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Ágrip 

Tilgangur: Samkvæmt erlendum rannsóknum eru hjúkrunarfræðingar 
útsettir fyrir hvers kyns vímuefnavanda vegna starfsumhverfis, álags, 
streitu og vaktavinnu. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta umfang 
notkunar og misnotkunar á áfengi-, vímuefnum og lyfseðilsskyldum 
lyfjum meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga og skoða tengsl þess við 
vaktavinnu, svefn, streitu og álag.  
 
Aðferð: Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og notast var við 
hentugleikaúrtak. Rafrænn spurningalisti var sendur á alla starfandi 
hjúkrunarfræðinga í FÍH og tóku 835 þeirra þátt. Gagnasöfnun fór fram 
haustið 2020. Spurningalistinn innihélt spurningar sem skoðuðu 
áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkun, ásamt því spyrja um svefn, streitu 
og álag. 
 
Niðurstöður: Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar neyta 85% 
hjúkrunarfræðinga áfengis fjórum sinnum í mánuði eða sjaldnar. 
Hlutfall þeirra er nota áfengi á skaðlegan hátt er 6,5%. Tæplega 47% 
hjúkrunarfræðinga hafa notað ávanabindandi lyf, þar af hafa 5,6 % 
þeirra nálgast lyfin með öðrum leiðum en að hafa fengið þau með 
lyfseðli  en ekki reyndist unnt að taka afstöðu til frekara eðlis 
misnotkunar á lyfjum vegna lágs svarhlutfalls. Aðeins voru fjórir  
þátttakendur sem svöruðu því jákvætt að nota vímuefni önnur en 
áfengi svo sem kannabis, amfetamín, kókaín, MDMA, eða 0.5%.  
Tæplega helmingur þátttakenda hafði tekið ólyfseðilsskyld lyf úr 
lyfjaskáp og 11% tekið lyfseðilsskyld lyf. Þrír af hverjum fjórum 
hjúkrunarfræðingum telja starf sitt valda í meðallagi til mjög mikilli 
streitu og telja 66% þeirra sem hafa glímt við svefntruflanir síðastliðið 
ár að starf þeirra hafi áhrif á svefn. Ekki reyndust vera marktækt tengsl 
milli misnotkunar á áfengi, svefni, streitu, vaktavinnu og álags. 
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Ályktanir: Áfengis og vímuefna misnotkun er nokkuð óalgeng meðal 
hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Aðgengi hjúkrunarfræðinga að 
lyfseðilsskyldum lyfjum er mikið og er nokkuð algengt að 
hjúkrunarfræðingar taki lyf úr lyfjaskáp, með eða án leyfi yfirmanns. 
Frekari rannsókna er þörf á þessu sviði en niðurstöðurnar gefa til kynna 
að þörf er fyrir sérhæfð úrræði fyrir vanda af þessum toga.  
 
Lykilorð: hjúkrunarfræðingar, notkun, áfengi, lyfseðilsskyld lyf, streita, 
álag, lýsandi þversniðsrannsókn 
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to assess the extent of alcohol, 
drug and prescription drug use and abuse among Icelandic nurses and 
to examine if there is a relationship with shift work, sleep, stress and 
occupational load. 
 
Method: The study was a non-interventional cross-sectional study. An 
electronic questionnaire was sent to all working nurses at the 
Association of Icelandic nurses and 835 of them participated. Data 
collection took place in the autumn of 2020. The questionnaire 
measured alcohol, prescription drug, and drug use as well as including 
questions about sleep, stress and occupational load.  
 
Results: According to the results of this study 85% of the nurses 
consumed alcohol four times a month or less. The proportion of those 
who used alcohol in a harmful way was 6.5%. Almost 47% of the 
nurses have used addictive prescription type drugs, almost half had 
taken non-prescription drugs from a medicine cabinet, and 11% had 
taken prescription drugs. Only four particpants stated they were using  
recreational drugs like cannabis, amphetamine, cocaine, and MDMA, 
or 0.5%.  It was not possible to examine the nature of drug abuse 
further due to a low response rate. Three out of four nurses 
considered their work to be moderately stressful and 66% of those 
who have struggled with sleep disorders in the last year believe that 
their work affects sleep. There was no significant association between 
alcohol abuse and sleep, stress, shift work and stress. 
 
Conclusions: Alcohol use is relatively uncommon among Icelandic 
nurses. Nurses' access to prescription drugs is easy and it is quite 
common for nurses to take medications from a medicine cabinet, with 
or without a supervisor's permission. Further research is needed, but 



 

 viii 

the study brings to light the need for specialized treatment resources 
for nurses that are experiencing substance use related problems.  
 
Key words: Nurses, substance use, alcohol, prescription drugs, stress, 
occupational load, non-interventional cross-sectional research 
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1 Fræðilegur bakgrunnur 

1.1 Inngangur 

Frá upphafi mannkyns hefur notkun á hinum ýmsu vímugjöfum verið 

viðloðandi menningu víða um heim. Forsendurnar þar að baki eru líklega eins 

fjölbreyttar og þær eru margar og mætti sem dæmi nefna að komast í tengsl 

við æðri mátt, til skemmtunar og uppbrots á hversdagsleikanum, til 

verkjastillingar eða til að takast á við ýmis geðræn einkenni. Notkun vímuefna 

annarra en áfengis er oft litið hornauga meðal almennings. Hugtökin notkun 

og fíkn er ekki hægt að nota jöfnum höndum þar sem einstaklingur getur notað 

ákveðin efni án þess að vera fíkin í þau (NIDA- National Institute on Drug Abuse, 

2018). Mannkynssagan kennir okkur að sambandið milli vímuefnanotkunar, 

fíknar og ánetjunar er margfalt flóknara en bara það að ánetjast vímugjafa 

heldur spila þættir eins og menning, samfélagið, trú, lærð hegðun, erfðir og 

persónueinkenni veigamikinn þátt (Crocq, 2007). 

Þekkt er að hvar sem hjúkrunarfræðingur starfar innan 

heilbrigðiskerfisins eru miklar líkur á því að hann hitti skjólstæðinga sem glíma 

á einn eða annan hátt við vímuefnavanda (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009). En 

hvert skyldi vera hlutfall þeirra hjúkrunarfræðinga sem sjálfir glíma við slíkan 

vanda? Erlendar rannsóknir hafa sýnt að notkun á vímugjöfum er jafn algeng 

meðal hjúkrunarfræðinga og í almennu þýði  (Kunyk, 2015; Trinkoff og Storr, 

1998). Tíðni notkunar á ólöglegum vímuefnum er einnig sambærileg meðal 

hjúkrunarfræðinga og í almennu þýði (Junqueira, Santos, Araújo, Ferreira, 

Giuliani og Pillon, 2018; Kunyk, 2015). Misnotkun lyfseðilsskyldra 
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ávanabindandi lyfja virðist hins vegar örlítið algengari meðal 

hjúkrunarfræðinga en í almennu þýði (Kunyk, 2015; Trinkoff, Storr og Wall, 

1999) eða 7% (Trinkoff, Storr og Wall, 1998) miðað við 6% í almennu þýði í 

Bandaríkjunum (SAMSHA -Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, 2018). Einnig virðist mikil notkun áfengis á skömmum tíma eða 

ölvunardrykkja vera algengari meðal hjúkrunarfræðinga en í almennu þýði 

(Blake og Harrison, 2013; Junqueira o.fl., 2018; Raistrick, Russell, Tober og 

Tindale, 2008; Tobias o.fl., 2018).  

Í ljósi niðurstaðna og algengis erlendis er sérlega áhugavert að athuga 

stöðuna hér á landi í þessum málaflokki þar sem slíkt hefur ekki verið gert áður. 

Þykir það sérlega áhugavert í samfélagi eins og okkar þar sem heilbrigðiskerfið 

hefur mátt þola margt síðustu misseri, allt frá manneklu yfir í heimsfaraldur 

með tilheyrandi áhrifum á notendur, fjölskyldur þeirra og starfsfólk. Þar að auki 

hefur umræða um slíkan vanda almennt farið lágt meðal hjúkrunarfræðinga en 

niðurstöður slíkrar rannsóknar gæti opnað á umræðu um vanda tengt áfengi 

og annarra vímugjafa innan fagstéttarinnar og mögulegar ástæður sem liggja 

þar að baki. 

1.2 Skilgreiningar á orðanotkun 

Ánetjun (e. dependence): líkamleg og/eða andleg ánetjun efnis og leiðir til 

fráhvarfa ef notkun efnisins er skyndilega hætt (Ruben, 2004) en einstaklingur 

uppfyllir ekki greiningarskilmerki fyrir fíkn (WHO - World Health Organization, 

2019).  

Bakslag (e. relapse): notkun eftir að viðkomandi hefur átt tímabil, lengri eða 

skemmri, þar sem hann hefur haldið sig frá vímuefnum og er talið eðlilegur 

hluti af bataferli (Maisto, Witkiewitz, Moskal og Wilson, 2016).  
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Fíkn (e. addiction): andleg og líkamleg ánetjun eftir endurtekna notkun og því 

fylgir mikil löngun til þess að nota efnið (WHO, 2019). Erfiðleikar við að stýra 

notkun þrátt fyrir skaðlegar afleiðingar og er þörfin fyrir að nálgast efnið sett 

framar öllu öðru. Einnig aukið þol og stundum líkamleg fráhvörf. Einstaklingur 

uppfyllir greiningarskilmerki greiningarkerfa fyrir fíkniheilkenni og er skilgreint 

nánar eftir því hvaða efni einstaklingurinn er fíkinn í, svo sem vímuefnafíkn (e. 

substance use disorder) eða áfengisfíkn (e. alchohol use disorder).  

Fráhvarf (e. withdrawal): líkamleg og sálræn einkenni sem koma í kjölfar 

endurtekinnar notkunar hugbreytandi efna og orsakast af líkamlegri ánetjun 

efnisins (Ruben, 2004). 

Lyf: öll þau efni eða efnasambönd sem eru gagnleg til að meðhöndla eða 

fyrirbyggja sjúkdóma eða hafa áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi líkamans 

(Lyfjalög nr. 100/2020).  Lyf geta bæði verið lyfseðilsskyld og ólyfseðilsskyld. 

Lyf eru lyfseðilsskyld ef þau krefjast sérfræðiþekkingar sem heilbrigðisstarfsfólk 

býr yfir við notkun þeirra (Lyfjalög nr. 100/2020).  Misnotkun/ofnotkun: 

viðvarandi notkun sem hefur skaðleg áhrif á félagleg tengsl, líkamlega og 

andlega heilsu óháð því hvort einstaklingur uppfyllir greiningarskilmerki fyrir 

fíkniheilkenni (Embætti Landlæknis, 2020). 

Notkun (e. use): hvers kyns notkun á hugbreytandi eða vímugefandi efni 

(McLellan, 2017).  

Skaðleg notkun (e. harmful use): skaðleg notkun hugbreytandi efna sem valda 

skaða á heilsu en uppfylla ekki skilgreiningar fyrir fíkn (Embætti Landlæknis, 

2020). Afleiðingarnar geta verið líkamlegar svo sem lifrarbólga eða geðrænar 

svo sem þunglyndi. Greiningin fíkn ekki til staðar (WHO, 2019). 

Vímuefni: efni sem hefur lífeðlisfræðileg áhrif á starfsemi líkamans þegar það 

er innbyrt eða neytt (WHO, 2019). Slík efni eru gjarnan notuð til afþreyingar en  
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geta haft ávanabindandi áhrif. Vímuefni eru ólögleg víða þar á meðal hér á 

landi og varðar meðhöndlun þeirra, kaup og sala við lög (Lög um ávana- og 

fíkniefni nr. 65/1974). Sem dæmi um vímuefni má nefna kannabis, amfetamín 

og kókaín.  

Ölvunardrykkja (e. heavy episodic drinking – binge drinking): drykkja á 

umtalsverðu magni af áfengi í einu eða fimm eða fleiri drykkir við sama tilefni 

samkvæmt (Embætti Landlæknis, 2020). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

skilgreinir ölvunardrykkju sem notkun á 60 grömmum eða meira af hreinu 

alkahóli, að minnsta kosti mánaðarlega (WHO, 2014).  

 

1.3 Þróun vímuefnavanda 

Notast er við tvö greiningarkerfi til þess að skilgreina sjúkdómsgreiningar í 

heilbrigðiskerfinu. Annað kemur frá Bandaríkjunum og kallast DSM-5 og er 

nýjasta útgáfa þess frá árinu 2013. Í DSM-5 er ekki gerður greinamunur á því 

hvort um vímuefnafíkn eða misnotkun er að ræða (American Psychiatric 

Association, 2013). Vímuefnaröskunin er flokkuð eftir alvarleika og er það gert 

með viðmiðunarlista sem fylgir greiningarkerfinu og er vandinn alvarlegri eftir 

því sem einstaklingur uppfyllir fleiri einkenni.  

Hitt kerfið er frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, nefnist ICD-10, og 

notast er hér á landi. Samkvæmt skilgreiningum ICD-10 er einstaklingur háður 

vímugjafa þegar þrjú eða fleiri viðmið um fíkn eru til staðar síðastliðið ár og 

uppfyllir hann þá greiningarskilmerki fyrir fíkniheilkenni (WHO, 2019). Viðmiðin 

eru: fíkn eða mikil löngun til að nota, erfiðleikar við að stýra notkun, líkamleg 

fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr notkun eða henni hætt, þolmyndun fyrir 

efni, meiri tími fer í að afla sér efna sem kemur niður á öðrum þáttum í lífinu 
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og notkun haldið áfram þrátt fyrir að notandinn gerir sér grein fyrir því að 

notkunin er honum skaðleg. 

Fíkniheilkenni eða alvarlegur vímuefnavandi voru eitt sinn álitin 

persónueinkenni eða merki um veikleika (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2016). Í dag er slíkur vandi viðurkenndur sem langvinnur 

sjúkdómur sem hefur áhrif á heilsu, þátttöku í samfélaginu og verður til þess 

að einstaklingur hefur ekki stjórn á vímuefnanotkuninni (American Psychiatric 

Association, 2013). Á Íslandi sem í öðrum löndum er óhófleg notkun vímugjafa 

talið lýðheilsuvandamál sem hefur skaðleg áhrif á heilsu þjóðarinnar og er einn 

af áhættuþáttum fyrir þróun annara langvinnra sjúkdóma 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Þrátt fyrir að eðli sjúkdómana séu ólíkir má líkja 

fíkniheilkenni við aðra sjúkdóma eins og háþrýsting, astma eða sykursýki (NIDA, 

2005). Þessir fjórir kvillar eiga það allir sameiginlegt að vera langvinnir, 

erfðatengdir, hafa líkur á bakslagi og að einstaklingar upplifi erfiðleika við 

meðferðarheldni. 

Fíknivandi hefur einnig verið skýrður sem þriggja þátta vítahringur þar 

sem fyrsta stigið er inntaka eða víma, annað fráhvörf og neikvæðar afleiðingar 

og það þriðja tilhlökkun og vera upptekin af notkuninni (SAMSHA, 2016). Eftir 

því sem vandinn verður alvarlegri verður vítahringurinn það einnig og verða þá 

breytingar á taugalífeðlisfræði heilans og á getu einstaklingsins til þess að 

stjórna notkuninni. Það er ekki endilega samasem merki milli þess að nota 

vímuefni á einhverjum tímapunkti og að ánetjast þeim eða þróa með sér 

fíkniheilkenni og eru ýmsir þættir sem skipta þar máli. Sem dæmi má nefna 

erfðir, aldur við upphaf notkunar, sálfélagslegir þættir, umhverfisþættir, 

menningarleg norm, félagslegur stuðningur og streita (Stone, Becker, Huber og 

Catalano, 2012). Þróun vímuefnavanda fer ekki í manngreiningarálit og geta 

allir óháð aldri, stétt og stöðu verið útsettir fyrir þessum langvinna vanda. 
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1.4 Notkun hjúkrunarfræðinga 

Samkvæmt erlendum rannsóknum eru hjúkrunarfræðingar sem og 

heilbrigðisstarfsfólk almennt viðkvæmara og útsettara fyrir hvers kyns 

vímuefnavanda vegna starfsumhverfis, álags, streitu (Horton-Deutsch, 

McNelis, og O'Haver Day, 2011; Kunyk, 2015; Ross, Berry, Smye og Goldner, 

2018a;  Tobias o.fl., 2018; Trinkoff og Storr, 1998) og vinnufyrirkomulags í 

formi vaktavinnu (Ross, Jukubec, Berry og Smye, 2018b; Tobias o.fl., 2018). Þá 

hefur það einnig komið fram í erlendum rannsóknum að hjúkrunarfræðingar 

telja sig líklega til þess að hafa stjórn á vanda tengt notkunar á vímugjöfum 

vegna reynslu sinnar og menntunar (Mumba, 2018; Trinkoff, Storr og Wall, 

1999), sér í lagi í tengslum við notkun á ávanabindandi lyfjum (Monroe og 

Kenaga, 2010; Trinkoff, Storr og Wall, 1999). Á vinnustöðum þar sem aðgengi 

hjúkrunarfræðinga að slíkum lyfjum er gott eru meiri líkur á að 

hjúkrunarfræðingar nýti sér aðstöðuna og noti ávanabindandi lyf (Kunyk, 

Inness, Reisdorfer, Morris og Chambers, 2016; Mumba og Kraemer, 2019; Ross 

o.fl., 2018a; Trinkoff, Storr og Wall, 1999) og er það talið sérstaklega 

áhættusamt ef hjúkrunarfræðingar telja litlar líkur á ánetjun vegna þekkingar 

sinnar á lyfjum (Trinkoff og Storr, 1998). 

Séu sérsvið innan hjúkrunar skoðuð kemur í ljós að algengara er að 

hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðadeildum og gjörgæslu nýti sér gott 

aðgengi að lyfjum (Cares, Pace, Denious og Crane, 2015) en einnig er algengi 

notkunar hjá svæfingarhjúkrunarfræðingum nokkurt sé horft á fjölda þeirra er 

leita sér aðstoðar vegna vímuefnavanda (Mumba, 2018). Þá er það talið 

algengt að hjúkrunarfræðingar nálgist opíóða og róandi lyf hjá skjólstæðingum 

sínum, t.d. í heimahjúkrun en samkvæmt einni rannsókn nálguðust 30% 

þátttakenda sem allt voru hjúkrunarfræðingar lyf hjá skjólstæðingum sínum 

(Mumba, Baxley, Snow og Cipher, 2019). 
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1.4.1 Tíðni 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að hlutfall hjúkrunarfræðinga sem nota hvers 

kyns vímugjafa er töluvert hátt eða 32% samkvæmt einni rannsókn með 

tæplega 4500 þátttakendum (Trinkoff og Storr, 1998). Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að notkun á vímugjöfum er sambærileg hjá 

heilbrigðisstarfsfólki og í almennu þýði ef öll vímuefni eru sett saman í einn 

flokk  (Kunyk, 2015; Trinkoff og Storr, 1998) en notkun vímuefna á heimsvísu 

er 5,3% (United Nations, 2020). Notkun hjúkrunarfræðinga á ólöglegum 

vímuefnum virðist vera sambærileg og í almennu þýði (Junqueira o.fl., 2018; 

Kunyk, 2015). Tíðni misnotkunar á ávanabindandi lyfjum virðist hins vegar 

algengari meðal hjúkrunarfræðinga en í almennu þýði (Trinkoff, Storr og Wall, 

1999) og tíðni ölvunardrykkju virðist almennt algengari hjá 

heilbrigðisstarfsfólki og þar með talið hjúkrunarfræðingum en í almennu þýði 

(Kenna og Wood, 2004; Raistrick o.fl., 2008; Tobias o.fl., 2018) sér í lagi meðal 

vaktavinnufólks (Tobias o.fl., 2018). Tíðni ölvunardrykkju er um 16,5% í 

almennu þýði í Evrópu (WHO, 2014) en rannsóknir hafa sýnt fram á tíðni á 

bilinu 10-40% meðal hjúkrunarfræðinga (Blake og Harrison, 2013; Junqueira 

o.fl., 2018; Trinkoff og Storr, 1998; Tobias o.fl., 2018). Einnig er slík notkun 

algengari hjá hjúkrunarfræðingum í vaktavinnu (Tobias o.fl., 2018).  

Enginn viðmið eru þekkt um skaðlausa eða örugga notkun áfengis 

(Embætti Landlæknis, 2020). Tíðni skaðlegrar notkunar á áfengi í almennu þýði 

á Íslandi hefur mælst á bilinu 3,5-6,3% (Heilbrigðisráðherra, 2005; WHO, 2014) 

en 7,5% í Evrópu. Ánetjun áfengis í almennu þýði á Íslandi er 2% en 4% í Evrópu 

(WHO, 2014). Hlutfall hjúkrunarfræðinga sem uppfylla greiningarskilmerki 

samkvæmt erlendum rannsóknum fyrir áfengisfíkn er um 6% og 1,9% uppfylla 

greiningarskilmerki fyrir vímuefnafíkn (Kunyk, 2015). 3% hjúkrunarfræðinga 

uppfylltu greiningarskilmerki fyrir ánetjun 12 mánuðina á undan samkvæmt 
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einni rannsókn frá Kanada (Kunyk, 2015). Ef skoðaður er bakgrunnur 

hjúkrunarfræðinga sem voru í meðferð vegna hvers kyns vímuefnavanda 

erlendis, var þar stærsti hópurinn vegna áfengisnotkunar eða tæp 29% 

(Mumba og Kraemer, 2019). Hópurinn næst á eftir kom vegna notkunar á 

ópíóðum eða 27%. 

1.4.2 Reynsla hjúkrunarfræðinga af notkun 

Nokkrar rannsóknir hafa skoðað upplifun og reynslu hjúkrunarfræðinga á því 

að glíma við vanda tengdan áfengis og vímuefnanotkun. Þá hefur það sýnt sig 

að áfengisnotkun er bjargráð sem hefur sýnt sig að hafi neikvæð áhrif á líðan 

og eykur líkur á kulnun (Cares o.fl., 2015; Guo, Lou, Lam, Cross, Plummer og 

Zhang, 2018) og er jafnframt óhjálplegt bjargráð fyrir hjúkrunarfræðinga sem 

skortir seiglu (Jarrad, Hammad og Shawashi, 2018). Notkun á áfengi og öðrum 

vímugjöfum hefur jafnframt sterkt samband við þunglyndi (Cares o.fl., 2015). 

Rannsóknir sem skoðað hafa upplifun hjúkrunarnema í hjúkrunarnámi bendir 

til þess að nemendur sem upplifðu meiri streitu í námi og starfi noti frekar 

vímugjafa (Boulton og O’Connell, 2017). 

Ein rannsókn skoðaði hóp hjúkrunarfræðinga sem allir áttu það 

sameiginlegt að leita sér aðstoðar vegna áfengis- og/eða vímuefnavanda. Þar 

kom fram að tæplega helmingur þeirra (48%) hafði neytt áfengis, lyfja eða 

vímuefna í vinnu (Cares o.fl., 2015). Einn af hverjum fjórum höfðu tekið lyf af 

vinnustað til einkanota, til dæmis lyf úr förgunarkössum eða skiptu út lyfjum. 

Nær helmingur eða 48% taldi vanda sinn hafa haft  skaðleg áhrif á frammistöðu 

í vinnu og 27% töldu sig hafa sett skjólstæðinga í hættu vegna sinnar notkunar. 

Hlutfall þeirra sem töldu að vandi þeirra hefði getað verið uppgötvaður fyrr var 

um 70%. Ástæðurnar voru vegna aukinnar notkunar verkjalyfja til sjúklinga, 

öxluðu minni ábyrgð, höfðu horfið úr vinnu eða mætt seint og illa (Cares o.fl., 

2015). 
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Ross og félagar gerðu eigindlega rannsókn þar sem rætt var við 12 

hjúkrunarfræðinga sem allir höfðu átt við áfengis eða vímuefnavanda að stríða 

(Ross o.fl., 2018b). Samkvæmt hjúkrunarfræðingunum nota margir lyf til þess 

að takast á við líkamleg einkenni, verki eða truflanir á vöku og svefni tengt 

vaktavinnu. Þessi sjálfsmeðhöndlun var oftast samþykkt og gerð með fullri 

vitund kollega þeirra. Einnig þótti það alls ekki óalgengt að hjúkrunarfræðingar 

tækju ólyfseðilsskyld lyf af vinnustað til þess að komast í gegnum vaktina. Sumir 

hjúkrunarfræðingarnir sem höfðu tekið lyf ófrjálsri hendi af vinnustað töldu 

það auka hæfni þeirra til starfa og gerðu þeim auðveldara fyrir við að starfa og 

takast á við líkamlegt og andlegt álag tengt vinnu. Þá jókst þolinmæði þeirra 

fyrir samstarfsfélögum og sjúklingum, gátu unnið lengur og jafnvel sleppt 

grunnþörfum eins og að borða og sofa. Þessir hjúkrunarfræðingar voru 

jafnframt duglegri að taka aukvaktir og unnu jafnvel talsvert meira en af þeim 

var krafist. Samstarfsfélagar litu á sem duglega þar sem þeir unnu mikið og 

jafnvel á óvinsælum vöktum (Ross o.fl., 2018b). Þátttakendur í rannsókninni 

töluðu um áfengisneyslu á annan hátt en um aðra vímugjafa (Ross o.fl., 2018b). 

Áfengisnotkun utan vinnu var talsvert rædd og lýst sem aðferð til þess að takast 

á við tilfinningalega streitu, sér í lagi tengt vinnu. Mikil ölvunardrykkja var 

algeng og talað um sem góða leið til þess að slaka á og var almennt rætt 

opinskátt um gagnsemi þess í starfsmannahópnum. Rannsókn Ross og félaga 

sýnir fram á að grunnmenntun hjúkrunarfræðinga og aðstæður í starfi gaf þeim 

ekki leiðir eða hæfni til þess að skilja eigin vímuefnavanda (2018b). Þess þó 

heldur upplifðu þeir sig áður sem ónæma fyrir ánetjun og áttu erfitt með að 

sjá að vandi væri til staðar. 

1.5 Starf hjúkrunarfræðinga 

Starf hjúkrunarfræðinga er almennt talið nokkuð streitumikið og á það bæði 

við um líkamlega og andlega streitu (Deklava, Millere og Cirenis, 2011). Á það 
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sama við um annað heilbrigðisstarfsfólk og er það þá talið á ábyrgð hvers 

starfsmanns fyrir sig sem og vanda heilbrigðiskerfisins í heild sinni (West, 

Dyrbye og Shanafelt, 2018). Streita í vinnu hjá hjúkrunarfræðingum getur 

orsakast vegna mikils álags, afleysinga á öðrum deildum, yfirvinnu, eða skorts 

á stuðningi frá vinnufélögum (Epstein, Burns og Conlon, 2010) og vaktavinnu 

(Epstein o.fl., 2010; Ross, Bevans, Brooks, Gibbons og Wallen, 2017; Trinkoff 

og Storr, 1998). Þessir þættir eru jafnframt taldir auka líkur á kulnun í starfi 

(Ross o.fl., 2017).  Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að streita í vinnu 

hjúkrunarfræðinga hefur áhrif á svefngæði sem og mat á gæðum eigin heilsu 

(Lin, Liao, Chen, og Fan, 2014) og að vaktavinna hefur neikvæð áhrif á svefn og 

lífsgæði hjúkrunarfræðinga, sér í lagi mikil næturvinna (Palhares, Corrente og 

Matsubara, 2014).  

Samkvæmt íslenskri rannsókn eru hjúkrunarfræðingar almennt 

ánægðir í starfi en finna fyrir talsverðri streitu (Birna G. Flygenring og Herdís 

Sveinsdóttir, 2014). Í rannsókn sem gerð var meðal íslenskra 

hjúkrunarfræðinga kom fram að álag og streita ræðst af miklu leyti af því 

hvernig hverjum og einum hjúkrunarfræðingi tekst að takast á við 

streituvaldana (Herdís Sveinsdóttir, Páll Biering og Ramel, 2006). Þættir sem 

juku á streitu voru lítið svigrúm til faglegrar eflingar, óskráð vinna, lítil 

starfsreynsla og minni ánægja með deildarstjóra. Vinnuálag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga er talið mikið (Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg 

Ásgeirsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2011) og hefur sú ályktun verið dregin 

að vinnuaðstæður íslenskra hjúkrunarfræðinga valdi meiri streitu en 

nágrannaþjóða á Norðurlöndum sem oftast eru notuð til samanburðar (Herdís 

Sveinsdóttir o.fl., 2006). Erlendis hefur verið sýnt fram á það meðal 

heilbrigðisstarfsfólks að yngri hjúkrunarfræðingar sem og þeir sem hafa styttri 

starfsaldur eru líklegri til þess að upplifa kulnun og streitu í starfi (Lacy og Chan, 
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2018). Hefur það sama hefur komið fram í íslenskum rannsóknum á aðstæðum 

hjúkrunarfræðinga (Berglind Harpa Svavarsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 

2020). 

1.6 Ómeðhöndluð virk notkun 

Þegar virk notkun hjá heilbrigðisstarfsfólki er ekki meðhöndluð getur það haft 

afar alvarlegar afleiðingar bæði fyrir hjúkrunarfræðinginn sem og fyrir afdrif 

þeirra skjólstæðinga sem hann sinnir, fjölskyldu þeirra, öryggi skjólstæðinga og 

heilbrigðiskerfið í heild sinni (McLellan, Skipper, Campbell, DuPont, 2008). 

Hjúkrunarfræðingar með áfengis- og vímuefnavanda sýna fram á minni afköst 

í starfi, eru meira fjarverandi, stoppa styttra á hverjum vinnustað en einnig eru 

auknar líkur á að starfsmaður slasist á vinnustað, veiti verri hjúkrun til 

skjólstæðinga og að skráningu sé ábótavant (Epstein o.fl., 2010). 

1.6.1 Erfiðleikar við að leita sér aðstoðar 

Ein algengasta ástæða þess að einstaklingar sem glíma við hvers konar 

vímuefnavanda leita sér ekki aðstoðar eru fordómar gagnvart slíkum vanda 

(SAMSHA, 2015). Þá má jafnframt draga þá ályktun að skömm sé enn frekar 

ríkari hjá hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki sem hafa mikið að 

missa ef upp kemst um vanda þeirra. Þá er ákveðin virðing fólgin í því að vera 

hjúkrunarfræðingur og gæti skömm fylgt því að hafa orðið á (Mumba, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar sem glíma við 

vímuefnavanda eru hikandi við að leita sér aðstoðar (Kunyk, 2015; Mumba, 

2018) og leita sér sjaldnast aðstoðar fyrr en þeir hafa rekið sig á í starfi (Cares 

o.fl., 2015; Mumba, 2018; Mumba og Kreamer, 2019) þó að það sé ekki algilt 

(Foli, Reddick, Zhang, Edwards, 2019). Með því að leita sér aðstoðar er 

hjúkrunarfræðingurinn jafnvel óbeint eða beint að viðurkenna að hafa brotið 

af sér í starfi samhliða notkuninni og starfsleyfið þar með í húfi. Sem dæmi kom 
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það fram í erlendri rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga sem hafa leitað sér 

aðstoðar vegna áfengis- eða vímuefnavanda að yfirmenn vissu ekki af 

vandanum í 98% tilvika (Kunyk, 2015). Fleiri þættir koma í veg fyrir að 

hjúkrunarfræðingurinn leiti sér aðstoðar og má nefna hræðslu, skömm, ótti við 

að trúnaður verði ekki haldinn, ótti við að missa hjúkrunarleyfi, afneitun og 

eigin fordómar (Cares o.fl., 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum kanadískrar rannsóknar voru 90% þeirra 

þátttakenda sem töldu sig glíma við vanda tengt vímugjöfum enn starfandi og 

höfðu ekki leitað sér aðstoðar (Kunyk, 2015). Það að vera staðinn að verki við 

að nota vímugjafa á vinnustað er ákveðinn vendipunktur sem gæti ýtt fólki í 

áttina að því að leita sér aðstoðar en það er þó alls ekki algilt (Kunyk o.fl., 2016). 

Jafnvel trúðu hjúkrunarfræðingarnir því að enginn vandi væri til staðar og töldu 

sig frekar vera að meðhöndla sjálfir vandamálin sem er til staðar voru, þ.e. 

önnur vandamál en notkun á vímugjöfum svo sem kvíða eða verki (Foli o.fl., 

2019). Samanburðarrannsókn leiddi það í ljós að það að leita sér aðstoðar 

getur í raun verið dýrkeyptara fyrir heilbrigðisstarfsmenn heldur en að halda 

notkun vímugjafa áfram (Kunyk o.fl., 2016). Þá er ekki átt við beinan kostnað í 

formi peninga heldur felst kostnaðurinn í raun í þeim áhrifum sem þetta hefur 

á hjúkrunarfræðinginn, líf hans og umhverfi að ógleymdu áhrifum á starfið 

sjálft. Það að halda áfram notkun á vímugjöfum gæti þá einfaldlega verið 

einfaldari og hagkvæmari kosturinn fyrir þann sem á í hlut þó svo að áhættan 

sé líklega meiri fyrir skjólstæðinga, stofnanir, heilbrigðiskerfið og samfélagið í 

heild sinni og gæti endað með alvarlegum afleiðingum fyrir alla hlutaðeigandi. 

1.6.2 Hvað er til ráða 

Mikilvægt er að hafa í huga að þegar alvarlegur vandi er til staðar er það í raun 

sjúkdómur sem einstaklingur þjáist af en ekki hegðunarvandi og því er 

mikilvægt að mæta einstaklingnum á þeim forsendum og veita meðferð við 
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hæfi (Foli o.fl., 2019; Kunyk, Milner og Overend, 2016). Erlendis er hlutfall 

þeirra í almennu þýði sem reyna að hætta og lenda í bakslagi um 93-97% 

(SAMSHA, 2016) en meðal hjúkrunarfræðinga er þetta hlutfall um 40% 

samkvæmt einni rannsókn (Zhong, Kenward, Sheets, Doherty og Gross, 2009). 

 Með réttri meðferð geta heilbrigðisstarfmenn snúið aftur til vinnu á 

öruggan hátt og sinnt starfi sínu, án þess að ógna lífi eða öryggi skjólstæðinga 

sinna (Horton-Deutch o.fl., 2011; Monroe, Vandoren, Smith, Kole, Kenaga, 

2011). Til eru gagnreyndar aðferðir sem eru vel til þess fallnar að styðja við 

starfsmanninn í þessum aðstæðum og eru horfur til bata góðar (McLellan, 

Lewis, O’Brien og Kleber, 2000; Strobbe og Crowley, 2017). Víða erlendis eru 

komin úrræði fyrir hjúkrunarfræðinga til þess að leita sér aðstoðar án þess að 

hljóta fyrir það refsingu svo sem með leyfissviptingu en slík úrræði eru talin til 

þess fallin að auka líkur á að hjúkrunarfræðingar leiti sér aðstoðar (Horton-

Deutch o.fl., 2011; Monroe og Kenaga, 2010). Í þessum úrræðum eru þá 

hjúkrunarfræðingum veitt meðferð í öruggu umhverfi, fá síðan stuðning við að 

byrja að starfa á ný undir eftirliti og eru svo settar ákveðnar tímabundnar 

hömlur á starfsleyfi þess sem á í hlut svo sem að mega ekki starfa á ákveðnum 

deildum eða gefa ákveðin lyf (Bettinardi-Angres, Pickett og Patrick, 2012; Texas 

peer Assistance Program for Nurses, 2016). Hefur þetta gefið góða raun bæði 

meðal hjúkrunarfræðinganna sjálfra en einnig meðal samstarfsfélaga sem lýsti 

sér í auknu trausti til þeirra þegar þeir snúa aftur til starfa (Cook, 2013). Það 

hefur reynst verndandi þáttur ef hjúkrunarfræðingur stoppar lengi í slíkum 

meðferðarúrræðum (Horton-Deutsch o.fl., 2011; Mumba, Baxter, Cipher og 

Snow 2019). Engu slíku samræmdu úrræði hefur verið komið á fót hér á landi 

heldur er það í höndum einstakra stofnanna og yfirmanna hvernig brugðist er 

við hverju tilfelli fyrir sig. 
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1.7 Staðan á Íslandi í dag 

Ekki eru til staðlaðir verkferlar á Íslandi í dag fyrir hjúkrunarfræðinga eða 

heilbrigðisstarfsfólk þegar vandi vegna áfengis-, lyfja- og/eða vímuefna kemur 

upp á yfirborðið eða hefur áhrif í starfi. Landlæknir sér um útgáfu starfsleyfa 

fyrir hjúkrunarfræðinga og heldur jafnframt utan um þann fjölda sem hafa 

verið sviptir eða hlotið áminningu frá Landlækni. Á síðustu 10 árum hafa sex 

hjúkrunarfræðingar fengið áminningu landlæknis og fjórir hjúkrunarfræðingar 

hafa verið sviptir starfsleyfi vegna áfengis-, lyfja-, eða vímuefnavanda (Halldóra 

Þormóðsdóttir, Embætti Landlæknis, tölvupóstur 20. apríl 2020). Einn af 

þessum fjórum hlaut áminningu áður en til sviptingar kom, en hinir þrír voru 

sviptir án áminningar. Eru þetta því alls níu hjúkrunarfræðingar. Það kemur þó 

alls ekki alltaf til slíkra úrræða, það fer allt eftir hverju máli fyrir sig. 

Hjúkrunarfræðingurinn verður að hafa verið undir áhrifum í starfi eða að 

misnotkunin hafi haft áhrif á starf hans/hennar sem heilbrigðisstarfsmanns. 

Sumar íslenskar heilbrigðisstofnanir hafa skilgreint sitt eigið verklag og 

má sem dæmi nefna Landspítala (Ásta Bjarnadóttir, Landspítali, tölvupóstur 7. 

október 2019) og Hrafnistu (Bjarney Sigurðardóttir, Hrafnista, tölvupóstur 7. 

nóvember 2019) . Ekki er haldið utan um tölfræði á þessum vinnustöðum þar 

sem ekki er heimilt að skrá eðli veikinda hjá starfsfólki samkvæmt 

persónuverndarlögum. Á Sjúkrahúsinu á Akureyri koma mál er varða notkun á 

vímugjöfum inn á borð til mannauðsstjóra þar sem þau eru skráð og haldið 

utan um tíðni. Samkvæmt upplýsingum frá SAK hafa engin mál komið inn 

síðastliðin ár er varða misnotkun áfengis-, lyfja- eða vímuefna (Dagbjört Brynja 

Harðardóttir Tveiten, SAK, tölvupóstur 7. október 2019). Hins vegar hafa komið 

upp ýmis mál á þeim tíma sem ekki eru skilgreind sem fíknivandi en notkun 

vímugjafa kom við sögu og var þá hluti af ástæðunni fyrir vanda sem leitað var 

til mannauðsráðgjafa. 
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Samkvæmt upplýsingum frá formanni Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga (Guðbjörg Pálsdóttir, formaður FÍH, tölvupóstur 2. október 

2019)  leita þangað einstaka sinnum hjúkrunarfræðingar sem hafa lent í vanda 

á sínum vinnustað vegna notkunar á vímuefnum. Félagið veit þar af leiðandi 

ekki af vandanum nema ef félagsmaður leitar beint til félagsins. Ekki er haldið 

utan um neinar fjöldatölur og er hvert og eitt mál unnið sem einstaklingsmál. 

1.8 Gildi fyrir hjúkrun 

Rannsóknir á tíðni eða umfangi notkunar vímugjafa hafa ekki verið 

framkvæmdar hér á landi meðal hjúkrunarfræðinga. Það að afla upplýsinga um 

umfang og eðli þessa vanda hér á landi skiptir máli fyrir stéttina, 

heilbrigðisstofnanir sem hjúkrunarfræðingar starfa á og heilbrigðiskerfið í heild 

sinni. Ávinningurinn snýr jafnframt að öryggi, heilsu og vellíðan skjólstæðinga, 

færri slysum, óhöppum og mistökum í starfi. Notkun vímugjafa meðal 

hjúkrunarfræðinga er heilsufarslegt vandamál og er ekki einungis vandi þess 

hjúkrunarfræðings sem við vandann á að etja heldur einnig fyrir stéttina og 

þeirra sem þiggja þjónustu heilbrigðiskerfisins (Griffith, 2009). Því er afar 

mikilvægt að leggja áherslu á forvarnir, snemmtæka íhlutun og stuðning 

gegnum bataferlið.  

Draga má þá ályktun að öryggi sjúklinga sé beinlínis ógnað ef 

hjúkrunarfræðingur er undir áhrifum, í fráhvörfum eða einfaldlega ,,eftir sig”, 

vegna verri dómgreindar og minni samhæfingar tengt notkun áfengis eða 

annarra vímuefna (Kunyk, 2015). Upplýsingar um notkun hjúkrunarfræðinga á 

vímugjöfum eru jafnframt mikilvægar stofnuninni sem þeir starfa á og gæti 

skilað sér í meiri stundvísi, færri veikindadögum og skilvirkari vinnubrögðum. 

Að lokum er ávinningurinn og mikilvægi talsvert fyrir heilsu, framtíð og velferð 

hjúkrunarfræðingsins sem á í hlut og fjölskyldu hans/hennar sem og möguleika 

hans til þess að snúa aftur til vinnu á öruggan hátt (Mumba, 2018). Einnig er 
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mikilvægt að koma á fót samræmdu úrræði eða verkferlum fyrir þá sem hafa 

með útgáfu hjúkrunarleyfa að gera og jafnframt fyrir vinnustaði sem vonandi 

gerir hjúkrunarfræðingum með slíkan vanda auðveldara fyrir við að leita sér 

aðstoðar en gerir þeim jafnframt kleift að feta leið sína til baka. 

1.9 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða tíðni og umfang áfengis-, lyfja- og 

vímuefnanotkunar meðal starfandi hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Markmiðið er 

jafnframt það að auka þekkingu á viðfangsefni sem hefur ekki verið áður 

rannsakað á Íslandi. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða umfang 

notkunarinnar og hvort og þá hver tengsl þess eru við vaktavinnu, svefn, streitu 

og álag. 

 

1.9.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsókninni er ætlað að svara þremur rannsóknarspurningum:  

1) Hvert er umfang áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkunar meðal íslenskra 

hjúkrunarfræðinga? 

2) Hvert er umfang misnotkunar á áfengi, lyfjum- og vímuefnum meðal 

starfandi hjúkrunarfræðinga? 

3) Eru tengsl milli áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkunar íslenskra 

hjúkrunarfræðinga við vaktavinnu, svefn, streitu og álag?
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3.1 Útdráttur 

Tilgangur: Samkvæmt erlendum rannsóknum eru hjúkrunarfræðingar útsettir 

fyrir hvers kyns vímuefnavanda vegna starfsumhverfis, álags, streitu og 

vaktavinnu. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta umfang notkunar og 

misnotkunar á áfengi-, vímuefnum og lyfseðilsskyldum lyfjum meðal íslenskra 

hjúkrunarfræðinga og skoða tengsl þess við vaktavinnu, svefn, streitu og álag.  

Aðferð: Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn og notast var við 

hentugleikaúrtak. Rafrænn spurningalisti var sendur á alla starfandi 

hjúkrunarfræðinga í FÍH og tóku 835 þeirra þátt. Gagnasöfnun fór fram haustið 

2020. Spurningalistinn innihélt spurningar sem skoðuðu áfengis-, lyfja- og 

vímuefnanotkun, ásamt því spyrja um svefn, streitu og álag. 

Niðurstöður: Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar neyta 85% 

hjúkrunarfræðinga áfengis fjórum sinnum í mánuði eða sjaldnar. Hlutfall þeirra 

er nota áfengi á skaðlegan hátt er 6,5%. Tæplega 47% hjúkrunarfræðinga hafa 

notað ávanabindandi lyf, þar af hafa 5,6 % þeirra nálgast lyfin með öðrum 

leiðum en að hafa fengið þau með lyfseðli  en ekki reyndist unnt að taka 

afstöðu til frekara eðlis misnotkunar á lyfjum vegna lágs svarhlutfalls. Aðeins 

voru fjórir  þátttakendur sem svöruðu því jákvætt að nota vímuefni önnur en 

áfengi svo sem kannabis, amfetamín, kókaín, MDMA, eða 0.5%.  Tæplega 

helmingur þátttakenda hafði tekið ólyfseðilsskyld lyf úr lyfjaskáp og 11% tekið 

lyfseðilsskyld lyf. Þrír af hverjum fjórum hjúkrunarfræðingum telja starf sitt 

valda í meðallagi til mjög mikilli streitu og telja 66% þeirra sem hafa glímt við 

svefntruflanir síðastliðið ár að starf þeirra hafi áhrif á svefn. Ekki reyndust vera 

marktækt tengsl milli misnotkunar á áfengi, svefni, streitu, vaktavinnu og álags.  
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Ályktanir: Áfengis og vímuefna misnotkun er nokkuð óalgeng meðal 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Aðgengi hjúkrunarfræðinga að lyfseðilsskyldum 

lyfjum er mikið og er nokkuð algengt að hjúkrunarfræðingar taki lyf úr 

lyfjaskáp, með eða án leyfi yfirmanns. Frekari rannsókna er þörf á þessu sviði 

en niðurstöðurnar gefa til kynna að þörf er fyrir sérhæfð úrræði fyrir vanda af 

þessum toga.  

Lykilorð: hjúkrunarfræðingar, notkun, áfengi, lyfseðilsskyld lyf, streita, álag, 

lýsandi þversniðsrannsókn 

 

3.2 English summary  
Substance use among Icelandic nurses 

Aim: The purpose of this study was to assess the extent of alcohol, drug and 

prescription drug use and abuse among Icelandic nurses and to examine if 

there is a relationship with shift work, sleep, stress and occupational load. 

Method: The study was a non-interventional cross-sectional study. An 

electronic questionnaire was sent to all working nurses at the Association of 

Icelandic nurses and 835 of them participated. Data collection took place in 

the autumn of 2020. The questionnaire measured alcohol, prescription drug, 

and drug use as well as including questions about sleep, stress and 

occupational load.  

Results: According to the results of this study 85% of the nurses consumed 

alcohol four times a month or less. The proportion of those who used alcohol 

in a harmful way was 6.5%. Almost 47% of the nurses have used addictive 

prescription type drugs, almost half had taken non-prescription drugs from a 

medicine cabinet, and 11% had taken prescription drugs. Only four particpants 

stated they were using  recreational drugs like cannabis, amphetamine, 
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cocaine, and MDMA, or 0.5%.  It was not possible to examine the nature of 

drug abuse further due to a low response rate. Three out of four nurses 

considered their work to be moderately stressful and 66% of those who have 

struggled with sleep disorders in the last year believe that their work affects 

sleep. There was no significant association between alcohol abuse and sleep, 

stress, shift work and stress. 

Conclusions: Alcohol use is relatively uncommon among Icelandic nurses. 

Nurses' access to prescription drugs is easy and it is quite common for nurses 

to take medications from a medicine cabinet, with or without a supervisor's 

permission. Further research is needed, but the study brings to light the need 

for specialized treatment resources for nurses that are experiencing substance 

use related problems.  

Key words: Nurses, substance use, alcohol, prescription drugs, stress, 

occupational load, non-interventional cross-sectional research 

  

3.3 INNGANGUR  

Samkvæmt erlendum rannsóknum eru hjúkrunarfræðingar sem og annað 

heilbrigðisstarfsfólk viðkvæmara og útsettara en almennt þýði fyrir hvers kyns 

áfengis- og vímuefnavanda vegna starfsumhverfis, álags, streitu (Kunyk, 2015; 

Ross, Berry, Smye og Goldner, 2018a; Tobias o.fl., 2018) og vinnufyrirkomulags 

í formi vaktavinnu (Ross, Jukubec, Berry og Smye, 2018b; Tobias o.fl., 2018). 

Þá hefur það einnig komið fram í erlendum rannsóknum að 

hjúkrunarfræðingar telja sig líklega til þess að hafa stjórn á eigin vanda 

tengdum notkun á vímugjöfum vegna reynslu sinnar og menntunar (Mumba, 

2018; Trinkoff og Storr, 1998). Sérstaklega á það við um notkun ávanabindandi 

lyfja (Trinkoff, Storr og Wall, 1999) en með hugtakinu notkun er átt við hvers 
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kyns notkun á hugbreytandi eða vímugefandi efnum þar með talið áfengi 

(McLellan, 2017). Á vinnustöðum þar sem aðgengi hjúkrunarfræðinga að 

slíkum lyfjum er gott eru meiri líkur á að hjúkrunarfræðingar nýti sér aðstöðuna 

og noti ávanabindandi lyf (Kunyk, Inness, Reisdorfer, Morris og Chambers, 

2016; Mumba og Kraemer, 2019; Ross o.fl., 2018a). Þá sýna rannsóknir að 

hjúkrunarfræðingar sjá síður að vandi tengdur notkun vímugjafa sé til staðar 

hjá sér eða hafa skilning á eigin vanda (Ross o.fl., 2018b).  Að auki telja 

hjúkrunarfræðingar sig alla jafna ónæma eða að litlar líkur séu á að þeir ánetjist 

lyfjunum vegna þekkingar sinnar á þeim og verkun þeirra (Ross o.fl., 2018b). 

Með ánetjun er átt við líkamlega og/eða andlega ánetjun efnis sem  leiðir til 

fráhvarfa ef notkun efnisins eða lyfs er skyndilega hætt (Ruben, 2004) og telst 

vera einn af megin þáttum fíkniheilkennis. 

3.4 ÞRÓUN VÍMUEFNAVANDA 

Samkvæmt skilgreiningum greiningarkerfisins ICD-10 uppfyllir einstaklingur 

greiningarskilmerki fyrir fíkniheilkenni og telst þá háður vímugjafa ef þrjú eða 

fleiri viðmið um fíkn eru til staðar undangengið ár (WHO, 2019). Viðmiðin fyrir 

fíkniheilkenni eru: fíkn eða mikil löngun til að nota, erfiðleikar við að stýra 

notkun, líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr notkun eða henni hætt, 

þolmyndun fyrir vímuefni, meiri tími fer í að afla sér og notkun haldið áfram 

þrátt fyrir að neytandinn gerir sér grein fyrir því að notkunin sé honum skaðleg 

(WHO, 2019). Fíkniheilkenni má einnig skýra sem þriggja þátta vítahring þar 

sem fyrsta stigið er inntaka eða víma, annað fráhvörf og neikvæðar afleiðingar 

og það þriðja tilhlökkun og vera upptekin af notkuninni (SAMSHA, 2016). Eftir 

því sem vandinn verður alvarlegri verður vítahringurinn það einnig og verða þá 

breytingar á taugalífeðlisfræði heilans og á getu einstaklingsins til þess að 

stjórna notkuninni. Alls ekki allir sem nota vímuefni ánetjast þeim eða þróa 

með sér fíkniheilkenni og eru ýmsir þættir sem skipta þar máli. Má þar sem 
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dæmi nefna erfðir, aldur við upphaf, sálfélagslegir þættir, umhverfisþættir, 

menningarleg viðmið, félagslegur stuðningur og streita (Stone, Becker, Huber 

og Catalano, 2012). Þróun fíknivanda fer ekki í manngreiningarálit og geta allir 

óháð aldri, stétt og stöðu verið útsettir fyrir slíkum vanda. 

3.5 NOTKUN VÍMUGJAFA MEÐAL 
HJÚKRUNARFRÆÐINGA 

Erlendar rannsóknir sem skoðað hafa upplifun hjúkrunarfræðinga á notkun 

vímugjafa hafa sýnt að áfengisnotkun getur verið bjargráð sem hefur neikvæð 

áhrif á líðan (Cares, Pace, Denious og Crane, 2015). Ein rannsókn skoðaði 

reynslu 200 hjúkrunarfræðinga af áfengisvanda og sýndu niðurstöður að þeir 

töluðu á annan hátt um áfengisnotkun sína en um notkun á öðrum 

vímugjöfum. Áfengisnotkun var lýst sem aðferð eða bjargráði til þess að takast 

á við tilfinningalega streitu, sér í lagi tengda vinnu (Ross o.fl., 2018b). Mikil 

ölvunardrykkja var algeng meðal þátttakenda og hún talin góð leið til slökunar 

(Ross o.fl., 2018b) en hugtakið ölvunardrykkja er skilgreind sem drykkja á fimm 

eða fleiri drykkjum við sama tilefni (Embætti Landlæknis, 2020). Önnur 

rannsókn skoðaði hóp hjúkrunarfræðinga (n=200) sem allir áttu það 

sameiginlegt að hafa leitað sér aðstoðar vegna áfengis- og/eða 

vímuefnavanda. Niðurstöður sýndu að tæplega helmingur þeirra (48%) hafði 

neytt áfengis, lyfja eða vímuefna á vinnutíma (Cares o.fl., 2015). Einn af 

hverjum fjórum höfðu tekið lyf af vinnustað til einkanota, 48% taldi vanda sinn 

hafi haft skaðleg áhrif á frammistöðu í vinnu og 27% töldu sig hafa sett 

skjólstæðinga í hættu vegna sinnar notkunar (Cares o.fl., 2015).  

Einnig hafa verið gerðar eigindlegar rannsóknir á þessu efni en í einni 

slíkri var rætt við 12 hjúkrunarfræðinga sem allir höfðu átt við áfengis eða 

vímuefnavanda að stríða. Samkvæmt hjúkrunarfræðingunum notuðu margir 

lyf til þess að takast á við líkamleg einkenni, verki eða truflanir á vöku og svefni 



 

 50 

tengt vaktavinnu (Ross, o.fl., 2018). Þessi sjálfsmeðhöndlun var oftast 

samþykkt og gerð með fullri vitund kollega þeirra. Einnig töldu þátttakendurnir 

það ekki óalgengt að aðrir hjúkrunarfræðingar tækju ólyfseðilsskyld lyf af 

vinnustað til þess að komast í gegnum vaktina (Ross o.fl., 2018b). Sumir 

þátttakenda töldu það auka hæfni sem og auðvelda þeim störf, jók þolinmæði 

þeirra fyrir samstarfsfélögum og sjúklingum sem og getu til að vinna lengur og 

jafnvel sleppa grunnþörfum eins og að borða og sofa. Þessir 

hjúkrunarfræðingar voru jafnframt duglegir að taka aukavaktir og unnu jafnvel 

talsvert meira en af þeim var krafist. Samstarfsfélagar litu á þá sem duglega þar 

sem þeir unnu mikið og jafnvel á óvinsælum vöktum (Ross o.fl., 2018b). 

3.6 AFLEIÐINGAR OG ÚRRÆÐI 

Þegar virk notkun vímuefna hjá hjúkrunarfræðingi er ekki meðhöndluð getur 

það haft afar alvarlegar afleiðingar bæði fyrir hann sem og fyrir afdrif þeirra 

skjólstæðinga sem hann sinnir, fjölskyldu þeirra, öryggi og heilbrigðiskerfið í 

heild sinni (McLellan, Skipper, Campbell, DuPont, 2008). Þekkt er að afköst 

hjúkrunarfræðinga með áfengis- og vímuefnavanda í starfi eru oft minni en 

annarra, þeir eru oftar fjarverandi, stoppa styttra á hverjum vinnustað, líklegri 

til að slasast á vinnustað, veita verri hjúkrun og skráningu er ábótavant 

(Epstein, Burns og Conlon, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar sem glíma við 

vímuefnavanda eru hikandi við að leita sér aðstoðar (Kunyk, 2015; Mumba, 

2018). Með því að leita sér aðstoðar er hjúkrunarfræðingurinn jafnvel að 

viðurkenna að hafa brotið af sér í starfi samhliða notkuninni og starfsleyfið þar 

með í húfi. Fram kom í erlendri rannsókn meðal hjúkrunarfræðinga sem hafa 

leitað sér aðstoðar vegna áfengis- eða vímuefnavanda að yfirmenn vissu ekki 

af vandanum í 98% tilvika (Kunyk, 2015). Þekkt er að fleiri þættir koma í veg 

fyrir að hjúkrunarfræðingar leiti sér aðstoðar og má nefna hræðslu, skömm, 
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ótti við að trúnaður verði ekki haldinn, ótti við að missa hjúkrunarleyfi, afneitun 

og eigin fordómar (Cares o.fl., 2015). 

 Samkvæmt niðurstöðum kanadískrar rannsóknar voru 90% þeirra 

þátttakenda sem töldu sig glíma við vanda tengdan vímugjöfum enn starfandi 

og höfðu ekki leitað sér aðstoðar (Kunyk, 2015). Jafnvel trúðu 

hjúkrunarfræðingarnir því að enginn vandi væri til staðar og töldu sig frekar 

vera að meðhöndla önnur vandamál sem til staðar voru en notkun á 

vímugjöfum (Foli, Reddick, Zhang, Edwards, 2019). Samanburðarrannsókn 

leiddi í ljós að það getur í raun verið dýrkeyptara fyrir hjúkrunarfræðinga að 

leita sér aðstoðar heldur en að halda notkun sinni á vímugjöfum áfram (Kunyk 

o.fl., 2016). Þá er ekki átt við beinan kostnað í formi peninga heldur felst 

kostnaðurinn í raun í þeim áhrifum sem þetta hefur á hjúkrunarfræðinginn, líf 

hans og umhverfi að ógleymdu áhrifum á starfið sjálft. Að halda notkun 

vímugjafa áfram gæti þá einfaldlega verið einfaldari og hagkvæmari kostur fyrir 

hjúkrunarfræðinginn þó svo áhættan sé líklega meiri fyrir skjólstæðinga, 

stofnanir, heilbrigðiskerfið og samfélagið í heild sinni. 

Með réttri meðferð geta heilbrigðisstarfmenn snúið aftur til vinnu á 

öruggan hátt og eru slík úrræði til víða erlendis (Horton-Deutsch, McNelis, og 

O'Haver Day, 2011). Er þá notast við gagnreyndar aðferðir sem eru vel til þess 

fallnar að styðja við starfsmanninn í þessum aðstæðum og eru horfur til bata 

góðar (Strobbe og Crowley, 2017). Þar er hjúkrunarfræðingum veitt meðferð 

þar sem þeir fá stuðning við að byrja að starfa á ný undir eftirliti og eru svo 

settar tímabundið ákveðnar hömlur á starfsleyfi þess sem á í hlut (Texas peer 

Assistance Program for Nurses, 2016).  

Ekki eru til staðlaðir verkferlar meðal stofnanna á Íslandi fyrir 

hjúkrunarfræðinga eða heilbrigðisstarfsfólk þegar vandi vegna áfengis-, lyfja- 

og/eða vímuefna kemur upp á yfirborðið eða hefur áhrif í starfi. Þó hafa sumar 
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íslenskar heilbrigðisstofnanir skilgreint sitt eigið verklag en hvorki þar né hjá 

Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga er haldið utan um tíðni slíks vanda. 

Landlæknir sér um útgáfu starfsleyfa fyrir hjúkrunarfræðinga og heldur 

jafnframt utan um þann fjölda sem hafa verið sviptir starfsleyfi eða hlotið 

áminningu. Á síðustu 10 árum hafa 6 hjúkrunarfræðingar fengið áminningu 

landlæknis og 4 hjúkrunarfræðingar hafa verið sviptir starfsleyfi vegna áfengis, 

lyfja-, eða vímuefnavanda (Halldóra Þormóðsdóttir, Embætti Landlæknis, 

tölvupóstur 20. apríl 2020). Af þessum hópi hlaut einn þeirra sem sviptur var 

leyfinu áminningu áður en til sviptingar kom, hinir voru sviptir án áminningar. 

Umfang vandans hefur ekki verið skoðað áður á Íslandi en kortlagning á því er 

fyrsta skrefið í átt að dýpri skilningi og aukinni þekkingu á viðfangsefninu sem 

aftur nýtist til að undirbyggja og þróa viðeigandi inngrip og meðferð fyrir 

hjúkrunarfræðinga. Tilgangur þessarar rannsóknar var því að skoða tíðni og 

umfang áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkunar meðal starfandi 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi og skoða hvort og þá hver tengsl þeirrar notkunar 

væru við vaktavinnu, svefn, streitu og álag.   

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hvert er umfang áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkunar meðal í

 slenskra hjúkrunarfræðinga? 

2. Hvert er umfang misnotkunar á áfengi, lyfjum- og vímuefnum meðal 

starfandi hjúkrunarfræðinga? 

3. Eru tengsl milli áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkunar íslenskra 

hjúkrunarfræðinga við vaktavinnu, svefn, streitu og álag? 
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3.7 AÐFERÐARFRÆÐI 

Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn. Skilyrði fyrir þátttöku voru að vera 

starfandi hjúkrunarfræðingur og vera skráður í Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga (FÍH). Engin útilokunarviðmið utan þess voru skilgreind. 

3.7.1 Úrtak  

Úrtak rannsóknarinnar var heildarúrtak og samanstóð af öllum 

hjúkrunarfræðingum sem skráðir voru í Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga í 

september 2020.  Voru þeir 3100 talsins. Þessi aðferð var valin til þess að 

aðgengi að þátttakendum væri eins og best væri á kosið og til þess að tryggja 

að einungis hjúkrunarfræðingar hefðu aðgengi að listanum. 

3.7.2 Spurningarlisti  

Rafrænn spurningalisti var hannaður fyrir rannsóknina og samanstóð af 

spurningum um bakgrunnsbreytur svo sem aldursbil, starfsaldur og 

vinnufyrirkomulag, sem og spurningum er könnuðu áfengis-, lyfja- og 

vímuefnanotkun. Spurningar sem könnuðu áfengis- og vímuefnanotkun voru 

fengnar úr spurningalistunum AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) 

og DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test). AUDIT  er það skimunarpróf 

sem Embætti landlæknis mælir með að notað sé til að skima fyrir áfengisvanda 

(Embætti landlæknis, 2007).  

Engar klínískar leiðbeiningar hafa verið gefnar út af Embætti 

landlæknis varðandi skimun fyrir notkun á vímuefnum. Því ákváðu 

rannsakendur að nota spurningalistann DUDIT sem þróaður af Karolinska 

Institutet og er hliðstæður AUDIT en snýr að notkun vímugjafa (Berman, 

Bergman, Palmstierna og Schlyter, 2003). Listinn hefur verið þýddur á íslensku 

en ekki gefinn út og var notaður í þessari rannsókn með leyfi þýðenda. Báðir 

listarnir hafa mælst miðlungs til mjög nákvæmir við greiningu ánetjunar áfengis 
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og vímuefna og samkvæmt erlendum rannsóknum þykja þeir gefa marktækar 

niðurstöður (Durbeej, Berman, Gumpert, Palmstierna, Kristiansson og Alm, 

2010). Engir sambærilegir spurningarlistar fundust vegna lyfjanotkunar og voru 

því spurningar því tengdu þróaðar af rannsakendum að fyrirmynd hinna 

listanna en hafa því ekki verið greindir með tölfræðilegum aðferðum til þess að 

kanna áreiðanleika og réttmæti. Við mat á svefn, streitu og álagi voru settir upp 

sjálfsmatslistar að fyrirmynd annarra rannsókna (Birna G. Flygenring og Herdís 

Sveinsdóttir, 2014; Herdís Sveinsdóttir, Páll Biering og Ramel, 2006). Þetta var 

gert þar sem rannsakendur töldu að lengri staðlaðir listar sem mæla þessi 

fyrirbæri mundu auka svarbyrði listans um of og auka þar með líkur á lægra 

svarhlutfalli. 

3.7.3 Framkvæmd  

Hlekkur með spurningarlista var sendur rafrænt í tölvupósti til allra starfandi 

hjúkrunarfræðinga í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga. Meðfylgjandi var 

kynningarbréf um framkvæmd, markmið og tilgang rannsóknarinnar. 

Gagnasöfnun fór fram frá 24. september til 30. október 2020 og 835 

hjúkrunarfræðingar svöruðu spurningarlistanum og var svarhlutfall því 27%. 

3.7.4 Siðfræði  

Rannsóknin hlaut leyfi Vísindasiðanefndar 20-077 og var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar sem hafði engar athugasemdir við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Tryggt var að engin persónugreinanleg gögn kæmu fram og 

spurningum sem lutu að bakgrunnsþáttum var stillt í hóf til þess að draga úr 

líkum á að hægt væri að rekja einstök svör til þátttakenda. Afar mikilvægt þótti 

að tryggja nafnleysi og órekjanleika sem og þátttökuhlutfall, þar sem um 

viðkvæmar persónuupplýsingar var að ræða og voru svör einstakra 

þátttakenda órekjanleg öllum, einnig rannsakendum. Þátttakendur fengu 

upplýsingar um framkvæmd rannsóknarinnar, í hverju þátttaka fólst og 
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hugsanlegan ávinning hennar. Upplýstu samþykki var aflað með þátttöku. 

Áhætta þátttöku var óþekkt en möguleiki var talinn á tilfinningalegu uppnámi 

við svörun listans og stóð þátttakendum til boða að fá viðtal við sálfræðing í 

þeim tilvikum. Einnig komu fram upplýsingar um möguleg úrræði fyrir þá sem 

glíma við áfengis- og vímuefnavanda í kynningarbréfi og í lok spurningarlista ef 

þátttaka skylda valda því að viðkomandi vilji takast á við mögulegan vanda sinn 

með hjálp fagaðila. 

3.7.5 Gagnagreining 

Gagnagreiningarforritið R var notað við úrvinnslu gagna. Notast var við lýsandi 

tölfræði, tíðnitöflur og kí-kvaðrat próf. Niðurstöður voru settar fram í töflum 

og texta. Svarhlutfall rannsóknar þótti ásættanlegt miðað við stærð úrtaksins 

og dreifingu þess, þó í lægra lagi væri, eða 27%. Lýsandi tölfræði var notuð til 

að lýsa helstu bakgrunnsbreytum á borð við aldur, starfsaldur, fyrirkomulagi 

vakta, streitu og álagseinkenni sem og áhrif starfs á svefn útfrá áfengisvanda. 

Áfengisvandi var skoðaður út frá AUDIT skimunarprófinu og dregnar saman 

þær breytur er standa fyrir misnotkun samkvæmt skilgreiningum listans. Með 

misnotkun er átt við viðvarandi notkun sem hefur skaðleg áhrif á félagleg 

tengsl, líkamlega og andlega heilsu (Embætti Landlæknis, 2020). Við nánari 

skoðun á streitu, álagi, svefni og vaktavinnu voru keyrð kí-kvaðrat próf til að sjá 

hvort að fylgni reyndist á milli áfengisvanda og þessara breyta. Við ákvörðun á 

mati á streitu og álagi voru búnar til tvíkosta breytur út frá 5 punkta skala 

breytum sem þóttu lýsandi fyrir viðfangið. Upphaflegir svarmöguleikar voru 1- 

Alls ekki, 2- Lítillega, 3 - Í meðallagi, 4- Fremur mikið, 5- Mjög mikið. Samsettir 

svarmöguleikar voru því - já eða nei og voru viðmið sett á 1-3 = nei og 4-5 = já. 

Voru þessar breytur metnar sem annars vegar það að upplifa álag og hins vegar 

streitu. Í útreikningum á marktekt var stuðst við marktektarmörkin p<0.05. 
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3.8 NIÐURSTÖÐUR 

835 af 3100 hjúkrunarfræðingum svöruðu spurningarlistanum og var 

svarhlutfall því 27%. Þátttakendur í rannsókninni þóttu lýsandi fyrir dreifingu 

innan hóps hjúkrunarfræðinga. Þátttakendur voru fæddir á bilinu 1940-1996 

og var góð dreifing á starfsaldri á hverju 5 ára bili. Vaktavinna var algengasta 

vinnufyrirkomulagið hjá þátttakendum og þar á eftir kom dagvinna sem 

endurspeglar einnig vel þýðið sjálft. Sjá nánar í töflu 1. 

 

Tafla 1: um þýði 

TAFLA 1                                                     N=835 

Aldur Meðaltal  46,1 

Starfsaldur  1-5 ár 

6-10 ár 

11-15 ár 

16-20 ár 

21-25 ár 

26-30 ár 

31 ár eða meira 

160 (19.2%) 

132 (15.8%) 

124 (14.9%) 

95 (11.4%) 

94 (11.3%) 

72 (8.6%) 

158 (18.9%) 

Vinnufyrirkomulag    Vaktavinna 

Dagvinna 

Dagvinna og bakvaktir 

Annað 

386 (46.2%) 

338 (40.5%) 

89 (10.7%) 

22 (2.6%) 
 

3.8.1 Áfengisnotkun  

Leitast var við að svara því hvert væri umfang notkunar og misnotkunar á 

áfengi meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga. Af þeim hjúkrunarfræðingum sem 

tóku þátt í rannsókninni voru 85,6% sem notuðu áfengi þegar listanum var 

svarað. Af því hlutfalli notuðu 87% áfengis fjórum sinnum í mánuði eða sjaldnar 

en 1,5% þátttakenda notuðu áfengi fjórum sinnum í viku eða oftar. Tæplega 

95% þátttakenda svöruðu því að þeir fengju sér 1-4 drykki við hvert tilefni 
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þegar áfengi væri haft um hönd. Af þeim þátttakendum sem notuðu áfengi 

hafa 14% mætt til vinnu óviss um að áhrif áfengis væri enn til staðar í 

líkamanum og 21% mætt til vinnu daginn eftir að hafa drukkið töluvert magn 

áfengis. Yfirmenn eða samstarfsfólk hafði gert athugasemd við ástand 3% 

þátttakenda er þeir voru mættir til vinnu. Hlutfall þeirra hjúkrunarfræðinga 

sem uppfylltu skilmerki AUDIT áfengislistans fyrir áfengismisnotkun voru alls 

54 eða tæplega 6,5%. Sjá nánar í töflu 2.  

Tafla 2: Áfengisvandi og tengsl við svefn og streitu  

 

 

TAFLA 2   N=835 
Svör benda til áfengisvanda  Já= 54  Nei = 781  
Aldur  Meðaltal  43.6 46.2 
Aldur 20-34 ára 

35-44 ára 
45-54 ára 

55-64 ára 
65 ára og eldri 

16 (29.6 %) 

12 (22.2 %) 
15 (27.8 %) 

10 (18.5 %) 
1 (1,9 %) 

159 (20.4 %) 

196 (25.1 %) 
203 (26.0 %) 

182 (23.3 %) 
41 (5,2 %) 

Starfsaldur 1-5 ár 

6-10 ár 
11-15 ár 

16-20 ár 
21-25 ár 
26-30 ár 

31 ár eða meira 

14 (25.9) 

6 (11.1%) 
12 (22.2%) 

4 (7.4%) 
6 (11.1%) 
6 (11.1%) 

6 (11.1%) 

146 (18.7 %) 

126 (16.1 %) 
112 (14.3%) 

91 (11.7%) 
88 (11.8%) 
66 (8.5 %) 

152 (19.5%) 
Vaktir Vaktavinna  

Dagvinna  

Dagvinna og bakvaktir 
annað 

27 (50 %) 
19 (35.2 %) 

7 (13 %) 
1 (1,9 %) 

359 (46 %) 
319 (40.8%) 

82 (10.5 %) 
21 (2.7%) 

Streita í starfi Alls ekki  
Lítillega 
Í meðallagi 

Fremur mikið 
Mjög mikið 

5 (9,4 %) 
16 (30.2%) 
10 (18,9 %) 

17 (32.1 %) 
5 (9,4%) 

81 (10,8 %) 
188 (25.1 %) 
240 (32 %) 

177 (23.6 %) 
64 (8.5 %) 

Álag í starfi Alls ekki  
Lítillega 
Í meðallagi 

Fremur mikið 
Mjög mikið 

4 (7,5 %) 
10 (18.9 %) 
14 (26.4 %) 

18 (34 %) 
7 (13.2 %) 

46 (6,1 %) 
144 (19.2 %) 
234 (31.2 %) 

237 (31,6 %) 
89 (11.9%) 

Svefnerfiðleikar Nei  
Já  

14 (26,4 %) 
39 (73.6 %) 

239 (31,9 %) 
511 (68,1 %) 

Áhrif starfs á svefn Nei 

Já  

13 (24.5 %) 

40 (75.5 %) 

260 (34,7 %) 

490 (65,3 %) 
Svefnáhrif Neikvæð 

Jákvæð 
Vil ekki svara 

41 (77.4) 

5 (9.4) 
7(13.2) 

505 (67.3) 

117 (15.6) 
128 (17.1) 

Enginn munur á milli hópanna tveggja var tölfræðilega marktækur.  
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3.8.2 Lyfjanotkun  

Til að svara spurningum um lyfjanotkun var umfang notkunar og misnotkunar 

ávanabindandi lyfja skoðað. Af öllum hjúkrunarfræðingnum sem svöruðu 

spurningarlistanum (n=835) höfðu 46.7% notað ávanabindandi lyfseðilskyld lyf 

einhvern tíma á lífsleiðinni. Af þeim höfðu 5.6% nálgast lyfin eftir öðrum leiðum 

en með lyfseðli frá lækni. Hlutfall þeirra sem notuðu ávanabindandi 

lyfseðilsskyld lyf þegar rannsóknin var gerð var 27% og þar af sögðust 3% fá 

lyfin eftir öðrum leiðum en gegn lyfseðli frá lækni. Svör þátttakenda sýndu að 

44.2% hjúkrunarfræðingana höfðu tekið ólyfseðilsskyld lyf úr lyfjaskáp 

starfseiningar og 11% tekið lyfseðilsskyld lyf úr lyfjaskáp. Sögðu 17% ástæðuna 

vera streitu tengda vinnu og 56% sögðu ástæðuna vera svefntruflanir tengdar 

vinnu. Tæplega 5% þátttakenda hafði beðið samstarfsfólk að sækja, panta eða 

skrifa upp á ávanabindandi lyf og rúmlega 5% höfðu verið beðnir um það af 

öðrum hjúkrunarfræðingi. Rúmlega 2% þeirra sem notuðu að staðaldri 

lyfseðilsskyld ávanabindandi lyf höfðu mætt til vinnu undir áhrifum þeirra og 

önnur 3% þátttakenda voru óviss hvort virkni lyfja hafi verið enn til staðar þegar 

þeir hófu vinnu. Samstarfsfélagar gerðu athugasemd við ástand hjá rúmlega 

5% þeirra vegna lyfjanotkunarinnar. Þegar haft er í huga að með misnotkun er 

átt við viðvarandi notkun sem hefur skaðleg áhrif á félagleg tengsl, líkamlega 

og andlega heilsu (Embætti Landlæknis, 2020), reyndist ekki unnt að svara 

spurningunni um umfang misnotkunar á lyfseðilsskyldum lyfjum hjá 

hjúkrunarfræðingum vegna lítillar svörunar á þeim spurningum sem því 

tengdust og skorti á stöðluðum prófuðum listum. Vegna þessa lága 

svarhlutfalls getum við lítið sagt án vafa um þær breytur sem gefa til kynna 

umfang lyfjamisnotkunar meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga nema að 

vísbending er á að hún sé frekar sjaldgæf, miðað við ofangreindar tölur. 
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3.8.3 Vímuefnanotkun 

Af öllum þátttakendum voru aðeins 4 eða 0,5% sem svöruðu DUDIT 

spurningarlistanum um notkun vímugjafa, sem þýðir að 4  þátttakendur 

svöruðu því jákvætt að nota vímuefni önnur en áfengi svo sem kannabis, 

amfetamín, kókaín, MDMA o.fl. Vegna þessa lága svarhlutfalls var ekki hægt að 

nota DUDIT spurningalistann til að greina vímuefnanotkun meðal íslenskra 

hjúkrunarfræðinga að frekara leiti. 

3.8.4 Tengsl við vaktavinnu, svefn, streitu og álag 

Niðurstöður sýndu að af þeim hjúkrunarfræðingum sem tóku þátt töldu 75% 

starf sitt valda í meðallagi til mjög mikilli streitu og 66% þeirra sem höfðu glímt 

við svefntruflanir síðastliðið ár mátu það svo að starf þeirra hefði áhrif á 

svefninn. Einnig kom fram að meðal þeirra þátttakenda sem uppfylla skilyrði 

fyrir áfengisvanda voru 50%  þeirra í vaktavinnu. Þessu til viðbótar má sjá að 

41,5 % hópsins fann fyrir fremur mikilli eða mjög mikilli streitu, 47,2% fann fyrir 

álagi tengt vinnu og 73% hópsins glímdi við svefnörðuleika að eigin mati. Sjá 

nánar í töflu 2. 

3.8.5 Tengsl milli áfengis-, lyfja- og vímuefnanotkunar íslenskra 
hjúkrunarfræðinga við vaktavinnu, svefn, streitu og álag 

Skoðuð voru tengsl milli notkun áfengis-, lyfja- og vímuefna sem benti til vanda, 

við vaktavinnu, svefn, streitu og álag til að takmarka umfang þriðju 

rannsóknarspurningarinnar að einhverju leyti. Hvorki var unnt að skoða tengsl 

mögulegs vanda tengdum lyfja- eða vímuefnanotkunar íslenskra 

hjúkrunarfræðinga við vaktavinnu, svefn, streitu og álag vegna lágs 

svarhlutfalls þátttakenda í báðum flokkum. Hinsvegar var unnt að skoða tengsl 

notkunar á áfengi útfrá skilmerkjum AUDIT listans við vaktavinnu, svefn, streitu 

og álag. Notast var við marktektarprófið Kí-kvaðrat til að meta tengsl á milli 

áfengisnotkunar íslenskra hjúkrunarfræðingar við vaktavinnu, svefn, streitu og 
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álag. Engin marktæk tengsl komu þar fram og því getum við sagt að útfrá 

gögnunum sem liggja fyrir reyndust ekki vera tengsl á milli áfengisnotkunar 

íslenskra hjúkrunarfræðingar við vaktavinnu, svefn, streitu og álag. 

3.8.6 Viðhorf  

Af þeim hjúkrunarfræðingum sem tóku þátt töldu 32% líklegt eða mjög líklegt 

að aðrir hjúkrunarfræðingar ættu við vímuefnavanda að stríða en 47% 

svarenda tóku ekki afstöðu til spurningarinnar. Um 22% sögðust vita um 

hjúkrunarfræðing sem grunaður var um að hafa verið undir áhrifum áfengis 

eða vímuefna í vinnu og 42% hafði grunað annan hjúkrunarfræðing um að vera 

þunnur eða í fráhvörfum í vinnu. Aðeins 2,2% þátttakenda höfðu leitað sér 

aðstoðar vegna vanda tengt notkunar vímugjafa. 

3.9 UMRÆÐA  

Megin tilgangur rannsóknarinnar var að kanna umfang áfengis-, lyfja og 

vímuefnanotkunar hjá hjúkrunarfræðingum sem og hvort og þá hver væru 

tengsl slíkrar notkunar við álag, svefn og streitu. Samkvæmt svörum 

þátttakenda í þessari rannsókn er notkun hjúkrunarfræðinga á ólöglegum 

vímuefnum hverfandi eða ekki til staðar. Er þetta ólíkt niðurstöðum erlendra 

rannsókna sem sýna fram á að notkun hjúkrunarfræðinga á ólöglegum 

vímuefnum sé sambærileg og í almennu þýði (Junqueira o.fl., 2018; Kunyk, 

2015). Óvíst er hvaða ástæða liggur þarna að baki, hvort hlutfallið sé 

raunverulega svona lágt, sem eru þá afar jákvæðar fréttir, eða hvort 

þátttakendur hafa ekki viljað viðurkenna notkun sína vegna eigin fordóma eða 

hræðslu við fordóma annarra, eða notendur slíkra efna hafi síður tekið þátt í 

rannsókn okkar.  

Tæplega helmingur íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur notað 

ávanabindandi lyf á einhverjum tímapunkti (án þess endilega að misnota þau) 
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en erlendar rannsóknir að tíðni misnotkunar á ávanabindandi lyfjum virðist 

algengari meðal hjúkrunarfræðinga en í almennu þýði (Trinkoff, Storr og Wall, 

1999). Athyglisvert þykir hlutfall þeirra er nálgast hafa ávanabindandi 

lyfseðilsskyld lyf á sínum vinnustað er rúmlega 10% samkvæmt þessari 

rannsókn og er hlutfallið tæplega 50% varðandi ólyfseðilsskyld lyf. 

Þátttakendur gáfu til kynna að þessi lyfjanotkun hafi verið með eða án leyfi 

yfirmanns, eða jafnvel fyrir tilstilli deildarstjóra vegna aðstæðna í einkalífi eða 

á vinnustað. Óneitanlega veltir þetta upp siðferðislegum spurningum um hvað 

sé viðeigandi meðal starfsfólks sem hefur svo greitt aðgengi að lyfjum og 

ábyrgð yfirmanna. Séu erlendar rannsóknir skoðaðar má sjá að meðal 

hjúkrunarfræðinga sem leita sér aðstoðar vegna vímuefnavanda hafa 25% 

nálgast lyf á vinnustað, óháð því hvort þau séu lyfseðilsskyld eða ólyfseðilsskyld 

(Cares o.fl., 2015).  

Í þessari rannsókn bentu svör 6,5% þátttakenda að um áfengisvanda 

væri um að ræða. Enginn viðmið eru þekkt um skaðlausa eða örugga notkun 

áfengis (Embættti Landlæknis, 2020) en erlendar rannsóknir benda til þess að 

tíðni ölvunardrykkju hjá hjúkrunarfræðingum er algengara en í almennu þýði 

(Tobias o.fl., 2018). Um 85% íslenskra hjúkrunarfræðinga nota áfengi að 

staðaldri miðað við þessa rannsókn, eða allt frá 2-4 sinnum í mánuði eða 

sjaldnar.  Tíðni misnotkunar á áfengi í almennu þýði á Íslandi hefur mælst á 

bilinu 3,5-6,3% (Heilbrigðisráðherra, 2005; WHO, 2014) en 7,5% í Evrópu. Má 

því draga þá ályktun að áfengisnotkun meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga sé 

sambærileg eða lægri viðmiðunarhópum og nokkuð lægri en erlendar 

rannsóknir hafa bent til. Aftur er óljóst af hverju þetta stafar, en möguleiki er á 

að þeir hjúkrunarfræðingar sem eiga við áfengisvanda að etja svari síður 

listanum, eða að áfengisvandi meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga sé í raun 

lægri en víða annarsstaðar, mögulega tengt lýðheilsufræðilegum þáttum eins 
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og t.d. háu menntunarstigi hjúkrunarfræðinga á Íslandi (Beard o.fl., 2019). Þá 

svara 142 þátttakendur því að hafa mætt til vinnu óviss um hvort áhrif áfengis 

séu enn til staðar og 86% þeirra fundu fyrir neikvæðum áhrifum á líðan tengt 

áfengisdrykkju kvöldið áður, þannig að ljóst er að áfengisneysla hefur haft áhrif 

á störf þátttakenda jafnvel þó um skilgreindan vanda væri ekki um að ræða.   

Ekki komu fram marktæk tengsl milli notkunar á áfengi útfrá AUDIT 

spurningalistanum við vaktavinnu, svefn, streitu og álag hjá íslenskum 

hjúkrunarfræðingum en niðurstöður erlendra rannsókna hafa bent til þess að 

slík tengsl séu til staðar (Ross o.fl., 2018b). Er þá slík notkun mögulega bjargráð 

til þess að takast á við tilfinningalega streitu tengda vinnu, þó þetta virðist ekki 

eiga við þátttakendur þessarar rannsóknar, sem gæti mögulega bent til betri 

almennrar lýðheilsu íslenskra hjúkrunarfræðinga miðað við erlenda 

viðmiðunarhópa.  

Nær helmingur þeirra 6,5% sem svör benda til þess að um áfengisvanda 

sé að ræða eru í vaktavinnu sem samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna 

(Tobias o.fl., 2018). Bendir þetta til þess að áfengisvandi sé algengari meðal 

hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu og má þá velta fyrir sér hver ástæðan fyrir því 

sé og hver tengslin þarna á milli eru. Mögulega gæti þetta tengst  truflunum á 

svefni og vöku enda glímir 73% þessa hóps við svefnörðuleika að eigin mati. 

Einnig má velta fyrir sér hvort þessi áfengisnotkun sé bjargráð við streitu en á 

milli 40-50% hópsins finna fyrir álagi og streitu í tengslum við starf sitt. 

Samræmist þetta niðurstöðum erlendra rannsókna sem benda til þess að 

áfengisnotkun sé nokkuð algengt bjargráð við streitu og álagi hjá 

hjúkrunarfræðingum (Cares, o.fl., 2015). Og sýnir vel hversu mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar fái stuðning til að tileinka sér jákvæð bjargráð gagnvart 

þessum fyrirsjáanlegu streituvöldum sem oft fylgja með störfum 

hjúkrunarfræðinga.  
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Þrátt fyrir umfang þess hóps sem glímir mögulega við áfengisvanda 

(6.5%) er það áhugavert að einungis örfáir hjúkrunarfræðingar hafi hlotið 

formlega áminningu eða sviptingu frá Embætti Landlæknis. Þetta samrýmist þó 

niðurstöðum erlendra rannsókna um að yfirmenn viti nær aldrei um vanda 

sinna starfmanna eða aðeins í um 2% tilvika (Kunyk, 2015). Einnig sýna 

niðurstöður þessarar rannsóknar fram á að örfáir þessara hjúkrunarfræðinga 

leiti sér sér aðstoðar og má því velta fyrir sér af hverju það er. Allt þetta ýtir 

undir mikilvægi þess að þróa samræmdar verklagsreglur og meðferðarinngrip 

svo hjúkrunarfræðingar þori og geti komið úr felum með sinn vanda. Sem og 

leggja áherslu á kennslu og þjálfun jákvæðra bjargráða í menntun 

hjúkrunarfræðinga og símenntun þeirra og handleiðslu.  

Styrkleikar rannsóknarinnar voru að talsverð breidd náðist innan 

hópsins sem svaraði spurningalistanum sem þótti lýsandi fyrir þýðið. 

Spurningalistinn var rafrænn og sérsniðinn að þörfum rannsóknarinnar til þess 

að auka líkur á ásættanlegu svarhlutfalli. Einnig er rannsóknin fyrsta sinnar 

tegundar hér á landi. Takmarkanir þessarar rannsóknar var lágt svarhlutfall eða 

27%. Þetta lága svarhlutfall takmarkaði möguleika höfunda til að vinna úr þeim 

hluta spurningarlistans sem sneri að notkun lyfja og vímuefna. Einnig gæti það 

hafa haft áhrif á marktæktarprófið sem notað var. Að auki er fjöldi þeirra sem 

stendur á bakvið vanda tengt áfengisnotkun ekki stór. Þá ber að nefna að 

spurningar vegna lyfjanotkunar og misnotkunar, svefn, streitu og álags voru 

ekki greindar með tölfræðilegum aðferðum til þess að kanna áreiðanleika og 

réttmæti fyrir notkun, þar sem leitast var við að halda spurningarlistanum eins 

stuttum og hægt var til að auka líkurnar á betri svörun. Ekki reyndist heldur 

unnt að mæla tíðni misnotkunar lyfja vegna lágs svarshlutfalls og skorts á 

þýddum og staðfærðum stöðluðum mælitækjum á sviði misnotkunar lyfja. 
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3.10  ÁLYKTANIR OG LOKAORÐ 

Þó áfengisvandi samkvæmt AUDIT listanum sé nokkuð óalgengur meðal 

íslenskra hjúkrunarfræðinga er mikilvægt að hafa í huga að engin notkun 

áfengis er örugg eða skaðlaus. Og þátttakendur lýstu mögulegum neikvæðum 

afleiðingum áfengisneyslu í þó nokkru mæli. Þessi áfengisnotkun veltir upp 

þeirri spurningu hvar línan liggur við notkun vímugjafa fyrir einstaklinga sem 

sinna ábyrgðarstörfum sem hjúkrunarfræðingar klárlega sinna og hvað telst 

viðeigandi í þessum efnum samkvæmt lögum eða siðareglum sem gilda fyrir 

hjúkrunarfræðinga? Aðgengi hjúkrunarfræðinga að lyfjum er talsvert og er 

nokkuð um það að hjúkrunarfræðingar taki lyf úr lyfjaskáp, með eða án leyfi 

yfirmanns, sem gefur stofnunum tilefni til að setja skýrar verklagsreglur um 

þessa notkun. Hjúkrunarfræðingar upplifa talsverða streitu og truflanir á svefni 

tengt starfi sínu samkvæmt þessum niðurstöðum og er það sérlega áhugavert 

í ljósi umhverfisins sem þeir starfa í, það er í íslenska heilbrigðiskerfinu og 

afleiðingarnar sem slík notkun getur haft á skjólstæðinga kerfisins. Það er því 

ljóst að frekari rannsókna er þörf á þessu sviði og er mikilvægt fyrir 

framtíðarrannsóknir að þýða og staðfæra matslista sem meta lyfjamisnotkun. 

Sér í lagi benda niðurstöðurnar til þess að þörf sé á sérhæfðu úrræði fyrir 

hjúkrunarfræðinga sem og annað heilbrigðisstarfsfólk sem glímir við vanda 

tengt áfengi, lyfjum og vímugjöfum. 

3.11  HAGNÝTING RANNSÓKNARNIÐURSTAÐNA  

- Hvaða nýjungar koma fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar? Þetta er 

fyrsta rannsókn sinnar tegundar sem framkvæmd er á hér á landi og varpar 

ljósi á umfang áfengisnotkunar meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Rannsóknin skoðar einnig tengsl notkunar á vímugjöfum við vaktavinnu, svefn, 

streitu og álag.  
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- Hvernig má hagnýta niðurstöður rannsóknarinnar í hjúkrun eða íslenskri 

heilbrigðisþjónustu? Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á þörf fyrir 

sértæku úrræði fyrir þennan hóp eða þróun á inngripum sem gætu nýst 

þessum hópi. En líka mikilvægi þess að menntun og símenntun 

hjúkrunarfræðinga feli í sér þjálfun í notkun jákvæðra bjargráða til að takast á 

við streituna og álagið sem fylgir störfum hjúkrunarfræðinga. 

- Hvaða þekkingu bæta niðurstöður þessarar rannsóknar við hjúkrunarfræði? 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á umfang notkunar áfengis og lyfja 

meðal hjúkrunarfræðinga. Niðurstöðurnar benda jafnframt til þess að umfang 

vímuefnanotkunar sé lítið innan stéttarinnar. 

- Hver geta áhrif rannsóknarinnar orðið á störf hjúkrunarfræðinga? 

Niðurstöðurnar gætu opnað umræður um slíkan vanda innan stéttarinnar og 

mögulegar ástæður sem liggja þar að baki. Einnig gætu niðurstöðurnar opnað 

á umræðu um menningu um aðgengi að lyfjum og lyfjaskápum, lyklavöld og 

hvað sé ráðlagt þar. Einnig opna niðurstöður rannsóknarinnar á mögulegar 

framtíðarrannsóknir á efninu og mikilvægi þróunar sértæks úrræðis fyrir 

þennan hóp. 
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Viðaukar 

Viðauki A – leyfi Vísindasiðanefndar 
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Viðauki A – Leyfi Vísindasiðanefndar 
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Viðauki B – Kynningarbréf til þátttakenda 
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Viðauki C – Samstarfsyfirlýsing við FÍH 

 

 


