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Ágrip  
Heilbrigðisstofnanir vinna markvisst með hugtakið stöðugar umbætur. Með því er ætlað greina 
innviði heilbrigðisstofnana, auka skilvirkni og koma í veg fyrir sóun með það að markmiði að 
spara fjármagn og bæta þjónustu sjúklinga. Tilgangur verkefnisins er að rannsaka hver 
reynsla heilbrigðisstarfsmanna er af innleiðingu á nýju verklagi í tengslum við stöðugar 
umbætur og að viðhalda nýju verklagi og kanna sérstaklega hvert er vægi samskipta og 
menningar í því ferli. Gerð var eigindleg rannsókn og gagna aflað með viðtölum þar sem leitast 
var við að kalla fram upplifun og viðhorf viðmælanda. Niðurstöður leiddu í ljós að viðmælendur 
hafa upplifað að ekki er nógu vel staðið að innleiðingu nýrra verkferla. Vísbendingar koma 
fram um að starfsmenn eru ekki hafðir með í ráðum þegar undirbúningsferlið er í gangi  og 
þykir þeim pottur víða brotinn í innleiðingarferlinu. Niðurstöður eru skoðaðar í ljósi stöðu 
þekkingar um stöðugar umbætur, vinnustaðamenningu, forystu og teymi. Höfundur metur 
svo að áhugavert væri að skoða rannsóknarefnið frekar. 

 

 

 

 

 

Inngangur 
Heilbrigðiskerfið á Íslandi er rekið með almanna fé og er því samfélagsleg ábyrgð hjá 
stjórnendum heilbrigðisstofnana landsins mikil. Hagkvæmni og góð þjónusta eru mikilvægir 
þættir þegar hugað er að því hvernig bæta megi rekstrarumhverfi heilbrigðisstofnana. 
Heilbrigðisstofnanir starfa við erfið rekstrarskilyrði, veita þarf framúrskarandi og 
einstaklingsmiðaða þjónustu, en engu að síður þarf að virða mörk fjárlaga. Fjárlagafrumvarp 
fyrir árið 2021 gerir ráð fyrir því að framlög til heilbrigðismála aukist um ríflega 15,3 milljarða 
króna og þar vegur þyngst bygging nýs Landspítala Háskólasjúkrahús (LSH) eða um 7 
milljarða króna (Þingskjal 1, 2020-2021). Í nýrri heilbrigðisstefnu segir um útgjöld til 
heilbrigðismála: 

Útgjöld til heilbrigðismála fara vaxandi hjá flestum þjóðum og verður Ísland þar ekki 
undanskilið þegar horft er til framtíðar. Að sama skapi verður einnig að gera kröfu um 
að það fjármagn sem nú þegar er veitt í heilbrigðisþjónustu verði sem best nýtt, til 
dæmis með breytingum tengdum vinnulagi, þjónustukaupum og almennu skipulagi 
heilbrigðiskerfisins (Heilbrigðisstefna, 2019, bls. 11). 

Vísbendingar eru um að á mörgum heilbrigðisstofnunum er vafalaust hægt að gera 
umbætur sem geta skilað betri rekstrarskilyrðum. Samstarf um þróun sjúkrahúsa á Íslandi er 
mikilvægt meðal annars til þess að móta heildræna áætlun sem endurspeglast í hlutverki 
Landssambands heilbrigðisstofnana sem var stofnað árið 2010 (Um samtökin, 2010). Gott 
samstarf allra þeirra sem koma að heilbrigðisþjónustu tryggir bestu hagsmuni sjúklings, 
öryggi og með aukinni samvinnu og skýrari verkaskiptingu á faglegum forsendum má bæta 
rekstrarskilyrði (Jónína o.fl., 2006, bls. 46). Líkt og Aij og Rapsaniotis (2017) benda á eru 
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heilbrigðisstofnanir ávalt að leita að leiðum til þess að auka gæði og skilvirkni þjónustu sinnar, 
en á sama tíma er verið að skera niður kostnað. Þetta er einnig raunin á Íslandi og þurfa því 
stjórnendur að huga að stöðugum umbótum, hvernig betur má nýta starfsstöðvar og 
vinnuframlag starfsmanna. Samkvæmt ársskýrslu embættis landlæknis (2019) er mikilvægt 
að leggja áherslu á gæða-, öryggis- og umbótastarf í heilbrigðisþjónustu til að efla gæði 
þjónustu og fjárhagsleg hagkvæmni. 

Heilbrigðisstofnanir hafa innleitt margskonar aðferðafræði sem meðal annars fylgja 
tæki, aðferðir og hugsunarháttur til þess að leiðbeina, hvetja til og halda utan um stöðugar 
umbætur. Með stöðugum umbótum er áhersla lögð á að auka skilvirkni, minnka sóun, skapa  
umbótaverkefni, efla innleiðingu á nýjum verkferlum og auka með því gæði innan 
heilbrigðisstofnana. LSH hóf til dæmis vegferð sína hvað varðar stöðugar umbætur með 
aðstoð aðferðarfræði straumlínustjórnunar (e. Lean) árið 2011. Núna tíu árum eftir upphaf 
innleiðingar á straumlínustjórnun innan LSH, leggur verkefnastofa spítalans frekar áherslu á 
ferli stöðugra umbóta en að festa sig við eina aðferðafræði. Verkefnastofan notar því frekar 
þær aðferðir sem henta starfseminni hverju sinni. Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur einnig 
nýtt sér hugmyndafræði straumlínustjórnunar og samkvæmt Bjarna Jónssyni, forstjóra SAK, 
hefur til dæmis biðtími eftir gerviliðaaðgerðum styst verulega (2018). 

 Samkvæmt Trenkner (2016) sýnir reynslan að innleiðing straumlínustjórnunar 
viðhelst oft ekki í fyrirtæki og vinnustaðamenningu til langs tíma. Hann bendir einnig á að 
mesta breytingin í tengslum við umbætur komi fram fyrsta árið og þá sé verið að einblína á 
að minnka sóun en svo eftir fyrsta árið fari oft að halla undan fæti. Þá er líklegt að innleiðing 
straumlínustjórnunar hætti að mæta þeim kröfum sem settar voru í upphafi og stöðnun kemur 
fram. Samkvæmt niðurstöðu (Trenkner, 2016) næst oft ekki að innleiða umbótahugsun til 
langs þannig að stöðugar umbætur festist í menningu fyrirtækisins. Til að árangur náist er 
mikilvægt að leiðtoginn og starfsmenn vinni saman að markmiðum og þannig getur tekist að 
tryggja góðar niðurstöður í umbótaverkefnum. Staðreyndin er samt sem áður sú að sjaldan 
ná fyrirtæki innan heilbrigðisþjónustunnar að viðhalda þeim hugsunarhætti sem stöðugar 
umbætur krefjast (Aij og Rapsaniotis, 2017). Vísbendingar eru um að umbótaferlið sé ekki 
stígið til fulls, undirbúningur vanmetinn og máttur vinnustaðamenningar einnig en þó liggja 
ekki fyrir rannsóknir sem staðfesta að svo sé eða veita svör við spurningunni hvers vegna 
ætli það sé ?  

Í þessu verkefni er leitast eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hver er reynsla heilbrigðisstarfsmanna af innleiðingu á nýju verklagi í tengslum við 
stöðugar umbætur og að viðhalda nýju verklagi. Hvert er vægi samskipta og menningar í því 
ferli ? 

Uppbygging verkefnisins er eftirfarandi: Fyrst er farið yfir stöðu þekkingar hvað varðar 
stöðugar umbætur, vinnustaðamenningu, forystu og teymi. Eftir það er aðferðafræði-kafli þar 
sem meðal annars er farið yfir framkvæmd rannsóknar, viðmælendur kynntir og greining 
gagna. Niðurstöðu-kafli fylgir þar á eftir þar sem greint er frá helstu niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Næst kemur umræðu-kafli þar sem farið er yfir niðurstöður og þær bornar 
saman við fræðin. Að lokum dregur höfundur fram ályktun í tengslum við upphaflegu 
rannsóknarspurninguna. 
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Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður fjallað um stöðu þekkingar í tengslum við stöðugar umbætur. Fjallað 
verður um mikilvæga þætti sem tengjast umbótum og innleiðingu á nýju verklagi. Fjallað 
verður um mikilvægi vinnustaðamenningar í því sambandi, hvernig hægt er að virkja 
starfsmenn í umbótaverkefnum, hvað gleymist við innleiðingu nýs verklags og hvers vegna 
starfsmenn hræðist ferlið. Því næst er farið yfir þá hæfileika sem leiðtogi þarf að búa yfir til 
þess að leiða umbótaverkefni. Getur leiðtoginn dregið það besta fram hjá starfsmönnum 
sínum til þess að láta þá blómstra í starfi og um leið náð markmiðum 
heilbrigðisstofnunarinnar? Að lokum í fræðilegri umfjöllun er fjallað um eiginleika sem teymi 
þurfa að hafa til þess að skapa þá umbótahugsun sem þarf innan heilbrigðisstofnunar til þess 
að ná góðum árangri. 

 

Stöðugar umbætur 
Stöðugar umbætur er ferli sem fellur undir straumlínustjórnun þar sem framfarir eru 
meginreglan. Ferlið felur í sér að greina og koma í veg fyrir sóun innan fyrirtækis og að 
betrumbæta skipulag. Því fylgir að allir starfsmenn vinna saman að umbótum án þess þó að 
þurfa að fara í stórkostlegar fjárfestingar innan fyrirtækisins. Litið er á að umbótaverkefni hafi 
skilað árangri innan heilbrigðisstofnana ef breytingar viðhaldast, að þær auki gæði þjónustu 
og útkomu sjúklings (e. patient outcome) (Stelson o.fl., 2017; Bhuiyan og Baghel, 2005). 

Bhuyan (2005) bendir á að það hefur verið mikil framþróun á aðferðarfræði sem 
tengist stöðugum umbótum. Þær aðferðir sem eru best þekktar eru: straumlínustjórnun, sex 
sigma og straumlínustjórnun sex sigma. Mirdad og Eseonu (2015) benda á að þó allar fyrr 
nefndu aðferðirnar séu góðar og nothæfar þá eru þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað 
á vinnustaðamenningu og virðing fyrir einstaklingnum þýðingarmeiri. 

Samkvæmt Kotter (2012) verða oft mistök í umbótaverkefnum. Líkt og þegar 
leiðtoginn vanmetur kraftinn sem felst í því að hafa sameiginlega sýn innan fyrirtækis, skjótir 
sigrar vanmetnir og að fagna sigri of snemma. Þessi mistök geta leitt til þess að skert gæði 
verða á nýjum verkferlum sem eru innleiddir, kostnaðarsamt er að endurskipuleggja 
innleiðingu og þær vonir sem bundnar voru umbótaverkefninu eru brostnar.  

Leiðtogar gera oft ráð fyrir því að tengslin á milli tilgangs og sýnar sé augljós, þeir taka 
sér því ekki tíma til þess að útskýra tengslin fyrir starfsmönnum. Það er hvetjandi að sjá 
breytingu á hegðun starfsmanna í átt að þeirri menningu sem stefnt er að innan fyrirtækis. 
Það er auðveldlega hægt að misskilja aðstæður og hald að markmiðinu sé náð. Mikilvægt er 
þó að halda út til lengri tíma þannig að hegðun starfsmanna sé innbyggð í menninguna 
(Kotter, 2021). 

Í yfirlitsrannsókn, þar sem skoðaður var fjöldi rannsókna um umbætur sýna 
niðurstöður að þegar starfsmenn eru þátttakendur í umbótaverkefnum, til dæmis undirbúningi 
þeirra, eykur það líkur á árangri umbótanna. Einnig kemur fram að þegar um er að ræða 
stuðning og upplýsingagjöf frá stjórnendum í tengslum við umbætur eykur það líkur á betri 
árangri umbótaverkefna (Westgaard og Winkel, 2011). Sambærilegar niðurstöður komu fram 
í rannsókn sem gerð var um umbótaferli á sjúkrahúsum í Danmörku, Svíþjóð, og Íslandi þar 
sem niðurstöður sýndu að virk þátttaka starfsmanna og stuðningur stjórnenda tengdist betri 
árangri umbótaverkefna (Winkel o.fl., 2015). 
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Vinnustaðamenning 
Menning er hegðunarmynstur sem hópur fólks hefur myndað og deila þau sameiginlegum 
gildum. Þegar breytingar eiga sér stað þá getur kjarni fyrri vinnustaðamenningar ef til vill ekki 
passað við hina nýju sýn sem fyrirtækið leggur upp með (Kotter, 2012). Menning á vinnustað 
er lykilatriði í því að ná árangri innan fyrirtækis. Oft hefur vinnustaðamenning þróast í fjölda 
ára og því erfitt að brjóta upp það mynstur sem búið er að formast. Vinnustaðir gleyma oft 
að skapa heildræna nálgun á vinnustaðamenninguna og stuðla að þátttöku starfsmanna í 
daglegri þróun og breyttum hugsunarhætti (Aij og Rapsaniotis, 2017).  

Samkvæmt Winkel, Edwards og fl. (2015) upplifa starfsmenn sjúkrahúsa stöðugar 
umbætur oft sem ákveðna ógnun. Þegar farið er af stað með umbótaverkefni þá er verið að 
raska ákveðnu jafnvægi sem hefur myndast á vinnustaðnum og starfsmenn upplifa óöryggi 
þegar nýjar leiðir eru kynntar. Því er mikilvægt að virkja starfsmenn, þverfaglega, til þess að 
taka þátt í umbótaverkefnum svo að einstaklingarnir upplifi að þeirra skoðun skiptir máli. 
Rannsókn Drotz og Poksinska (2014) veitir innsýn í upplifun starfsmanna af stöðugum 
umbótum. Rannsakendur skoðuðu afleiðingar þess að nýta stöðugar umbætur til þess að fá 
starfsmenn innan heilbrigðisstofnunar til þess að skrifa niður daglega hvað betur mætti fara 
innan þeirra verkstöðva og setja athugasemdirnar á aðgerðartöflu. Þessu fylgdi vikulegir 
fundir þar sem farið var yfir þær athugasemdir sem höfðu borist og þær leystar. Upplifun 
starfsmanna var að þessi aðferð, til þess að framfylgja stöðugum umbótum, jók álag þeirra 
við vinnu. Eftir ákveðinn tíma kom stöðnun í stöðugu umbæturnar, engar athugasemdir voru 
lengur á töflunni og umbótaverkefni voru ákveðin af stjórninni. Út frá þessari niðurstöðu ákvað 
stjórnin að fara í umbótaverkefni til þess að minnka streituvaldandi vinnuaðstæður hjá 
starfsmönnunum. Með því að hlusta á starfsmenn jókst skuldbinding þeirra á 
umbótaverkefnum.  

Fyrirtæki gleyma oft að horfa á heildina og búa til heildræna nálgun á menninguna 
innan fyrirtækisins. Til að ná að innleiða nýtt verklag þannig að starfsmenn séu sáttir við 
breytinguna er lykilatriði að vinnustaðamenningin þróist í þá átt að starfsmenn séu hvattir 
áfram í stöðugar umbætur (Drotz og Poksinska, 2014). Þar sem þjálfun er hluti af 
vinnustaðamenningunni leiðir þjálfunin oft af sér meiri sveigjanleika og aðlögunarhæfni 
(Costanza o.fl., 2016). Mikilvægt er að allir starfsmenn sem taka þátt í umbótaverkefni og 
innleiðingu á nýju verklagi skilji hver tilgangur verkefnisins er því þá verður það skuldbundið 
verkefninu og leggur sig meira fram. Þeir starfsmenn sem eru þátttakendur í þýðingarmiklu 
verkefni munu aðstoða við að skapa breytingar til viðbótar við sitt hefðbundna vinnuframlag 
(Kotter, 2021). 

Kotter (2012) bendir á að undirbúningur og skipulag áður en farið er af stað í 
umbótaverkefni er oft vanmetið ferli. Ef farið er af stað í umbótaverkefni þar sem starfsmenn 
eru ekki þátttakendur í þróunarferlinu er ólíklegra til árangurs. Áður en farið er af stað í 
breytingar þarf að kynna verkefnið vel fyrir öllum starfsmönnum, hver tilgangur verkefnisins 
er og hver áætluð útkoma er. 

Samkvæmt Kotter (2021), finna einstaklingar ekki eingöngu fyrir innblæstri af 
röksemdarfærslu heldur af þeirri grundvallarlöngun að leggja sitt af mörkun í átt að einhverju 
stærra. Þegar fyrir liggur skýr tilgangur með vinnuframlagi starfsmanna fyrir verkefnið er 
hægt að kalla fram einstakan árangur.  

Samkvæmt Coleman (2013)eru sex lykilatriði í vinnustaðamenningu og þau eru: sýn, 
gildi, venjur, starfsmenn, frásögn og staðurinn. Coleman lýsir lykilatriðunum á eftirfarandi 
veg. Þegar vinnustaður hefur sameiginlega sýn á hvert er verið að stefna þá verður til 
sameiginlegur tilgangur fyrir vinnuframlagi starfsmanna sem skapar góða heild. Kjarni 
fyrirtækja eru þau gildi sem starfsmenn starfa eftir. Gildin leiða starfsmenn í rétta átt hvað 
varðar hegðun og hugsunarhátt innan fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna þá er 
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stoðtækjafyrirtækið Össur með þá sýn að skapa líf án takmarkana fyrir sína viðskiptavini (Life 
Without Limitations, 2021). Starfsmenn LSH starfa eftir gildunum umhyggja, fagmennska, 
öryggi og framþróun sem er því grafið í kjarna þeirra og verða að dagsdaglegum venjum 
(Stefna Landspítala, e.d.). Oft er talað um að starfsmenn séu mikilvægasti hlekkur 
fyrirtækisins. Mikilvægt er að starfsmenn eigi vel saman og stefni að sömu sýn og 
vinnustaðurinn. Kraftur samskipta og frásagnarinnar er oft vanmetinn þáttur í 
vinnustaðarmenningunni en er í raun og veru kjarni menningarinnar. Vinnuumhverfið skiptir 
einnig miklu máli til þess að ná fram góðri vinnustaðamenningu. Hvert fyrirtæki þarf að byggja 
upp umhverfi sem kallar fram það besta hjá starfsmönnum sínum (Coleman, 2013). 

 

Forysta 
Með stöðugum umbótum og við innleiðingu á nýju verklagi er nauðsynlegt að þekkja ýmsar 
aðferðir og tól til þess að ná fram árangri en hann næst aðeins ef leiðtoginn er með mikla 
þekkingu á aðferðarfræðinni (Dombrowski og Mielke, 2013). Hvað þýðir það að vera leiðtogi? 
Leiðtogi þarf, samkvæm Liker (2008), að hafa fylgjendur. Starfsmenn fylgja leiðtogum vegna 
þeirra eigin vilja, þeir laðast að þeim. Hann bendir einnig á að mikilvægt er að muna að 
stjórnendur eru ekki endilega leiðtogar. Stafsmenn geta upplifað stjórnanda sem óspennandi 
persónu en á sama tíma laðast að leiðtoga hópsins. Samkvæmt Kotter (2012) skilgreinir 
leiðtoginn framtíðarsýn, samræmir starfsmenn að sýn fyrirtækisins og hvetur þá áfram þrátt 
fyrir mótspyrnu sem gæti komið upp.  

Leiðtogi er mikilvægur hlekkur á milli þess að stöðugar umbætur séu í gangi og að 
minnka sóun innan fyrirtækisins (Trenkner, 2016). Hann nefnir einnig að mikilvægur eiginleiki 
leiðtoga, sem leiðir umbótaverkefni, er að vera opinn fyrir framþróun hjá starfsmönnum sínum 
ásamt því að hvetja og styðja áfram í starfi svo að starfsmennirnir haldi áfram að þroskast, 
bæta sig og yfirstíga þær hindranir sem þeir mæta í starfi sínu. Hann bendir einnig á það að 
leiðtoginn þurfi að setja upp áskoranir fyrir teymin innan starfseminnar þannig að öll teymi 
leggi sitt af mörkum hvað varðar þau umbótaverkefni sem eru í gangi og að ná 
langtímamarkmiðum fyrirtækisins. Samkvæmt Aji og Rapsaniotis (2017) þá er mikilvægt að 
leiðtoginn virki alla starfsmenn og að starfsmenn skuldbindi sig til dagsdaglegra endurbóta. 
Skuldbinding er að miklu leyti tengd við mikinn metnað og ástríðu starfsmanna (Leonard o.fl., 
2013). Samkvæmt Dombrowski og Mielke (2013) þurfa leiðtogar að ná hugmyndum frá 
starfsönnum og hjálpa þeim að koma hugmyndunum í framkvæmd.  

Árangursríkir leiðtogar nýta krafta sína til þess að byggja upp sameiginlega menningu. 
Leiðtogarnir setja upp markmið og aðgerðaráætlun til þess að ná markmiðum með 
starfsmönnum, þetta leiðir til þess að starfsmenn skuldbinda sig til lengri tíma og skila miklum 
afköstum (Liker o.fl., 2008). Þjónandi leiðtogar þróa vinnustaðamenningu þar sem þeir geta 
úthlutað verkefnum og treyst teymismeðlimum til þess að skila framúrskarandi árangri svo 
lengi sem ferlið og kerfið sem teymið vinnur eftir sé vel þróað. Þjónandi leiðtogar búa til 
vinnustaðamenningu þar sem teymismeðlimir hafa sameiginleg gildi og sýn og eru vel 
þjálfaðir í því hvernig vinna skal vinnuna þegar vandamál koma upp (Liker o.fl., 2008). 
Lykilinnsýn inn í þjónandi forystu er að því lengra sem starfsmaður er frá virðiskeðjunni, líkt 
og yfirstjórnandi, því minna virði getur sá starfsmaður bætt við (Liker o.fl., 2008).  

Í rannsókn sem gerð var á heilbrigðisstofnunum hér á landi kom í ljós að auðmýkt er 
mikilvægur eiginleiki leiðtoga í heilbrigðisþjónustu sem tengist því að leiðtoginn sé meðvitaður 
um styrk- og veikleika sína og eigi auðvelt með samskipti við samstarfsmenn sína. Með því 
getur leiðtoginn leitast eftir hugmyndum frá samstarfsmönnum í sameiginlegri áætlun þeirra 
um bætta þjónustu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru valdeflandi samskipti, skýr 
sýn, traust, auðmýkt og sanngirni á meðal heilbrigðisstarfsmanna mikilvægir þættir til að 
tryggja árangur innan heilbrigðisþjónustu (Sigrún Gunnarsdóttir, 2014). Sambærilegar 
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niðurstöður komu fram í rannsókn á sænskum sjúkrahúsum þar sem nærvera og þjónandi 
forysta næsta yfirmanns með áherslu á hlustun, sjálfsþekkingu og skýra sýn hafði jákvæð 
áhrif á breytingar og umbótaferli (Gunnarsdóttir o.fl., 2018). 

 

Teymi 
Stöðugar umbætur eru kerfisbundið ferli sem leggur áherslu á teymis vinnu, oft þverfagleg 
vinna, þar sem unnið er í verkefnum sem taka oft daga, vikur eða mánuði (Gonzalez-Aleu 
o.fl., 2018). Það þarf einnig að hafa í huga, líkt og Liker (2008) bendir á, að innan Toyota, 
sem er leiðandi fyrirtæki á sviði stöðugra umbóta, eru stjórnendur meðvitaðir um það að 
teymi og fundir geta verið óskilvirk ferli og skilað minni árangi borið saman við það þegar 
einstaklingur vinnur einn verkið.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (Walton og World Health Organization, 2011) (e. 
WHO) hefur sett fram að öryggisstaðlar séu hornsteinn heilbrigðisþjónustunnar og til þess að 
ná árangri á því sviði þarf heilbrigðisstarfsmaðurinn og teymin að skuldbinda sig til þess að 
ná þeim árangri. Einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta er orðin flóknari og sérhæfðari, þessi 
þróun krefst þess að áhersla sé lögð á árangursríka þverfaglega teymisvinnu innan 
heilbrigðisstofnana. Samkvæmt WHO er hægt að tala um árangursríkt þverfaglegt teymi 
þegar liðsmenn teymis, þar með talinn sjúklingurinn sjálfur, eiga góð samskipti sín á milli, 
teymi búa yfir sérfræði reynslu og sameinast í ákvörðunartöku sem leiðir af sér góða umönnun 
sjúklings. Einnig er nefnt að þverfagleg teymi auki gæði heilbrigðisþjónustunnar og þannig sé 
hægt að lækka rekstrarkostnað.  

Mikilvægt er að vera meðvitaður um þroska-stig teyma og að framlag teymis tengist 
því hvar það er statt í þroskaferlinu. Samkvæmt Scholtes og fl. (2018) eru fjögur þroskastig 
sem teymi fara í gegnum. Það fyrsta er mótunarstig (e. forming) svo kemur ágreiningsstig 
(e. storming), umræðustig (e. norming) og svo að lokum er árangursstig (e. performing). 
Leiðtogi teymis þarf að vera meðvitaður um hvaða aðstoð hann getur veitt eftir því á hvaða 
þroskastigi teymið er statt. Ef teymi er statt á mótunarstígi þarf leiðtoginn að byggja upp 
sjálfstraust, veita skýr fyrirmæli og tryggja þátttöku allra teymismeðlima í að þróa 
aðgerðaráætlun. Þegar teymi er síðar komið á árangursstig þá þarf leiðtoginn að tryggja að 
teymismeðlimir séu opnir fyrir breytingum, fylgja eftir vinnuferlinu og fagna þegar árangri er 
náð. Allir þurfa að vera meðvitaðir um það að þegar teymi sem er á árangursstigi fær nýjan 
teymismeðlim inn í verkefni þá fer allt teymið aftur á mótunarstig og því ekki hægt að gera 
sömu kröfur til teymisins, þetta vill oft gleymast í erli dagsins. 

Samkvæmt Lencioni (2016, bls. 149) er hinn fullkomni liðsmaður í teymi auðmjúkur, 
metnaðargjarn og tilfinningalega greindur. Þegar einstaklingur hefur þessa þrjá eiginleika er 
hann líklegri til þess að byggt upp traust, vera sáttur við niðurstöður verkefna þrátt fyrir að í 
upphafi hafi hann verði ósammála og sett niðurstöður hópsins fram fyrir sínar eigin þarfir. 
Einstaklingur sem er með þessa þrjá hæfileika; auðmýkt, metnað og tilfinningagreind þarf 
litla þjálfun til þess að geta nýtt hæfileikana. En einstaklingur sem skortir einn eða fleiri af 
þessum hæfileikum þarf töluverða þjálfun, athygli og þolinmæði frá sínum leiðtoga til þess að 
verða hinn fullkomni liðsmaður. 
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Rannsóknaraðferð 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina, viðmælendur, framkvæmd og 
úrvinnslu á gögnum. Verkefnið var unnið með eigindlegri aðferðafræði. Gagna var aflað með 
hálf-opnum (e. semi-structured) viðtölum þar sem leitast var við að kalla fram upplifun og 
viðhorf viðmælanda af meðal annars, innleiðingu á nýju verklagi í tengslum við stöðugar 
umbætur og að viðhalda nýju verklagi. Hér á eftir verður nánar fjallað um hvern þátt 
aðferðarinnar. 

 

Framkvæmd rannsóknar og öflun gagna 
Höfundur hafði samband við deildastjóra á heilbrigðisstofnun þar sem innleiðing á 
byltuvörnum átti að hefast fljótlega. Því var tilvalið að ræða við starfsmenn deildarinnar áður 
en nýtt verklag yrði innleitt. Viðmælendurnir voru þrír sjálfboðaliðar sem buðu fram þátttöku 
sína, þrír hjúkrunarfræðingar sem vinna vaktir á heilbrigðisstofnun. Auk þess var aflað gagna 
á fundum með öðrum starfsmönnum sem tengjast umbótastarfi deildarinnar. 

Hálf-opin viðtöl voru framkvæmd og viðtölin tekin upp á stafrænt upptökutæki. Viðtölin 
fóru fram á heilbrigðisstofnuninni þann 19. apríl 2021. Í viðtölunum var stuðst við 
viðtalsramma sem byggði á stöðu þekkingar um stöðugar umbætur, vinnustaðamenningu, 
leiðtoga hæfileika og teymi. Viðtalsramminn innihélt sex opnar spurningar ásamt því fylgdu 
nokkrar ítarspurningar til að fara nánar í efni hverrar spurningar og til þess að halda umræðum 
innan ákveðins ramma. Allir viðmælendur voru spurðir sömu spurninga. 

Viðmælendur í viðtölunum uppfylltu eftirfarandi skilyrði: 

 Reynsla af umbótaverkefnum 
 Starfsmenn heilbrigðisstofnunar 
 Eru ekki kunnug höfundi 

Höfundur sat einnig fund með starfsmönnum verkefnastofu heilbrigðisstofnunarinnar og 
fékk að heyra þeirra reynslu og upplifun á því að taka þátt í innleiðingarferli frá upphafi til 
enda og hvað vekur þau til umhugsunar hvað þetta málefni varðar.  

Leyfi fékkst til framkvæmdar á viðtölum hjá framkvæmdastjóra lækninga á 
heilbrigðisstofnuninni áður en viðtöl hófust auk þess sem upplýst samþykki fékkst hjá 
viðmælendum. Vegna trúnaðar er nafn heilbrigðisstofnunarinnar ekki gefið upp.  

 

Greining gagna 
Hljóðrituð viðtöl voru skrifuð upp orðrétt eftir hljóðupptökunum. Fyrst voru viðtölin rituð með 
forritinu Tiro, sem er sjálfvirk talgreining. Eftir það hlustaði höfundur endurtekið á 
hljóðupptökur og leiðrétti villur sem sjálfvirka talgreiningin gerði. 

Til að greina gögnin var notuð þemagreining (e. thematic analysis) með kóðun sem 
samkvæmt Braun og Clarke (2006) er aðferð sem hægt er að nota til að greina, lýsa mynstri 
og þemum sem höfundur kemur auga á í gögnunum. Braun og Clarke (2006) segja einnig frá 
því að með þemagreiningu getur rannsakandi náð fram reynslu, tilfinningu og raunverulegum 
aðstæðum hjá viðmælendum. Með þemagreiningu eru gögnin lesin og skoðuð til að finna 
þema innan þeirra út frá þeirri rannsóknarspurningu sem fyrir liggur áður en rætt var við 
viðmælendur. Fyrir hvert þema er nauðsynlegt að skrifa niður nákvæma greiningu og greina 
þá sögu sem þemað á að túlka. Mikilvægt er að hafa í huga að tengja hvert þema við 
rannsóknarspurninguna (Braun og Clarke, 2006). 
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Höfundur hlustaði og las gögnin aftur og aftur yfir. Eftir ýtarlega greiningu þá var 
kóðum safnað úr gögnunum. Notast var við tölvuforritið Miro til þess að setja kóðana upp. Á  
Mynd 1 má sjá dæmi um kóða miðað við viðtal við viðmælenda númer eitt. Þegar kóðar fyrir 
viðtölin lágu fyrir voru þeir flokkaðir og farið í það að finna þemu samkvæmt kóðunum.  

Höfundur fylgdi leiðbeiningum frá Braun og Clarke (2006) þar sem ítrekað er að 
greiningarferlið er ekki línulegt, heldur er farið fram og til baka í þeim sex skrefum sem þarf 
að fylgja við þemagreiningu. Þær nefna einnig að það er mikilvægt að vera sveigjanlegur hvað 
varðar þema og að hafa ekki of stífar reglur.Því næst var farið í það að greina þema og þætti 
sem tengdist því. 

 

 

Mynd 1 – Kóðun gagna, dæmi um kóðun samkvæmt viðtali við viðmælanda númer eitt.  

 

Takmarkanir rannsóknar 
Fáir viðmælendur tóku þátt í rannsókninni og lýsa því niðurstöður eingöngu þeirra reynslu og 
upplifun. Í ljósi þess er ekki hægt að yfirfæra reynslu þeirra eða niðurstöður rannsóknarinnar 
á aðra einstaklinga.  

 

Siðferðileg atriði 
Höfundur fékk munnlegt og upplýst samþykki viðmælenda til þess að taka upp viðtölin. 
Ítrekað var að hljóðupptökum yrði eytt eftir vinnslu verkefnisins og að engar rekjanlegar 
persónulegar upplýsingar kæmu fram. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð upplýsinga og 
gögn geymd í læstri tölvu rannsakanda.  

 



9 
 

Niðurstöður 
Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar samkvæmt upplýsingum sem komu fram 
í viðtölum við starfsmenn deildarinnar og í samtölum við starfsmenn verkefnastofu 
heilbrigðisstofnunarinnar um áherslur og skipulag umbóta. Við greiningu gagna úr viðtölum 
við starfsmenn deildarinnar komu fram þrjú þemu sem lýsa reynslu og viðhorfum þátttakenda 
og heitin eru:1) Pottur brotinn 2) Erfitt í byrjun og 3) Leiðtoginn: Góður betri bestur. Hér á 
eftir verður nánar fjallað um áherslur heilbrigðisstofnunarinnar varðandi stöðugar umbætur 
samkvæmt upplýsingum frá starfsmönnum verkefnastofu og þar á eftir verður fjallað um 
þemun þrjú sem komu fram við greiningu gagna úr viðtölum við starfsmenn deildarinnar 
þegar rætt var við þá um reynslu þeirra af umbótastarfi. 

 

Áherslur og skipulag umbótastarfs 
Þegar höfundur hitti starfsmenn verkefnastofu á fundi fengust upplýsingar um hverjar 
áherslurnar eru innan heilbrigðisstofnunarinnar hvað varðar stöðugar umbætur. Í viðtölunum 
kom fram að á heilbrigðisstofnuninni snúa stöðugar umbætur að ýmsum viðfangsefnum og 
áherslurnar í þeim verkefnum eru í stöðugri þróun. Þegar viðmælendur eru spurðir út í notkun 
straumlínustjórnunar innan heilbrigðisstofnunarinnar, sem var innleidd fyrir nokkrum árum, 
kom í ljós að áherslur hafa breyst eftir innleiðingarferlið. Í dag er horft í það að stöðugar 
umbætur eigi sér stað dagsdaglega innan heilbrigðisstofnunarinnar. Áhersla er á að nýta þær 
aðferðir sem henta best hverju sinni eftir því hvaða umbótaverkefni er í gangi. 
Umbótaverkefnin snúa að öryggi sjúklinga, minnkun á sóun og framþróun. Viðmælendur 
sýndu höfundi drög að verkefnaáætlun fyrir nýtt verklag sem á að fara að innleiða. 
Skilgreining á vandamáli er sett fram í verkefnaáætluninni ásamt markmiðum, einnig hefur 
verið sett fram skýr framtíðarsýn, stefna um þjálfun starfsmanna og staðlað verklag sett upp.  

 

Niðurstöður viðtala um reynslu starfsmanna 
Hér verður fjallað um þau þrjú þemu sem komu í ljós við greiningu gagna úr viðtölum við 
starfsmenn deildarinnar. Hvert þema er kynnt og vísað jafnóðum í orð viðmælanda. 

 

Fyrsta þema: Pottur brotinn 
Fyrsta þemað heitir Pottur brotinn. Í þessu þema kemur fram reynsla og upplifun viðmælenda 
sem snýr að undirbúningi og skipulagi við umbætur og breytingar. Þar koma fram atriði sem 
tengjast þverfaglegri nálgun og skorti á þjálfun í tengslum við umbætur. Einnig kemur fram 
að skortur hafi verið á undirbúningi og fræðslu í tengslum við umbætur. Þá kemur fram 
reynsla viðmælenda sem tengist sýnileika sem þeir telja að geti aukið þátttöku í umbótum og 
dregið úr þeim erfiðleikum sem fylgja breytingum. Mynd 2 lýsir myndrænt hvaða þættir falla 
undir fyrsta þemað, fjallað verður nánar um þessa þætti og reynslu viðmælenda hér fyrir 
neðan. 
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Mynd 2 – Fyrsta þema: Pottur brotinn og þættir sem tengjast þemanu.  

 

Fram kemur í viðtölum við starfsmenn að þeir hafa allir upplifað það að víða sé pottur 
brotinn þegar kemur að innleiðingu að nýju verklagi. Verklag getur verið af ýmsum toga, líkt 
og öryggisinnlit, byltuvarnir eða skilvirkni. Viðmælendurnir tjáðu að þeir höfðu upplifað skort 
á  undirbúningi, fræðslu og þjálfun við innleiðingu á nýju verklagi. Viðmælandi númer eitt lýsir 
sinni upplifun af því að innleiða nýtt verklag með þessum orðum: 

„sko í byrjun þá þarf bara að vera svona einhver sem 
heldur utan um þetta sem fylgir þessu eftir og þetta sé 
svona kynnt vel og fólk kannski fái pínulítið eins og 
einhverja fræðslu eða námskeið hvernig þetta sé svo 
gert.“ 

Viðmælandi númer þrjú lýsir einnig sinni upplifun af innleiðingu nýs verklags og segir: 

„það að kynna vel. Kynna þetta fyrir og ekki bara tveimur 
þremur sem eru á vaktinni þegar þetta kemur heldur sko 
að allir fái og tala um mikilvægi og í hvað á að notast og 
hverjum þetta hentar. Mér finnst það vanta. Því miður. Ef 
þetta á að nýtast og, og hérna...það er bara svo kjánalegt 
að setja ekki alla inn í.“  

Viðmælandi númer tvö ræddi um innleiðingu á nýju verklagi og segir þegar hann var 
spurður um hvort hann hafi fengið þjálfun í því sambandi: „nei, ég get ekki sagt það. Því var 
eiginlega bara svona skellt fram og svo las maður eiginlega bara.“ 

Samkvæmt reynslu allra viðmælendanna var upplifun þeirra að sýnileiki á verkferlum 
eykur þátttöku flestra starfsmanna. Þegar viðmælandi númer eitt lýsir sinni reynslu af því 
þegar vel gengur að innleiða nýja verkferla segir hann:  

„mér fannst það byrja að ganga vel þegar þetta var orðið 
svona sýnilegra á skjáborðinu. Þú veist, starfsfólk sá 
þetta, var eitthvað orðið sýnilegt, orðið sýnilegt í sögunni. 
Þá fannst mér þetta ganga vel, að gera...þú veist að þetta 
sé gert reglulega á þeim tímum sem þetta átti að vera 
sko.“  
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Viðmælandi númer þrjú lýsir hvernig verklag varðandi þrýstingssár er sýnilegt á deildinni og 
að það hvetji til notkunar á verklaginu þar sem enginn starfsmaður vill sjá þrýstingssár hjá 
sjúklingi. Hann sagði einnig:  

„Við höfum verið með hérna hamur hérna og mér hefur 
þótt það ganga bara nokkuð vel hér. Það hefur verið 
svolítið sýnilegt þú veist, við erum með þarna græna 
hanskann, þannig að það hefur verið svolítið sýnilegt fyrir 
okkur og eins erum við alltaf með 
þarna...þrýstingssárakrossinn sem er semsagt heill 
mánuður og merkjum allaf í hann grænan ef það er heill 
dagur sem er án þrýstingssára, þannig að það stingur 
svolítið í stúf ef það kemur allt í einu rautt.“  

Viðmælendurnir nefndu einnig að lítið væri um þverfaglega nálgun í umbótaverkefnum 
á þeirra deild en að þeirra mati væri líklegra til árangurs ef allir fagaðilar væru með fulltrúa 
við gerð nýrra verkferla, eins og viðmælandi númer eitt nefndi „gott er að hafa alla úr hópnum, 
bæði hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða.“ Einnig bar viðmælandi númer tvö fyrir tímaskorti 
innan starfsemi deildarinnar en hann nefndi að oft hafa starfsmenn ekki tíma til þess að setjast 
niður og sinna þverfaglegri teymisvinnu.  

Fram kom í viðtölum að upplifun starfsmanna er að oft sé erfitt fyrir starfsmann að 
breyta sínu vinnulagi eftir margra ára vinnu. Viðmælendurnir þrír nefndu allir að það væri 
alltaf ákveðinn hópur innan starfseminnar sem ætti erfiðara með breytingar og því erfiðara 
að fá þá starfsmenn með í umbótaverkefni. Líkt og þriðji viðmælandinn segir: 

„það er eins og það vanti eitthvað element jafnvel þó 
að...já þetta er sniðugt...það er eins og það bara...svo er 
það bara búið, bara púff, festist ekki. Ekki áhugi eða fólki 
finnst það bara ekki...finnst þetta bara asnalegt eitthvað, 
æji það er...manneskjan er bara eins og hún er. Hún á 
svolítið erfitt með að breyta en mér finnst það samt sko 
eiginlega sorglegt. Ef maður talar bara um eins og 
sýkingavarnir. Mér finnst rosalega pottur brotinn þar.“ 

  

Þema tvö: Erfitt í byrjun 
Annað þemað fékk heitið Erfitt í byrjun. Í þessu þema kemur fram upplifun og viðhorf 
viðmælanda sem snýr að innleiðingu nýrra verkferla. Þar koma fram upplýsingar sem tengjast 
skorti á utanumhaldi á meðan innleiðingu stendur. Einnig kom fram að, tilgangur 
umbótaverkefna verður að vera skýr í upphafi, jákvætt viðhorf starfsmanna gagnvart nýjum 
verkferlum sér í lagi ef skjótur ávinningur er sýndur og að innleiðingarferlið geti verið 
tímafrekt. Mynd 3 lýsir myndrænt hvaða þættir falla undir annað þemað og verður fjallað 
nánar um þessa þætti og viðhorf viðmælenda hér fyrir neðan. 
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Mynd 3 – Þema tvö: Erfitt í byrjun og þættir sem tengjast þemanu.  

 

Þegar viðmælendurnir þrír voru spurðir um persónulegt viðhorf sitt varðandi 
umbótastarf þá voru þeir allir jákvæðir en segja þó að það geti verið krefjandi. Viðmælandi 
númer þrjú segir: „ef það virkar vel þá er það jákvætt“ og annar segir „mér hefur þótt ganga 
vel hér, allir taka virkan þátt.“ Viðmælandi númer eitt tekur undir með jákvæðni en bendir þó 
á að árangurinn verði að vera sýnilegur: 

„sko ég er alltaf til í að, þú veist, að prófa eitthvað nýtt 
ef maður sér að það skili einhverjum árangri. Þótt það sé 
oft erfitt í byrjun en þá finnst mér skipta ótrúlega miklu 
máli að maður sé þú veist að koma með eitthvað nýtt og 
mér finnst það mjög mikilvægt.“ 

Þegar viðmælandi númer tvö er spurður varðandi það sem betur mætti fara varðandi 
innleiðingu á verklagi segir viðkomandi: „það hefði mátt undirbúa betur. Eins og hérna...við 
erum svona gátlista, lista sem fylgir þessu. Það mætti vera kannski bara aðeins styttri og 
hnitmiðaðri, vera kannski meira svona tékk listi.“ 

Það sem viðmælendur nefndu einnig var að þeirra upplifun er sú að það sé lykilatriði 
að sterfsmenn þurfi að vita hver tilgangur umbótaverkefna er og að þau sjái skjótan árangur 
vinnu sinnar. Líkt og sagt var í fyrsta þema þegar viðmælandi númer þrjú sagði að „tala um 
mikilvægi og í hvað á að notast og hverjum þetta hentar.“ Þetta eykur líkurnar á þátttöku 
starfsmanna að hans mati.  

Viðmælandi númer eitt upplifir að umbótaverkefni eru oft tímafrek og segir svona frá 
upplifun sinni að vinnu í kringum nýtt verklag:   

„við erum búin að vera að vinna með öryggisinnlitið. Það 
er nú búið að taka talsvert langan tíma. Svona aðlaga það 
og það er búið að taka talsvert mörg ár sko og núna er 
það farið að ganga ágætlega sko.“ 

Sami viðmælandi nefnir einnig að skortur sé á utanum haldi og að ef til vill væri 
viðmótið betra gagnvart breytingum ef betur væri staðið að undirbúningi. Hann segir:„Ég held 
að fræðslan að undirbúningi fyrir starfsfólkið sé svona mikilvægust og utanumhaldið líka og 
líka svona kannski að hrósa starfsfólkinu og koma með einhverja, þú veist, hvaða ávinning 
það hefur“. 
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Þema þrjú: Leiðtoginn: Góður, betri, bestur 
Þriðja þemað fékk heitið: Leiðtoginn: Góður betri bestur. Í þessu þema kemur fram upplifun 
og reynsla viðmælanda hvað varðar þátttöku leiðtogans í innleiðingu nýrra verkferla, hvernig 
samskipti og viðhorf gagnvart leiðtoganum eru innan deildarinnar og hvernig leiðtoginn sýnir 
traust til viðmælanda og ýtir þar að leiðandi undir sjálfstæði í starfi. Mynd 4 lýsir myndrænt 
hvaða þættir falla undir þriðja þemað og verður fjallað nánar um þessa þætti og reynslu 
viðmælenda hér fyrir neðan. 

  

 

Mynd 4 – Þema þrjú: Leiðtoginn: Góður betri bestur og þættir sem tengjast þemanu 

 

 

Fram kom í viðtölum að viðmælendurnir höfðu góða sögu að segja af sínum leiðtoga. 
Viðmælendur töluðu hlýlega um hann og upplifðu allir að alltaf væri hægt að leita til leiðtogans 
og myndast hafði gott traust þar á milli. Viðmælandi númer tvö segir því tengdu „Já mér finnst 
hann hjálpa til, eins og þegar maður leitar til hans með einhverjar spurningar þá hjálpar hann 
alveg.“ Viðmælandi númer eitt er spurður hvort leiðtoginn taki þátt í umbótavinnu þá segir 
hann:  

„já hún er mjög sko vakandi yfir öllum svona verkefnum 
og er mjög dugleg að úthluta, þú veist, verkefnum til 
starfsfólks hér á deildinni. Þannig að ég myndi segja að 
yfirmaður okkar væri mjög svona mikið fyrir að taka þátt 
og að innleiða nýtt.“ 

Fram kemur að leiðtoginn tekur þátt í umbótastarfi og hvetur starfsmenn áfram í 
umbótahugsun með jákvæðu hugarfari. Að mati starfsmanna fá þeir svigrúm til þess að starfa 
sjálfstætt við sína vinnu og útdeilir leiðtoginn verkefnum til þeirra. Einnig kemur fram að góð 
þverfagleg samskipti skipti máli varðandi skipulag á vinnudeginum. Viðmælandi nefnir í því 
samhengi: 

„mér finnst eiginlega langbest þegar til dæmis 
hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði setjast saman niður og 
fara saman yfir daginn. Hvað er búið að gera og hvað 
ekki. Sérstaklega líka þegar maður gerir það í byrjun 
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dags. Þá er hægt að skipuleggja sig meira upp á daginn 
hvenær við ætlum að gera hvað, bara þannig að allir séu 
á sömu blaðsiðunni.“ 

Þegar viðmælandi númer þrjú er spurður um samskipti innan deildarinnar og hvernig 
þau gangi, þá lýsir hann samskiptum með þessum hætti: „bara mjög vel. Yfirmaður, 
deildarstjórinn er mjög fínn og hérna, og svona, kannski bara svona góður, betri, bestur á 
staðnum.  

 

Umræða 
Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, þær skoðaðar í ljósi stöðu þekkingar á 
sviðinu og leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla 
heilbrigðisstarfsmanna af innleiðingu á nýju verklagi í tengslum við stöðugar umbætur og að 
viðhalda nýju verklagi. Hvert er vægi samskipta og menningar í því ferli ? 

Þegar rætt var við viðmælendur um reynslu þeirra af nýju verklagi var meðal annars 
spurt um það sem að þeirra mati mætti betur fara við innleiðingu á nýju verklagi. Reynsla 
viðmælenda sem fram kom í tengslum við þá spurningu og tengdar spurningar endurspeglast 
í fyrstu tveimur þemunum: Pottur brotinn og Erfitt í byrjun. Það kom höfundi á óvart hversu 
lík reynsla viðmælenda var, þeir höfðu allir sömu sögu að segja, að það skorti undirbúning, 
fræðslu og þjálfun við innleiðingu á nýju verklagi. Reynsla viðmælenda endurspeglar gildi þess 
að umbætur séu vel undirbúnar með fræðslu og skipulagi fyrir umbótaverkefni því að sá 
undirbúningur spilar stórt hlutverk í því hvort innleiðing á nýju verklagi muni viðhaldast eða 
ekki (Westgaard og Winkel, 2011). Það hljómar ef til vill einfalt að það þurfi einungis að bæta 
undirbúning, fræðslu og þjálfun fyrir starfsmenn til þess að viðhalda verklagi en af hverju er 
það ekki gert ? Niðurstöður rannsóknarinnar veita ekki augljósar skýringar á því hvers vegna 
svo er ekki en viðmælendur á verkefnastofu heilbrigðisstofnunarinnar sýndu höfundi drög að 
verkefnaáætlun og þar var mikil áhersla lögð á undirbúning, fræðslu, þjálfun starfsmanna og 
skipulag sem er mjög jákvætt og gefur góð fyrirheit. Kotter (2012) bendir á að fyrirtæki hafi 
brennt sig á því að skella fram breytingum sem starfsmenn eiga að fara eftir en samt hafi þeir 
ekkert um málið að segja. Costanza og félagar (2016) nefna einnig mikilvægi þjálfunar í 
innleiðingu á nýju verklagi sem leiðir af sér meiri sveigjanleika og aðlögunarhæfni 
starfsmanna. Því er mikilvægt að sinna grunnþörfum starfsmanna í sambandi við upplýsingar 
og undirbúning til þess að innleiðing á nýjum verkferlum endi farsællega. Rannsóknir sýna að 
þegar starfsmenn taka virkan þátt í umbótaverkefnum þá eru meiri líkur á árangri (Westgaard 
og Winkel, 2011).  

Allir viðmælendurnir starfa í teymum innan heilbrigðisstofnunarinnar en að þeirra mati 
gætu teymin skilað betri árangri. Þeir báru einnig fyrir sig tímaskorti til þess að sinna 
teymisvinnu. Þessi reynsla viðmælenda kemur fram í þemunum: Pottur brotinn og Erfitt í 
byrjun.  Líkt og Kotter (2012) segir í bók sinni þá skiptir höfuð máli að skapa sterkt teymi 
sem leiðir umbótaverkefni. Teymið skapar sýn sem leiðir hópinn áfram og þróar aðferðir til 
þess að ná þeim markmiðum og til þess að starfa eftir þeim gildum sem sett hafa verið til 
þess að skapa samtöðu innan teymisins. Raunin er sú að innan heilbrigðisstofnana er oft mikill 
hraði og því er ekki skapað svigrúm til þess að sinna umbótastarfi svo vel sé. Líkt og 
niðurstöðu Drotz og Poksinska (2014) sýna þá þurfa stjórnendur að huga að vinnuaðstæðum 
hjá starfsmönnum. Teymin, helst þverfagleg, þurfa að fá svigrúm til þess að greina 
vandamálin og undirbúa innleiðingarferlið áður en haldið er af stað og innleiðingunni er hrint 
í framkvæmd. Samkvæmt WHO (2011) er heilbrigðisþjónustan orðin mun flóknari og 
sérhæfðari en áður fyrr og stofnunin ítrekar mikilvægi þess að heilbrigðisstofnanir sinni 
þverfaglegri teymisvinnu.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að vinnustaðamenningin er oft ekki tilbúin 
í þær breytingar sem fylgja stöðugum umbótum. Það hefur einnig sýnt sig að með  
einstaklingsframtaki starfsmanns, sama hversu hæfur starfsmaðurinn er, getur hann ekki einn 
náð að yfirstíga þær hefðir sem tilheyra vinnustaðnum (Kotter, 2012). Niðurstöður sem koma 
fram í þemanu: Pottur brotinn eru í takt við þessar áherslur Kotter (2012) endurspeglar en 
þar tjáðu viðmælendurnir sig meðal annars um þá erfiðleika sem fylgja því að fá alla 
samstarfmenn til þess að taka þátt í umbótaverkefnum. Þetta vandamál gleymist oft eða það 
er horft framhjá því þegar innleiðingarferlið hefst. Fyrri rannsóknir um umbætur innan 
heilbrigðisþjónustunnar hafa sýnt að með virkri þátttöku starfsmanna má auka líkurnar á því 
að innleiðingin gangi vel (Winkel o.fl., 2015). Miðað við niðurstöður hér og niðurstöður fyrri 
rannsókna virðist vinnustaðamenning oft vera vanmetin þegar kemur að því að innleiða nýja 
verkferla. Bera þarf meiri virðingu fyrir starfsmanninum þannig að honum sé gefið tækifæri á 
að leggja sitt af mörkum í innleiðingarferlinu. Þegar starfsmaður fær hlutverk í innleiðingarferli 
er hann líklegri til þess að taka virkan þátt í starfinu (Westgaard og Winkel, 2011).  

Það kom fram í niðurstöðum að viðmælendurnir upplifðu að þá skorti upplýsingar um 
hver tilgangur og ávinningur með umbótastarfi væri en það kemur fram í þemanu: Erfitt í 
byrjun þar sem viðmælendur lýsa meðal annars reynslu sinni af því hvað betur mætti fara við 
innleiðingarferli. Þegar umbótaverkefni fara í gang er mikilvægt að starfmenn séu hafðir með 
í ráðum. Með því eykst skuldbinding starfsmanna og þeir verða líklegri til þess að leggja allt 
sitt af mörkum til þess að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið fram (Kotter, 2012). Líkt 
og Stelson (2017) nefnir þá er mikilvægt að allir vinni saman að umbótum því þá aukast 
líkurnar á því að breytingarnar viðhaldist. Leiðtogar sem vinna að undirbúningi 
umbótaverkefni upplifa ef til vill að tilgangur og sá ávinningur sem á að nást með verkefninu 
sé augljós fyrir starfsmenn en samkvæmt Kotter (2021) er þetta algengur misskilningur hjá 
leiðtogum. Augljóst var af niðurstöðum að viðmælendurnir voru jákvæðir fyrir því að innleiða 
nýja verkferla innan heilbrigðisstofnunarinnar sem sést í öðru þemanu: Erfitt í byrjun, því er 
mikilvægt fyrir leiðtogann að virkja þann drifkraft því starfsmenn eru til í að leggja sitt af 
mörkum ef þeir sjá að þeir séu hluti af einhverju stærra (Kotter, 2021). 

Niðurstöður gefa til kynna að viðmælendurnir séu fylgjandi sínum leiðtoga sem kemur 
fram í þriðja þemanu: Leiðtoginn: Góður betri bestur. Niðurstöðurnar um mikilvægi leiðtogans 
eru í takt við áherslur Liker (2008) um gildi þess að leiðtoginn hafi fylgjendur sem eiga góð 
og uppbyggileg samskipti. Niðurstöðurnar sýna einnig að leiðtoginn er að sinna sínu hlutverki 
við að hvetja starfsmenn áfram til þess að vera sjálfstæðir í starfi og í umbótahugsun. Sú 
niðurstaða er einnig samhljóma fræðunum sem undirstrika þá hugmyndafræði eins og 
Tenkner (2016) nefnir að leiðtoginn sé mikilvægur til þess að umbótastarf sé í gangi og að 
fylgja eftir framþróun starfsmanna. Tenkner (2016) nefnir einnig að leiðtoginn verður að setja 
fram áskoranir fyrir teymi þannig að þau geti lagt sitt af mörkum hvað varðar umbótavinnu. 
Niðurstöðurnar hér sýna að leiðtogi viðmælenda í viðtölunum er að útdeila ábyrgð og 
verkefnum til starfsmanna sinna sem viðmælendur telja mjög mikilvægt. Þetta er í takt við 
fyrri rannsóknir sem undirstrika mikilvægi leiðtogans til að styrkja árangur umbóta þar sem 
leiðtoginn virkjar starfsmenn til þátttöku með stuðningi og upplýsingum og leggur jafnfram 
áherslu á að vera nálægt starfsmönnum til að gefa færi á samskiptum og að veita leiðsögn 
(Sigrún Gunnarsdóttir, 2014; Winkel o.fl., 2015). 

 

Framlag rannsóknar og takmarkanir  
Höfundur telur að þessi rannsókn geti nýst áfram í starfi fyrirtækja þar sem umbótaverkefni 
fara fram. Viðtölin við starfsmenn heilbrigðisstofnunar sýna að það er mikil þörf á því að staðið 
sé betur að innleiðingarferli nýs verklags einkum með hliðsjón af undirbúningi og að virkja 
betur þátttöku starfsmanna en undirstrika jafnframt gildi góðra samskipta leiðtoga og 
samstarfsmanna. Mikilvægt er að halda áfram að kanna viðfangsefnið og að nýta nýjar 



16 
 

rannsóknir sem eru ávallt í gangi hvað varðar stöðugar umbætur. John P. Kotter sem er 
frumkvöðull í  breytingastjórnun, stefnir á að gefa út nýja bók árið 2021 sem ber heitið 
Change. Þar verður meðal annars farið yfir þær miklu breytingar sem fyrirtæki eru að ganga 
í gegnum nú um stundir, þar á meðal stafrænar breytingar, endurskipulagningu, menningu 
og margt fleira. Það verður því áhugavert að fylgjast með þeirri framþróun.  

Takmarkanir við gerð rannsóknarinnar er sá stutti tímarammi sem gafst til verkefna- 
og rannsóknarvinnu. Einnig er þörf á að hafa fleiri viðmælendur til þess að fá skýrari sýn á 
viðfangsefnið. Þar sem viðtölin voru tekin rétt áður en innleiðing á nýju verklagi átti að fara 
fram hefði verið áhugavert að geta fylgt því ferli eftir. Innsýn í reynslu viðmælenda í kjölfar 
nýrra innleiðingar gæti gefið enn skýrari mynd af viðfangsefninu.  

 

Ályktun  
Höfundur telur að betur megi koma að innleiðingu nýrra verkferla innan fyrirtækja. Líkt og 
fjallað hefur verið um eru stöðugar umbætur ferli sem fellur undir straumlínustjórnun. Innan 
straumlínustjórnunar eru mörg tól sem hægt er að nýta í undirbúningsferli fyrir 
umbótaverkefni. Einstaklingar eru gjarnir á að einblína á lausnir þegar vandamál koma upp 
en það sem þarf að byrja á er að finna rót vandans. Rót vandans við innleiðingu á nýju 
verklagi, samkvæmt niðurstöðum þessa verkefnis getur verið slakur undirbúningur áður en 
ferlið hefst sem síðan getur haft neikvæð áhrif á árangurinn. Niðurstöður benda einnig til þess 
að rót vandans tengist jafnframt vinnustaðamenningu, að samskiptin séu ekki næg og að 
stjórnendur aðlagi ekki innleiðingarferlið að menningunni. Mikilvægt er að mynda samstöðu 
innan vinnustaðarins um umbætur til að tryggja þátttöku starfsmanna og þar með góðan 
árangur.  

 

Þakkir 
Höfundur vill þakka þeim viðmælendum sem tóku þátt í verkefninu og þeirra góða viðmóti.  

Sérstakar þakkir fær eiginmaður minn og synir, fyrir hvatningu, stuðning og alla þolinmæðina 
á meðan verkefninu stóð. Einnig við ég þakka fjölskyldu og tengdafjölskyldu fyrir alla þá hjálp 
sem þau hafa veitt mér.  
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