fyrir 

samfélagið í heild sinni. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er nóg að einblína aðeins á forvarnir 

heldur skiptir máli að starfsfólk njóti sín í starfi og þar hefur starfsumhverfið mikið að segja. Stjórnendur 

bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi virðast vera meðvitaðir um hættuna á kulnun og alvarlegar 

afleiðingar hennar. Hafa þeir tekið nauðsynleg skref í forvarnarstarfi gegn kulnun, til dæmis með því 

að bjóða upp á kyrrðarjóga, viðrunarfundi, kyrrðarherbergi, nudd á starfstíma gegn gjaldi og á 

álagstímum er keyptur matur fyrir starfsfólk. Á fleiri deildum Landspítala hefur slíkt hið sama verið gert. 

Kulnun er ástand sem hægt er að fyrirbyggja og mun hagstæðara er að fjárfesta í forvarnarstarfi gegn 

kulnun heldur en að grípa inn í þegar of seint er orðið. Mannauður hjúkrunarfræðinga er mikill og þarf 

að taka alvarlega þann skort hjúkrunarfræðinga sem er hér á landi. Það að beina sjónum að 

vandamálum sem hægt er að leysa úr, líkt og kulnun, er skref í átt að bættu heilbrigðiskerfi og betri 

framtíð. 
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