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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli hjúkrunar-

þyngdar og starfsmannaveltu og veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga. Einnig var 

starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga skoðuð, hjúkrunarþyngd og umfang 

veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga. 

Mannekla í hjúkrun er viðfangsefni sem brýnt er að finna lausn á, ekki síst í 

ljósi þess að samkvæmt spám mun mannekla verða meiri á komandi árum ef 

ekkert er aðhafst. Því er oft haldið fram að álag á hjúkrunarfræðinga og annað 

heilbrigðisstarfsfólk sé alltaf að aukast og það geti leitt til þess að þeir gefist upp 

og segi starfi sínu lausu. Þetta aukna álag getur einnig orðið til þess að hjúkrunar-

fræðingar þurfi að vera meira frá vinnu vegna veikinda. 

Þýði rannsóknarinnar var hjúkrunarfræðingar á öllum deildum Landspítalans 

en úrtakið var fastráðnir hjúkrunarfræðingar á legudeildum á lyflækningasviðum 

I og II og skurðlækningasviði árið 2008. Meðalfjöldi hjúkrunarfræðinga á 

þessum þremur sviðum var 334 árið 2008. Það eru rúm 26% allra hjúkrunar-

fræðinga á Landspítalanum. Rannsóknarsniðið var megindlegt, lýsandi 

rannsóknarsnið. Fengin voru gögn úr starfsemisupplýsingum Landspítalans um 

starfsmannaveltu og fjarvistir hjúkrunarfræðinga og gögn úr skrám yfir 

hjúkrunarþyngd úr sjúklingabókhaldi. Niðurstöður fengust með tíðnidreifingu, 

meðaltölum og fylgniprófum.  

Helstu niðurstöður voru að tengsl milli starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga, 

hjúkrunarþyngdar og veikindafjarvista væru ekki tölfræðilega marktæk. Það er 

því ekki hægt að álykta sem svo að aukið álag vegna hjúkrunarþyngdar verði til 

þess að hjúkrunarfræðingar verði frekar veikir eða skipti um starfsvettvang. 

Meðalstarfsmannavelta var 10,89% árið 2008 og meðalbráðleiki sjúklinganna var 

1,10, sem er innan þeirra marka sem eðlileg geta talist. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður er eftirtektarvert að sjá hve miklar veikindafjarvistir voru meðal 
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hjúkrunarfræðinga, eða að meðaltali 12 veikindadagar á ári hjá hverjum 

hjúkrunarfræðingi í úrtakinu. 
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Abstract 

The purpose of this study was to find out whether there is a relationship between 

workload, turnover, and sickness absence of registered nurses (RNs). Also to 

identify turnover rate of RNs, patient acuity and sickness absence of RNs. 

Shortage of nurses is a problem that needs to be adressed, as it is estimated 

that it will grow in the years to come if nothing is done. It has been argued that 

workload in the healthcare system is constantly growing and could lead to 

burnout and future resignation. This added workload on RNs could also lead to 

increased absence from work due to sickness. 

The study population are RNs from all wards within Landspitali University 

Hospital, the sample were nurses in all inpatient medical and surgical wards 

during the year 2008. The average number of RNs working at those wards in the 

year 2008 were 334, which is about 26 percent of the total number of RNs at the 

hospital. The research design was quantitative and analytical. The data material 

for employee turnover and sickness absence were acquired from the Human 

Resource Department at Landspitali and data concerning patient acuity were 

acquired from patient book keeping. The study findings were obtained by 

frequency distribution, mean and Pearson’s correlation. 

Primary findings of the study reveal no statistically significant relationships 

between employee turnover, patient acuity and sickness absence. Therefore it can 

not be concluded that increased workload due to patient acuity will lead to 

further sickness absence or employee turnover among RNs. The mean turnover 

rate was 10.89 percent and mean patient acuity was 1.10, which is within normal 

rates. Despite these findings it is noteworthy to see how common sickness 

absence is among RNs, or on average 12 sick leave days a year for every RN in 

the sample. 
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Inngangur 

Mannekla í hjúkrun er vandamál sem brýnt er að finna lausn á, ekki síst í ljósi 

þess að samkvæmt spám mun mannekla aukast á komandi árum ef ekkert er 

aðhafst. Til þess að hægt sé að grípa til aðgerða er nauðsynlegt að komast að 

rótum vandans. Mikil starfsmannavelta, þar sem margir hjúkrunarfræðingar hætta 

störfum en fáir koma í staðinn, leiðir til manneklu í hjúkrun og er því rétt að 

skoða hana nánar. Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga er margumtalað fyrirbæri, 

bæði meðal heilbrigðisstarfsfólks og almennings. Það er kannski ekki skrítið þar 

sem hjúkrunarfræðingar eru fjölmennasta fagstéttin meðal heilbrigðisstarfsfólks 

og allir þurfa á þjónustu þeirra að halda einhvern tíma á lífsleiðinni. Það er því 

hagur allra að ekki sé mannekla meðal hjúkrunarfræðinga. Ástæður fyrir 

starfsmannaveltu hafa verið talsvert skoðaðar víða erlendis (Siela, Twibell og 

Keller, 2008), en fremur lítið hér á landi. 

Því er oft haldið fram að álag á hjúkrunarfræðinga sé alltaf að aukast og það 

leiði svo til þess að þeir gefist upp og segi starfi sínu lausu. Hið sama má reyndar 

segja um annað heilbrigðisstarfsfólk. Þróunin hefur verið sú að hraðinn verður 

sífellt meiri innan heilbrigðisstofnana sem gerir starfið meira streituvaldandi og 

getur orðið til þess að hjúkrunarfræðingar finni fyrir auknu andlegu og líkamlegu 

álagi. Þetta aukna álag getur orðið til þess að hjúkrunarfræðingar þurfi að vera 

meira frá vinnu vegna veikinda, bæði af andlegum og líkamlegum toga (Gardulf, 

Söderström, Orton, Eriksson, Arnetz og Nordström, 2005). Talsverð breyting 

hefur orðið á aðstæðum hjúkrunarfræðinga undanfarið hér á landi, líkt og víðar í 

hinum vestræna heimi, meðal annars vegna hruns á fjármálamörkuðum, og er því 

jafnvel mikilvægara en oft áður að skoða hvernig mönnun í hjúkrun er háttað og 

hvað hefur áhrif á hana. 
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Tilgangur rannsóknar 

Rannsóknin er liður í stærra verkefni þar sem öryggi í heilbrigðisþjónustu er 

skoðað. Þar er leitast við að svara spurningum um hvaða verkefnum hjúkrunar-

fræðingar og sjúkraliðar sinna á bráðalegudeildum, hvað hafi áhrif á vinnu þeirra 

og hvort úr megi bæta. Verkefnið lýtur að öryggi í heilbrigðisþjónustu þegar 

skortur er á hæfu starfsfólki í hjúkrun. Gögn er lúta að mönnunarmálum 

hjúkrunar verða skoðuð. Rýnt er í tölur frá árinu 2008 og greint hvort aukið álag í 

hjúkrun vegna hjúkrunarþyngdar sjúklinga verði til þess að veikindafjarvistir 

hjúkrunarfræðinga aukist og hvort hjúkrunarþyngd tengist starfsmannaveltu 

þeirra. Til að fá þessar upplýsingar verða skoðaðar tölur úr sjúklingaflokkunar-

kerfi Landspítalans og þær tengdar við mönnunarupplýsingar spítalans varðandi 

hjúkrunarfræðinga. Allar legudeildir á lyflækningasviðum I og II og 

skurðlækningasviði eru lagðar til grundvallar hér en flestir hjúkrunarfræðingar á 

þeim deildum eru í vaktavinnu. 

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort tengsl eru á milli hjúkrunarþyngdar 

og starfsmannaveltu og veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga. Með því að 

rannsaka hvort tengsl séu á milli starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga og 

hjúkrunarþyngdar, og þar með aukins vinnuálags á hjúkrunarfræðinga annars 

vegar og hjúkrunarþyngdar og veikindafjarvista hins vegar, má fá vísbendingar 

um hvað megi betur fara í starfsmanna- og mönnunarmálum þeirra. 

Gildi rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Hjúkrunarfræðingar hafa í flestum tilfellum metnað til að sinna starfi sínu vel og 

þeir bera að jafnaði hag skjólstæðinga sinna fyrir brjósti. Það hlýtur því að vera 

þeim þungbært að hafa ekki tíma til að fullnægja þörfum sinna sjúklinga sem 

skyldi. Þegar mannekla er mikil er hætt við að álag aukist á þeim sem eru til 
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staðar og stundum verður álagið það mikið að þeir komast ekki yfir þá vinnu sem 

þeir hafa ætlað sér. Til lengri tíma er það mjög lýjandi og getur jafnvel ýtt undir 

veikindi og þar með fjarvistir starfsfólks. Langvarandi mannekla og vinnuálag 

geta valdið því að hjúkrunarfræðingar gefist upp og skipti um starfsvettvang, sem 

svo aftur leiðir til enn meira vinnuálags á þá sem eftir sitja. Það er því mikið í 

húfi að reyna að komast að því hvort þetta sé virkilega raunin og ef svo er að 

finna leiðir til að sporna við þeirri þróun. 

Rannsóknin hefur þekkingarfræðilegt og klínískt gildi. Hún varpar ljósi á 

tengsl hjúkrunarþyngdar við starfsmannaveltu og fjarvistir hjúkrunarfræðinga. 

Notuð eru gögn úr skrám Landspítalans sem liggja fyrir og geta nýst í hjúkrunar-

stjórnun til upplýsinga, greiningar og aðgerða. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur byggist að mestu leyti á erlendum rannsóknum á 

starfsmannaveltu meðal hjúkrunarfræðinga og þeim þáttum sem snerta hana. Við 

heimildaleit var notast við leitarorðin: staff turnover, nursing turnover, reasons, 

workload, nursing workload, work overload, sickness absence, absenteeism, 

patient classification system. Leitað var í gagnagrunnunum PubMed, Scopus, 

Cinahl og Medline. Leit var takmörkuð við enska tungu og til að byrja með við 

greinar yngri en tíu ára, sem var síðan víkkuð út þegar takmarkaðar heimildir 

fundust frá því tímabili. 

Helstu skilgreiningar 

Starfsmannavelta, hjúkrunarþyngd og veikindafjarvistir eru meginhugtök 

rannsóknarinnar og verða því sérstaklega skilgreind hér að neðan. 

Starfsmannavelta 

Algengasta skilgreiningin á starfsmannaveltu er að taka þá sem hætta störfum 

sem hlutfall af meðalfjölda starfsmanna og er þá eftirfarandi formúla notuð til að 

reikna hlutfallið út: 

Fjöldi starfsmanna sem hætta á tímabili 
Meðalfjöldi starfsmanna 

 

Á þennan hátt má fá út þá prósentutölu sem gefur starfsmannaveltu til kynna á 

ákveðnu tímabili (Beardwell og Claydon, 2007; Grumbach, Ash, Seago, Spetz og 

Coffman, 2001). Í mörgum tilfellum er starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga 

þannig að aðeins er talað um þá sem hætta af sjálfsdáðum. Þeir sem hætta vegna 

aldurs eða leyfa, hvort sem það er vegna veikinda, barneigna, náms eða af öðrum 

x 100 



6 

ástæðum, eru ekki teknir með í reikninginn (O’Brien-Pallas, o.fl., 2006). Í 

rannsókninni er ekki tekið tillit til ástæðna fyrir starfslokum hjúkrunarfræðinga. 

Hjúkrunarþyngd 

Hjúkrunarþyngd hefur verið skilgreind sem mat á hjúkrunarþörfum sjúklinga yfir 

ákveðið tímabil. Sjúklingunum er skipt í hópa eftir því hverjar hjúkrunarþarfir 

þeirra eru og meðfylgjandi hjúkrunarstörf og flokkun þeirra er sett fram sem 

númer eða tímaeiningar (Giovanetti, 1979). Önnur skilgreining segir að 

hjúkrunarþyngd sé mæling á einstaklingsbundnum umönnunarþörfum sjúklings 

og athöfnum og ráðstafanir hjúkrunarfólks á ákveðnu tímabili til að koma til móts 

við þessar þarfir. Tímabilið getur verið ein vakt eða einn sólarhringur. 

Hjúkrunarþyngdin er táknuð sem ákveðið gildi og gefur grófa hugmynd um 

hversu mikla hjúkrun sjúklingurinn þarf á að halda og hversu mikið framlag 

starfsfólks þarf að vera (Fagerström og Engberg, 1998). Hjúkrunarþyngd hefur 

einnig verið skilgreind sem magn beinnar og óbeinnar umönnunar sem veita þarf 

sjúklingi við hjúkrunarathafnir. Undir þetta falla hlutir eins og hversu háður 

sjúklingur er hjúkrun, alvarleiki veikinda, margbreytileiki hjúkrunar og tíminn 

sem fer í hjúkrun sjúklings (Morris, MacNeela, Scott, Treacy Hyde, 2007). 

Hjúkrunarþyngd, og þar með vinnuálag hjúkrunarfræðinga, er yfirleitt metin 

eftir ákveðnum stöðlum. Til að meta þessa þætti eru notuð mælitæki sem mæla 

hjúkrunarþyngd, sem hjálpa stjórnendum að meta vinnuálag hjúkrunarfræðinga 

og ákvarða í kjölfarið mönnunarþörf fyrir ákveðinn sjúklingahóp. 

Hjúkrunarþyngdarmælitæki eru hönnuð með það að markmiði að fá fram á 

hlutlægan hátt hverjar hjúkrunarþarfir sjúklinga eru. Meginútkoma mælitækja 

sem mæla hjúkrunarþyngd er bráðleiki sjúklingahópsins eða veikindastuðull sem 

auðveldar hjúkrunarstjórnendum að gera sér grein fyrir mismunandi veikindum 

sjúklinga og hver æskileg mönnun væri í samræmi við þau. Þannig má áætla 

mönnunarþörf til lengri eða skemmri tíma og nýta úrræði í mönnun á sem 

hagkvæmastan og bestan hátt (Fagerström, Engberg og Erikson, 1998). 
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Hjúkrunarþyngd hefur verið mæld á Landspítalanum frá 1987 með 

sjúklingaflokkunarkerfinu Quadramed. Það er sex flokka kerfi sem var þróað út 

frá aðferðafræði sem gerði ráð fyrir fjögurra flokka kerfi sem flokkaði sjúklinga í 

fjóra meginflokka. Þetta kerfi er enn sem komið er notað á svo til öllum 

legudeildum spítalans. Það hefur verið skrifað inn í Legu, sem er sjúklinga-

bókhaldskerfi Landspítalans en þar fer sjúklingaflokkun fram með rafrænum 

hætti. Bráðleiki er það hugtak sem helst er notað í tengslum við hjúkrunarþyngd 

og stendur það fyrir meðal vinnuálagseiningar. Bráðleiki endurspeglar hjúkrunar-

þyngd meðalsjúklings og er sú tala samanburðarhæf milli deilda. Vinnuálags-

eining er mælikvarði sem tekur mið af hjúkrunarþyngd sjúklings á ákveðnu 

tímabili. Ein vinnuálagseining er einn sjúklingur sem þarf að meðaltali 5,5 

hjúkrunarklukkustundir á sólarhring. Hjúkrun sjúklings getur verið frá 0,7–4,6 

vinnuálagseiningar á sólarhring. Á almennum deildum Landspítalans er stuðst 

við sex flokka sjúklingaflokkunarkerfi en í töflu 1 má sjá hvernig flokkarnir sex 

skiptast. Í sjúklingaflokkuninni eru gefin stig fyrir hvern hjúkrunarþátt sem á við 

um hvern sjúkling og eru þau mismörg eftir umfangi þeirra. 

Tafla 1. Sex flokka sjúklingaflokkunarkerfi 

 Flokkur 

Mæling I II III IV V VI 

Hjúkrunarklukkustundir 0 - 4 4 - 7 7 - 10 10 - 14 14 - 20 20 + 

Bráðleiki 0,7 1,0 1,5 2,3 3,1 4,6 

Stigafjöldi 0 - 11 12 - 33 34 - 55 56 - 85 86 - 178 179 + 

 

Mönnun er skoðuð daglega og reiknar hugbúnaður út æskilegar hjúkrunar-

klukkustundir, er því einnig hægt að skoða mun á æskilegum og veittum 

hjúkrunarklukkustundum. Æskilegar hjúkrunarklukkustundir er í raun framleiðni- 

eða gæðastuðull sem stefnt er á að veita og er hann aðlagaður hverri deild og 

stofnun. Í deildarstuðli er tekið tillit til gæða í hjúkrun, skiptingu starfsstétta og 

dreifingu hjúkrunartíma á sólarhring. Veittar hjúkrunarklukkustundir er aftur á 
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móti sá fjöldi hjúkrunarklukkustunda sem raunmönnun gaf færi á að veita (Helga 

H. Bjarnadóttir, e.d.). 

Hjúkrunarþyngd er lykilhugtak í rannsókninni. Erlendar rannsóknir hafa leitt í 

ljós að mikil hjúkrunarþyngd getur leitt til aukinnar starfsmannaveltu hjúkrunar-

fræðinga og aukinna fjarvista þeirra frá vinnu (Fochsen, Josephson, Hagberg, 

Toomingas og Lagerström, 2006). 

Veikindafjarvistir 

Fjarvistir vegna veikinda eru mikilvægur mælikvarði á heilsu en þær draga einnig 

úr vinnuframlagi starfsmanna. Veikindafjarvistir eru yfirleitt flokkaðar í 

skammtíma- og langtímafjarvistir. Þá er yfirleitt miðað við að skammtíma-

fjarvistir frá vinnu séu 1–3 dagar en langtímafjarvistir teljast vera meira en þrír 

dagar (Kivimäki o.fl., 2001). Á Landspítalanum er veikindum starfsfólks skipt í 

þrjá flokka eftir því hversu lengi þau vara. Það eru skammtímaveikindi, sem eru 

40 samfelldar vinnustundir eða færri; meðallöng veikindi, sem eru 40,01 til 240 

samfelldar vinnustundir; langvarandi veikindi eru svo meira en 240 samfelldar 

vinnustundir. Searle (1997) skilgreinir veikindafjarvistir starfsfólks sem fjarvistir 

vegna veikinda eða slysa sem yfirmaður viðkomandi viðurkennir sem slíkar. 

Algengasta ástæðan fyrir fjarvistum hjúkrunarfræðinga frá vinnu er heilsufarsleg, 

þó að viðkomandi sé ekki endilega óvinnufær. Fjarvistir hjúkrunarfræðinga á 

Landspítalanum vegna veikinda verða skoðaðar í þessari rannsókn, kannað 

verður hversu miklar þær eru og hvort þær tengist starfsmannaveltu og 

hjúkrunarþyngd. 

Afleiðingar mikillar starfsmannaveltu 

Starfsmannavelta er tíðrætt hugtak innan heilbrigðisgeirans vegna þess mikla 

skorts á hjúkrunarfræðingum sem blasir við um mestallan heim. Það er mikilvægt 

að hafa einhverja starfsmannaveltu á vinnustöðum til að koma í veg fyrir 

stöðnun, en það er ekki jákvætt að hún verði of mikil því þá er hætt við að röskun 
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verði á stöðugleika sem getur komið niður á gæðum þjónustunnar (Josephson, 

Lindberg, Voss, Alfredsson og Vingård, 2008). Í mannauðsstjórnun er talað um 

að 10% starfsmannavelta sé eðlileg en ekki þykir gott að hún verði miklu meiri 

þótt það fari vissulega eftir eðli starfsins sem um ræðir. Tilhneigingin hefur verið 

sú að aukin sérhæfing kalli á minni starfsmannaveltu. Auk þess að hafa slæm 

áhrif á gæði heilbrigðisþjónustunnar er mikil starfsmannavelta kostnaðarsöm 

fyrir heilbrigðiskerfið. Talið er að meðalkostnaður við að missa einn reyndan 

starfsmann úr vinnu samsvari einum árslaunum en sá kostnaður hækkar fljótt 

þegar starfsmannaveltan er mikil (Branham, 2005). 

Árið 2006 vantaði um 14% hjúkrunarfræðinga til að mæta þörf innan 

heilbrigðisþjónustunnar hér á landi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2006) og 

er það í nokkru samræmi við það sem þekkist víða erlendis. Skortur á 

hjúkrunarfræðingum í Bandaríkjunum er það mikill að hann er talinn ógna öryggi 

sjúklinga sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Talað hefur verið um að 

skorturinn sé um 20%, bæði í Bandaríkjunum og víða í Evrópu (DiMeglio o.fl., 

2005). Þessi mikli skortur á hjúkrunarfræðingum hefur verið viðvarandi ástand í 

rúman áratug. Talið er að nokkrir samverkandi þættir hafi leitt til þessa skorts en 

þar má m.a. nefna auknar kröfur um gæði innan heilbrigðisþjónustunnar, litla 

hækkun launa hjúkrunarfræðinga, aukið álag og streituvaldandi vinnuumhverfi 

(Buerhaus, Donelan, Ulrich, Norman, DesRoches og Dittus, 2007). 

Þegar hjúkrunarfræðingum fækkar innan heilbrigðisstofnana hefur það 

margvísleg áhrif. Þessi áhrif eru einkum þríþætt. Í fyrsta lagi hefur það neikvæð 

áhrif á gæði þjónustunnar. Hjúkrunarfræðingar búa yfir sérþekkingu, faglegri 

færni og reynslu og eru því mikilvæg fagstétt innan heilbrigðisgeirans. Skortur á 

þeim hefur því áhrif á gæði þjónustunnar. Í öðru lagi hefur það aukinn kostnað í 

för með sér vegna nýráðninga, aðlögunar og þjálfunar og minni afkasta nýs 

starfsfólks. Í þriðja lagi hefur aukin starfsmannavelta í för með sér meira 

vinnuálag sem leiðir oft til verri vinnuanda meðal þeirra hjúkrunarfræðinga sem 

eftir eru í starfi. Rannsóknir hafa sýnt fram á mörg vandamál sem koma upp í 
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kjölfar mikillar starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga. Þar má nefna aukinn 

rekstrarkostnað og hættu á minnkandi gæðum umönnunar (Holtom og O´Neill, 

2004). Þetta eru hvort tveggja alvarleg vandamál sem snerta allt samfélagið. 

Þegar skortur á hjúkrunarfræðingum er eins mikill og raun ber vitni er hætta á að 

fagmennska sitji á hakanum, það eru færri vel menntaðir við störf en 

sjúklingafjöldinn minnkar ekki, nema síður sé. Þessar aðstæður geta leitt til þess 

að gæði umönnunar minnka og við það geta veikindi sjúklinga aukist og 

dánartíðni hækkað (Gould og Fontenla, 2006). Rannsóknir hafa leitt í ljós jákvæð 

tengsl milli góðrar mönnunar meðal hjúkrunarfræðinga og góðrar útkomu 

hjúkrunar, það er lægri dánartíðni og betri líðan sjúklinga (Aiken, Clarke og 

Sloane, 2008). Hjúkrunarfræðingar geta upplifað það að gæði umönnunar sé ekki 

fullnægjandi þegar skortur er á starfsfólki. Þegar hjúkrunarfræðingar eru fáliðaðir 

er hætt við að þeir komist einungis yfir brýnustu verkefni dagsins og sitja þá 

sumar þarfir sjúklingsins á hakanum (Karsh, Booske og Sainfort, 2005; Williams, 

Stotts, Jacob, Stegbauer, Roussel og Carter, 2006). 

Öryggi sjúklinga innan heilbrigðisþjónustunnar er nauðsynlegt til að veita 

megi gæðaþjónustu, en skortur á hjúkrunarfræðingum getur orðið til þess að 

öryggi þeirra sé ógnað. Sem dæmi má nefna að þegar hver hjúkrunarfræðingur 

þarf að sinna fleiri sjúklingum en hann ræður við aukast líkur á að honum 

yfirsjáist einhver vandamál, eins og til dæmis mögulegir fylgikvillar rúmlegu 

(Buerhaus o.fl., 2007; Needleman, Buerhaus, Mattke, Stewart og Zelevinsky, 

2002). Skortur á hjúkrunarfræðingum getur meira að segja haft það alvarlegar 

afleiðingar að afkoma sjúklinga versni og dánartíðni hækki (Allen, 2008). 

Framtíðarsýn 

Því hefur verið spáð að skortur á hjúkrunarfræðingum eigi eftir að aukast vegna 

hins mikla fjölda hjúkrunarfræðinga sem fara mun á eftirlaun á næstu tuttugu 

árum, en undanfarin ár hefur endurnýjun hjúkrunarfræðinga ekki náð að haldast í 

hendur við þann fjölda sem fer á eftirlaun (Westendorf, 2007). Talið er að skortur 
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á hjúkrunarfræðingum í Bandaríkjunum verði að minnsta kosti 20% árið 2020 ef 

ekkert verður að gert (Roberts, Jones og Lynn, 2004). Aðrar spár hafa gefið til 

kynna að skorturinn muni nema allt að 36% árið 2020 ef áfram heldur sem horfir 

(Allan og Aldebron, 2008). 

Hér á landi hefur staðan verið áþekk því sem þekkist erlendis frá. Að jafnaði 

útskrifast um 105–110 hjúkrunarfræðingar á ári frá Háskóla Íslands og 

Háskólanum á Akureyri en sú tala hefur aðeins verið að hækka undanfarin ár eftir 

því sem fleiri nemendum hefur verið gert kleift að komast í hjúkrunarnám. Frá 

árinu 2007 hefur fjöldatakmörkun verið 105 nemendur við Háskóla Íslands en 48 

nemendur við Háskólann á Akureyri. Staðan hefur reyndar verið sú undanfarin ár 

að hjúkrunarnemar hafa ekki verið nógu margir til að fylla upp í 

fjöldatakmörkunarkvótann. Þó að 153 nemendur myndu hefja hjúkrunarnám á 

hverju ári hér á landi er ekki hægt að gera ráð fyrir að þeir útskrifist allir sem 

hjúkrunarfræðingar. Almennt má gera ráð fyrir um 5% afföllum meðal þeirra sem 

komast í gegnum fjöldatakmörkun (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Jón Aðalbjörn 

Jónsson, 2007). Breyttar forsendur í þjóðfélaginu, m.a. vegna fjármálahruns, hafa 

gert það að verkum að ásókn í nám hefur aukist til muna. Af þeim sökum hefur 

verið ákveðið að fjöldatakmörkun við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands verði 

120 nemendur í samkeppnisprófum í desember 2009, sem er fjölgun um 15 

nemendur. 

Þróunin hér á landi er sú að þjóðin er að eldast og með hækkandi lífaldri 

munu þeir sem leggjast inn á sjúkrahúsin að öllum líkindum vera veikari en ella. 

Við það eykst líklega hjúkrunarþyngd og getur það leitt til þess að þol 

hjúkrunarfólks verði minna og starfslokaaldur lækki. Það eru ýmsar ástæður fyrir 

því að lífaldur fólks er að hækka og má þar meðal annars nefna tækniframfarir 

sem gerir það kleift að bjarga veiku fólki sem annars hefði látist. Með auknum 

tækniframförum í hvers konar læknisfræðilegum aðgerðum hefur sá tími sem 

sjúklingar þurfa að liggja inni á sjúkrahúsum styst. Skurðaðgerðir eru gott dæmi 

um það en áður fyrr lá fólk að jafnaði inni í marga daga eftir stórar kviðarhols-
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aðgerðir sem núna má gera á einfaldan hátt með speglun og sjúklingurinn getur 

útskrifast heim daginn eftir aðgerð, eða jafnvel samdægurs ef vel gengur. 

Sjúklingar útskrifast fyrr heim og eftirspurn eftir heimaþjónustu og göngudeildar-

þjónustu hefur aukist (Unruh og Fottler, 2006). Tækni og þekkingu í læknisfræði 

hefur fleygt fram síðustu árin og hefur sú þróun jafnvel verið enn örari en í 

mörgum öðrum greinum. Með tækninýjungum er nú hægt að meðhöndla og 

bjarga lífi fleiri sjúklinga en áður, en þeim fylgir oftast krafa um fleira sérhæft 

heilbrigðisstarfsfólk. Það er því augljóst að aukin tækni getur verið mjög 

mannaflafrek (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2006; Stordeur og D’Hoore, 

2006). 

Ástæður starfsmannaveltu 

Ástæður fyrir uppsögnum hjúkrunarfræðinga af sjálfsdáðum eru margþættar. Þær 

eiga þó flestar rætur að rekja til óánægju í starfi. Hjúkrunarfræðingarnir fara þá 

að horfa í kringum sig eftir öðrum störfum og bera þau saman við það starf sem 

þeir gegna. Ef kostirnir við önnur störf sem bjóðast eru betri en þeir sem 

hjúkrunarfræðingarnir búa við, segja þeir starfi sínu lausu. Oftast er talað um að 

ástæðum fyrir uppsögnum fólks megi skipta í tvo meginþætti. Sá fyrri snýr að 

viðhorfi fólks til starfs síns sem snertir meðal annars starfsánægju. Síðari 

þátturinn felst í því hversu auðvelt viðkomandi telur það vera að skipta um starf. 

Eftir því sem starfsánægja fólks er meiri finnst því erfiðara að skipta um starf og 

gerir það því síður (Holtom og O’Neill, 2004). 

Hér á landi hefur umræðan um skort á hjúkrunarfræðingum að miklu leyti 

snúist um laun en íslenskir hjúkrunarfræðingar eiga að baki fjögur ár í háskóla og 

finnst þeir oft ekki fá laun í samræmi við menntun sína. Þetta er ekki bara 

vandamál hérlendis, heldur eru laun víðast hvar talin með þegar rætt er um 

ástæður fyrir skorti á hjúkrunarfræðingum og starfsmannaveltu. Ásættanleg laun 

geta haft áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga og eru nauðsynleg til að 
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hjúkrunarfræðingar geti starfað við sitt fag (Cavanagh og Coffin, 1992; Daehlen, 

2008; Smith og Hood, 2005). 

Í mörgum tilfellum eru hjúkrunarfræðingar í vaktavinnu en vaktavinna hefur 

bæði kosti og galla. Mörgum hentar það vel að vinna kvöld-, nætur- og helgar-

vaktir en fleirum finnst það erfitt, ekki síst þeim sem eiga ung börn. Það skiptir 

hjúkrunarfræðinga miklu máli að vinnutíminn geti verið sveigjanlegur og þar 

með fjölskylduvænn. Oft á tíðum eru vaktir langar og erfiðar að því leyti að lítill 

tími gefst til að setjast niður og slaka á meðan á vaktinni stendur. Langar og 

erfiðar vaktir geta aukið líkur á álagsmeiðslum meðal hjúkrunarfræðinga sem 

geta valdið því að þeir þurfa að vera frá vinnu, ýmist í stuttan eða langan tíma í 

senn. Það er ekki aðeins lengd vaktanna sem er erfið heldur hafa rannsóknir leitt í 

ljós að fólk sem vinnur næturvaktir, og þá sérstaklega konur, hafa fleiri einkenni 

þreytu sem og aðra andlega vanlíðan (Geiger-Brown, Trinkoff, Nielsen, 

Lirtmunlikaporn, Brady og Vasquez, 2004; Gould og Fontenla, 2006; Schofield, 

2007). 

Fyrstu árin eftir útskrift eru mikil mótunarár hjá hjúkrunarfræðingum og er 

algengt að þeir vilji ekki binda sig strax á ákveðnum vinnustað. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að hjúkrunarfræðingar með minna en þriggja ára starfsreynslu eru alltaf 

með augun opin fyrir spennandi atvinnutækifærum, ekki síst ef starfsánægja 

þeirra er ekki mikil. Það þarf því ekki mikið til að þeir segi starfi sínu lausu og 

leiti á önnur mið. Það er algengast að nýir hjúkrunarfræðingar segi starfi sínu 

lausu en ástæðan fyrir því er líklega mannekla og mikið vinnuálag. Þegar allt er 

eðlilegt fá nýráðnir hjúkrunarfræðingar góða leiðsögn og aðlagast starfi sínu vel. 

Þegar skortur á hjúkrunarfræðingum er mikill aðlagast nýi hjúkrunarfræðingurinn 

ekki eins hratt og vel starfi sínu og finnur oft of fljótt fyrir miklu álagi og ábyrgð 

(Gould og Fontenla, 2006; Roberts, o.fl., 2004). 
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Aukin hjúkrunarþyngd og veikindafjarvistir 

Rannsóknir hafa ekki aðeins sýnt fram á að of mikið vinnuálag geti leitt til 

aukinnar starfsmannaveltu heldur getur það einnig leitt til aukinna fjarvista 

hjúkrunarfræðinga vegna veikinda. Fjarvistir vegna veikinda eru mikilvægt 

atvinnutengt vandamál sem hefur afdrifarík áhrif á framleiðni og kostnað við 

heilbrigðiskerfið. Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga geta orðið til þess að riðla 

starfsskipulagi þannig að álag eykst á þeim sem til staðar eru. Getur það valdið 

minni starfsánægju þeirra og hætt er við að gæði þjónustunnar dali vegna þess. 

Þar sem sýnt þykir að of mikið vinnuálag hjúkrunarfræðinga leiði til aukinna 

veikindafjarvista þeirra er brýnt að bregðast við þessu mikla álagi og reyna að 

haga mönnun þannig að álagið sé viðráðanlegt (Johnson, Croghan og Crawford, 

2003; Rauhala, o.fl., 2006). 

Aukið álag getur haft áhrif á heilsu hjúkrunarfræðinga, bæði líkamlega og 

andlega. Algengast er að hjúkrunarfræðingar séu lengi frá vinnu vegna 

stoðkerfisvandamála og andlegrar vanlíðunar. Stoðkerfisvandamál eru vel þekkt 

vegna þess líkamlega erfiðis sem hjúkrunarstarfið getur falið í sér, en oft á tíðum 

þurfa þeir að lyfta þungum sjúklingum, og starfsaðstæður eru í sumum tilfellum 

bágbornar (Becker og Oliveira, 2008; Fochsen o.fl., 2006; Josephson o.fl., 2008; 

Munakata o.fl., 2000). Tíðni stoðkerfisvandamála hjá hjúkrunarfræðingum, 

sérstaklega í hálsi, öxlum og baki, hefur verið svo há að menn í byggingariðnaði 

hafa verið með lægri tíðni slíkra vandamála (Geiger-Brown o.fl., 2004). 

Vinnuálag hjúkrunarfræðinga tengist að miklu leyti breyttum forsendum í 

heilbrigðiskerfum. Nú á tímum snýst allt um það að útskrifa sjúklinga eins fljótt 

og auðið er af bráðadeildum og enginn er lagður inn nema hann sé mikið veikur. 

Hjúkrunarþyngd hefur aukist því samfara en mönnun hefur kannski ekki breyst í 

samræmi við það. Það verður því meira álag á þá hjúkrunarfræðinga sem enn eru 

við rúm sjúklingsins en þetta mikla álag gerir starfsaðstæður erfiðar og leiðir til 

þess að sumir gefast upp og hætta og leita annað í von um þægilegri vinnu fyrir 

betri laun (Buerhaus, Donelan, Ulrich, Norman og Dittus, 2006). Tíð umskipti 
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sjúklinga á sjúkrahúsum leiða til aukins álags á heilbrigðisstarfsfólk. Þó að 

meðallegutími sjúklinga á sjúkrahúsum hafi styst eru sjúklingar ekki minna veikir 

en áður. Það þarf því að sinna sömu verkefnum og áður en á skemmri tíma. Inn- 

og útskriftir sjúklinga eru þess fyrir utan tímafrekar og margt sem fylgir þeim, 

eins og undirbúningur útskrifta með umsóknum um heimahjúkrun og aðra 

þjónustu eftir að heim er komið (Unruh og Fottler, 2006). 

Það er þó ekki einungis aukin hjúkrunarþyngd sem stuðlar að hinu mikla álagi 

heldur hefur því stundum verið haldið fram að allt að 40% af vinnutíma 

hjúkrunarfræðinga fari í allt annað en beina umönnun sjúklinga. Þar má telja 

pappírsvinnu og vinnu sem tengist tæknibreytingum eða öðrum nýjungum sem 

hjúkrunarfræðingar þurfa stöðugt að vera að tileinka sér (Kirchbaum, o.fl., 2007). 

Hjúkrunarþyngd, og þar með vinnuálag á hjúkrunarfræðinga, er yfirleitt metin 

eftir ákveðnum stöðlum. Til þess eru notuð mælitæki sem mæla hjúkrunarþyngd 

og hjálpa stjórnendum að meta vinnuálag á hjúkrunarfræðinga og ákvarða í 

kjölfarið mönnunarþörf fyrir einstaka sjúklingahópa. Hjúkrunarþyngdarmælitæki 

eru hönnuð með það að markmiði að fá fram á hlutlægan hátt hverjar 

hjúkrunarþarfir sjúklinga eru. Meginútkoma mælitækja sem mæla hjúkrunar-

þyngd er bráðleiki sjúklingahópsins eða veikindastuðull sem auðveldar 

hjúkrunarstjórnendum að gera sér grein fyrir mismunandi veikindum sjúklinga og 

hver æskileg mönnun væri í samræmi við þau. Þannig má áætla mönnunarþörf til 

lengri eða skemmri tíma og nýta úrræði í mönnun á sem hagkvæmastan og bestan 

hátt (Fagerström o.fl, 1998). Bráðleiki sjúklinga á Landspítalanum hefur vaxið 

jafnt og þétt frá árinu 2000 og helst sú þróun í hendur við styttri meðallegutíma. 

Meðalsjúklingurinn á Landspítalanum er því mun veikari nú og hefur þörf fyrir 

fleiri hjúkrunarklukkustundir á sólarhring en áður (Elísabet Guðmundsdóttir, 

Kristlaug H. Jónasdóttir og Helga H. Bjarnadóttir, 2007). 
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Samantekt 

Ástæður fyrir mikilli starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga hafa verið talsvert 

skoðaðar og tengjast þá oft rannsóknum á starfsánægju, enda eru sterk tengsl þar 

á milli. Það er greinilegt að einhver tengsl eru á milli starfsmannaveltu hjúkrunar-

fræðinga, veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarþyngdar. Hvernig 

þessi tengsl eru nákvæmlega er hins vegar óljóst þar sem þau hafa lítið verið 

skoðuð, hvort sem er hér á landi eða erlendis, og því tímabært að varpa einhverju 

ljósi á það. 
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Aðferðafræði 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem notast var við er megindlegt, lýsandi rannsóknarsnið. 

Lýsandi rannsóknir eru einn flokkur af fjórum flokkum megindlegra rannsóknar-

sniða sem eru hönnuð til þess að afla upplýsinga um einkenni innan ákveðins 

rannsóknarvettvangs þannig að hægt sé að birta heildarmynd af 

raunveruleikanum eins og hann kemur fyrir í raunverulegum aðstæðum. Lýsandi 

rannsóknarsnið eru oft notuð til að rannsaka efni sem hefur lítið verið rannsakað 

áður. Tilgangur þess er að fylgjast með, lýsa atburðum og skrá þá eins og þeir 

eiga sér stað og eru stundum grunnur að myndun tilgátu eða kenningar (Burns og 

Grove, 2004; Polit og Beck, 2008). 

Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar er allir hjúkrunarfræðingar á bráðalegudeildum á sjúkra-

húsum landsins en úrtakið er fastráðnir hjúkrunarfræðingar á legudeildum á 

lyflækningasviðum I og II og skurðlækningasviði Landspítalans árið 2008. Í 

úrtakinu voru 334 hjúkrunarfræðingar sem samsvarar rúmum 26% allra 

hjúkrunarfræðinga Landspítalans. Langflestir hjúkrunarfræðingar á þessum 

deildum eru í vaktavinnu og sinna mikið veikum sjúklingum, með tilheyrandi 

vinnuálagi. 

Framkvæmd 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni voru öll á tölulegu formi. Þau fengust hjá 

hag- og upplýsingasviði úr starfsmannakerfum Landspítalans og úr skrám yfir 

hjúkrunarþyngd. Búin voru til tvö gagnasöfn í SPSS 15.0 þar sem breytur voru 

skilgreindar. Í öðru gagnasafninu voru breytur sem snertu starfsmannaveltu, 
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hjúkrunarþyngd og veikindafjarvistir að meðaltali árið 2008 á hverri deild. Í hinu 

gagnasafninu voru breyturnar hjúkrunarþyngd og veikindafjarvistir á hverri deild 

að meðaltali hvern mánuð fyrir sig. Tímabilið var allt árið 2008. Þær deildir sem 

skoðaðar voru eru allar legudeildir á lyflækningasviði I, lyflækningasviði II og 

skurðlækningasviði. Tengsl milli breyta voru skoðuð með það að markmiði að 

svara neðangreindum rannsóknarspurningum: 

1. Hver er starfsmannavelta meðal hjúkrunarfræðinga á LSH fyrir árið 

2008? 

2. Hver er hjúkrunarþyngd á LSH árið 2008? 

3. Hvert er umfang veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga á LSH árið 2008? 

4. Hver eru tengsl starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga við: 

a. Hjúkrunarþyngd á LSH? 

b. Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga á LSH? 

5. Hver eru tengsl hjúkrunarþyngdar við veikindafjarvistir hjúkrunar-

fræðinga á LSH? 

Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagna var notast við SPSS 15.0 forritið. Beitt er lýsandi 

rannsóknarsniði og er tölfræðin því lýsandi. Lýsandi tölfræði hentar vel þar sem 

notuð eru gögn sem eru fyrirliggjandi í ákveðnum gagnagrunnum. Lýsandi 

tölfræði er góð aðferð til að kerfisbinda, draga saman og lýsa gögnum og fá 

þannig innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar, það er starfsmannaveltu hjúkrunar-

fræðinga, hjúkrunarþyngd og veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður 

fengust með tíðnidreifingu, meðaltölum og fylgniprófum. Töflur, myndir og texti 

eru notuð til að birta niðurstöður. 



19 

Siðferðileg álitamál 

Framkvæmd rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S4220/2009) 

(sjá fylgiskjal 5). Samþykki framkvæmdastjóra fjárreiðna og upplýsinga (sjá 

fylgiskjal 1) og framkvæmdastjóra hjúkrunar (sjá fylgiskjal 2) var aflað og þá 

fékkst leyfi siðanefndar stjórnsýslurannsókna (nr. 04/2009) á Landspítalanum 

(sjá fylgiskjöl 3 og 4). Sótt var um að fá gögn úr starfsmannakerfum 

Landspítalans varðandi tölur um starfsmannaveltu og fjarvistir hjúkrunarfræðinga 

og gögn úr skrám yfir hjúkrunarþyngd. Gögnin sem notuð voru í rannsókninni 

voru öll á tölulegu formi og komu ekki fram persónulegar upplýsingar um 

einstaka starfsmenn eða sjúklinga og því ekki hægt að tengja þær við ákveðna 

einstaklinga. Undantekning á þessu voru veikindafjarvistir starfsmanna, en þær 

voru tengdar starfsmannanúmerum þeirra á Landspítalanum. Tölvutæk gögn sem 

hægt var að rekja til einstakra starfsmanna voru geymd á heimasvæði 

rannsakanda og vistuð með lykilorði sem einungis rannsakandi hafði aðgang að. 

Að rannsókn lokinni verður gögnum sem rannsakandi hefur í fórum sínum eytt. 
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Niðurstöður 

Rannsóknarspurningum verður svarað hverri fyrir sig og niðurstöður sýndar í 

töflum og myndum auk texta. Niðurstöður rannsóknarinnar eru ýmist skoðaðar 

hvern mánuð fyrir sig eða allt árið í heild eftir því sem við á. 

Lýsing á úrtaki 

Úrtak rannsóknarinnar voru fastráðnir hjúkrunarfræðingar á legudeildum á 

lyflækningasviðum I og II og skurðlækningasviði Landspítalans árið 2008. Þetta 

voru samtals 19 deildir, sem skiptust á eftirfarandi hátt á milli sviða: lyflækninga-

svið I átta deildir; lyflækningasvið II þrjár deildir og skurðlækningasvið átta 

deildir. Undanskildir í talningu voru hjúkrunarfræðingar með tímabundna 

ráðningu. Starfandi hjúkrunarfræðingar á þessum sviðum voru 317 í byrjun árs 

2008 en voru orðnir 351 ári síðar. Þeir voru á aldrinum 22 til 69 ára. 

Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga á LSH árið 2008 

Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga var reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

 

Fjöldi sem hættir á LSH á tímabili 
 

 
 
Starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga á legudeildum lyflækningasviðs I, 

lyflækningasviðs II og skurðlækningasviðs er skoðuð fyrir allt árið. Í töflu 2 má 

sjá fjölda starfandi hjúkrunarfræðinga á legudeildum á sviðunum þremur sem 

skoðuð voru, bæði í byrjun árs 2008 og 2009, sem og starfsmannaveltu 

hjúkrunarfræðinga á fyrrnefndum sviðum. 

 

x 100 
(Fjöldi starfandi í upphafi + fjöldi starfandi í lok)/2 
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Tafla 2. Fjöldi hjúkrunarfræðinga og starfsmannavelta eftir sviðum 

 

Fjöldi starfandi 
hjúkrunarfræðinga   

1. janúar 2008 

Fjöldi starfandi 
hjúkrunarfræðinga   

1. janúar 2009 

Hættir 
störfum Starfsmannavelta 

Lyflækningasvið I 138 158 14 10,01% 

Lyflækningasvið II 42 44 5 11,85% 

Skurðlækningasvið 137 149 15 10,80% 

Samtals 317 351 34 10,89% 

 

Í byrjun árs 2008 voru lyflækningasvið I og skurðlækningasvið mjög áþekk að 

stærð hvað fjölda hjúkrunarfræðinga varðar en ári síðar voru hjúkrunarfræðingar 

á lyflækningasviði I orðnir talsvert fleiri, eða 158 á móti 149 á skurðlækninga-

sviði. Af þeim 19 deildum sem skoðaðar voru hættu minnst enginn og mest fjórir 

hjúkrunarfræðingar störfum á einni deild á tímabilinu sem skoðað var, eða allt 

árið 2008. Hjúkrunarfræðingarnir sem hættu störfum voru á aldrinum 25–65 ára 

þannig að enginn þeirra hætti vegna aldurs. Á deildunum var 0% starfsmanna-

velta á tveimur deildum en starfsmannaveltan fór mest í 23,08% á einni deild árið 

2008. 

Fjöldi hjúkrunarfræðinga gefur ekki endilega rétta mynd af stöðunni þar sem 

þeir eru í mismikilli vinnu. Tafla 3 sýnir fjölda greiddra stöðugilda hjúkrunar-

fræðinga á legudeildum á sviðunum þremur, bæði í byrjun árs 2008 og 2009. 

Stöðugildi hjúkrunarfræðinga í úrtakinu eru 24,6% af greiddum stöðugildum allra 

hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum. Setnum stöðugildum hjúkrunarfræðinga 

fjölgaði um tæp 32 á sviðunum þremur árið 2008. Langmesta fjölgun stöðugilda 

var á lyflækningasviði I, eða rúm 20, sem er jafnmikil fjölgun og á hjúkrunar-

fræðingum á sviðinu. 
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Tafla 3. Setin stöðugildi hjúkrunarfræðinga 

  
Stöðugildi 

hjúkrunarfræðinga    
1. janúar 2008 

Stöðugildi 
hjúkrunarfræðinga    

1. janúar 2009 
Mismunur 

Lyflækningasvið I 89,3 109,4 20,1 

Lyflækningasvið II 31,3 35,9 4,6 

Skurðlækningasvið 95,1 102,3 7,2 

Samtals 215,7 247,6 31,9 

 

Hjúkrunarþyngd á LSH árið 2008 

Flokkun sjúklinga fer fram með rafrænum hætti á hverjum degi á 

Landspítalanum. Flokkunin fer fram í Legu, sem er sjúklingabókhaldskerfi 

Landspítalans. Lyf- og húðlækningadeild, sem er á lyflækningasviði I, er undan-

skilin þar sem sjúklingaflokkun er ekki framkvæmd þar. Hjúkrunarþyngd má 

meðal annars meta með bráðleika og muninum á æskilegum og veittum 

hjúkrunarklukkustundum. Fjöldi sjúklinga er mismikill eftir stærð deilda og er 

því ekki hægt að nota þá tölu einvörðungu sem mælikvarða á hjúkrunarþyngd á 

hverri deild fyrir sig. 

Meðalbráðleiki á deild á mánuði árið 2008 var lægstur 0,84 og hæstur 1,33 en 

það er innan flokks II í sjúklingaflokkunarkerfinu. Meðalbráðleikinn nær aldrei 

upp í flokk III, en til þess hefði hann þurft að vera 1,5. Meðaltal æskilegra 

hjúkrunarklukkustunda var 7,24 í heildina, sem samræmdist veittum hjúkrunar-

klukkustundum. Meðalbráðleika og mönnun á sviðunum þremur sem skoðuð 

voru fyrir árið 2008 má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4. Hjúkrunarþyngd og mönnun á milli sviða 

 Meðalbráðleiki Æskilegar 
hjúkrunarklst.

Veittar 
hjúkrunarklst.

Mismunur á 
æskilegum og veittum 

hjúkrunarklst. 
Lyflækningasvið I 1,07 6,41 6,51 -0,1 

Lyflækningasvið II 1,16 8,89 8,16 0,73 

Skurðlækningasvið 1,06 6,42 7,06 -0,64 

Meðaltal 1,1 7,24 7,24 0,00 

 

Þegar hvert svið var skoðað fyrir sig og borið saman við önnur má sjá að 

meðalbráðleiki var hæstur á lyflækningasviði II, eða 1,16 (sf = 0,06) og lægstur á 

skurðlækningasviði, eða 1,06 (sf = 0,06). Óverulegur munur var á meðalbráðleika 

á lyflækningasviði I, eða 1,07 (sf = 0,03) og skurðlækningasviði, eða 1,06 (sf = 

0,06). 

Mynd 1 sýnir samanburð á sviðunum þremur hvað varðar æskilegar og veittar 

hjúkrunarklukkustundir. Eins og sjá má eru veittar hjúkrunarklukkustundir fleiri 

en æskilegar bæði á lyflækningasviði I og skurðlækningasviði. Á lyflækninga-

sviði II snýst dæmið hins vegar við með fleiri æskilegum hjúkrunar-

klukkustundum en veittum. 
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Mynd 1. Samanburður á æskilegum og veittum hjúkrunarklukkustundum 

Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga á LSH árið 2008 

Veikindafjarvistum á Landspítalanum er skipt í þrjá flokka eftir lengd þeirra. Það 

eru skammtímaveikindi, sem eru 40 samfelldar vinnustundir eða færri; meðallöng 

veikindi, sem eru 40,01 til 240 samfelldar vinnustundir; langvarandi veikindi eru 

svo meira en 240 samfelldar vinnustundir. Heildarfjöldi veikindafjarvista 

hjúkrunarfræðinga á sviðunum sem skoðuð voru, fyrir árið 2008, voru um 4.000 

dagar. Þeir skiptust í 1.875 daga í skammtímaveikindi, 750 daga í meðallöng 

veikindi og 1.375 daga í langvarandi veikindi. Gert er ráð fyrir átta klukkustunda 

löngum vinnudegi. Miðað við fullt starf eru þetta ársstörf tæplega 17 hjúkrunar-

fræðinga sem fara í veikindafjarvistir á einu ári. Þegar miðað er við 334 starfandi 

hjúkrunarfræðinga, sem er meðaltal starfandi hjúkrunarfræðinga árið 2008 á 

sviðunum þremur, er hver og einn hjúkrunarfræðingur að meðaltali veikur í tæpa 

tólf daga. Á mynd 2 sést hvernig veikindafjarvistir dreifast hlutfallslega eftir 

flokkum. Eins og sjá má eru skammtímaveikindi tæpur helmingur allra veikinda-

fjarvista hjúkrunarfræðinga. Langvarandi veikindi eru svo næstalgengust en 

meðallöng veikindi reka lestina. 

6,41

8,89

6,426,51

8,16

7,06

0

2

4

6

8

10

Lyflækningasvið I Lyflækningasvið II Skurðlækningasvið

Æskilegar og veittar hjúkrunarklukkustundir

Æskilegar hjúkrunarklukkustundir Veittar hjúkrunarklukkustundir



26 

Mynd 2. Hlutfall veikindafjarvista 

 

Veikindafjarvistir eru mismiklar eftir sviðum enda eru þau misstór, en 

dreifingu veikindafjarvista eftir sviðum má sjá í töflu 5.  

Tafla 5. Veikindadagar eftir sviðum 

  Skammtíma- 
veikindi 

Meðallöng 
veikindi 

Langvarandi 
veikindi 

Heildarfjöldi 
veikindadaga 

Lyflækningasvið I 841 356 522 1.719 

Lyflækningasvið II 214 88 431 733 

Skurðlækningasvið 796 311 441 1.548 

Samtals 1.851 755 1.394 4000 

 

46%

19%

35%

Veikindafjarvistir

Skammtímaveikindi

Meðallöng veikindi

Langvarandi veikindi
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Mynd 3 sýnir fjölda veikindadaga hvern mánuð fyrir sig. Þar sést einnig 

dreifing veikindadaga eftir flokkum. Áhugavert er að sjá dreifingu veikindadaga 

á mánuði eftir því hvort um er að ræða skammtíma, meðallöng eða langvarandi 

veikindi. Eins og sést er dreifing skammtímaveikindadaga sambærileg heildar-

veikindadögum en meðallöng og langvarandi veikindi dreifast á allt annan hátt. 

Heildarveikindadagar eru til dæmis fæstir yfir sumartímann og flestir á síðustu 

mánuðum ársins og er því einnig þannig farið með skammtímaveikindin. 

Langvarandi veikindi virðast hins vegar vera mest síðsumars og fyrri part hausts, 

þveröfugt við skammtímaveikindin. 

Mynd 3. Veikindadagar 

Tengsl starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga við: 

Hjúkrunarþyngd 

Hjúkrunarþyngd var skoðuð fyrir hvern mánuð í fyrri rannsóknarspurningunni en 

til að geta skoðað tengsl hennar við starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga er notast 

við meðalbráðleika á ári fyrir hverja deild. Fylgni var ekki tölfræðilega marktæk 
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á milli starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarþyngdar, eða meðal-

bráðleika, r(18)=-0,393 (p=1,06). 

Þrátt fyrir að fylgni milli starfsmannaveltu og hjúkrunarþyngdar sé ekki 

tölfræðilega marktæk má sjá að á lyflækningasviði II er bráðleiki og starfsmanna-

velta meiri en á hinum tveimur sviðunum sem skoðuð voru. Að auki var það eina 

sviðið þar sem æskilegar hjúkrunarklukkustundir voru fleiri en veittar, sem 

bendir til vanmönnunar. 

Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga 

Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga voru skoðaðar fyrir hvern mánuð í fyrri 

rannsóknarspurningunni en til að geta skoðað tengsl hennar við starfsmannaveltu 

hjúkrunarfræðinga er notast við heildarfjölda veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga 

á ári fyrir hverja deild. Fylgni var ekki tölfræðilega marktæk á milli fjölda 

veikindadaga hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarþyngdar, r(18)=0,182 (p=0,469). 

Tvær deildir voru með 0% starfsmannaveltu en mesta starfsmannaveltan var 

23,08% á einni deild. Þegar þær eru skoðaðar sérstaklega má sjá að veikinda-

fjarvistir hjúkrunarfræðinga eru annars vegar 189 og 281 dagur og hins vegar 112 

dagar. Það eru sem sagt færri veikindadagar á þeirri deild sem er með mestu 

starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga. Þær deildir sem hér um ræðir eru hins vegar 

misstórar en á þeirri deild sem var með mestu starfsmannaveltuna var meðalfjöldi 

flokkaðra sjúklinga á dag 10,3 en 16,7 og 20,3 á hinum deildunum tveimur. 

Tengsl hjúkrunarþyngdar við veikindafjarvistir 

hjúkrunarfræðinga 

Fylgni var ekki tölfræðilega marktæk á milli hjúkrunarþyngdar og heildarfjölda 

veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga r(213)=0,052 (p=0,454).  
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Þrátt fyrir að fylgni milli hjúkrunarþyngdar, eða bráðleika, og veikinda-

fjarvista sé ekki tölfræðilega marktæk má sjá ákveðið mynstur á mynd 4. Bæði 

meðalbráðleiki og veikindafjarvistir eru heldur lægri yfir sumartímann en aftur á 

móti er meðalbráðleikinn almennt hærri fyrstu mánuði ársins en lægri seinni 

mánuði ársins en því er öfugt farið með veikindafjarvistirnar, sem eru fleiri 

seinustu mánuði ársins. 

Mynd 4. Meðalbráðleiki og veikindadagar 

Á mynd 5 eru skammtímaveikindi aðeins sýnd ásamt meðalbráðleika. 

Skammtímaveikindi eru tæpur helmingur allra veikindafjarvista og hafa þess 

vegna mest að segja um dreifingu heildarveikinda. Þar er meiri munur á 

meðalbráðleika og fjölda veikindadaga yfir sumartímann en þegar allar veikinda-

fjarvistirnar eru teknar með. Seinni hluta ársins er aftur á móti minni munur á 

meðalbráðleika og fjölda veikindadaga.  
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Mynd 5. Meðalbráðleiki og skammtímaveikindi 

0,95

1

1,05

1,1

1,15

0

50

100

150

200

250

Bráðleiki og skammtímaveikindi

Skammtímaveikindi Bráðleiki



31 

Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort aukið álag í hjúkrun 

vegna hjúkrunarþyngdar fjölgi veikindafjarvistum hjúkrunarfræðinga og leiði ef 

til vill til aukinnar starfsmannaveltu meðal þeirra. Rannsóknin leiðir í ljós að ekki 

voru tölfræðilega marktæk tengsl milli aukinnar hjúkrunarþyngdar og veikinda-

fjarvista annars vegar og starfsmannaveltu hins vegar. Engu að síður er áhugavert 

að skoða starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga á ársgrundvelli, umfang veikinda-

fjarvista þeirra og hve hjúkrunarþyngd er mikil. 

Starfsmannavelta meðal hjúkrunarfræðinga á LSH  

Samkvæmt rannsókninni er starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga á 

lyflækningasviðum I og II og skurðlækningasviði Landspítalans árið 2008 tæp 

11%, en það þykir hvorki of mikið né of lítið. Starfsmannnavelta á 

Landspítalanum árið 2008 var í heild sinni 14,3% en hjá öllum hjúkrunar-

fræðingum Landspítalans var hún 11,7%. Athygli vekur hins vegar að á tveimur 

deildum sem skoðaðar voru er engin starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga en það 

er ekki talið gott því hætt er við stöðnun og lítilli framþróun við þær 

kringumstæður. Aftur á móti þykir heldur mikið að starfsmannavelta sé rúm 23% 

eins og raunin var á einni deild en þar má búast við að stöðugleiki raskist. Þegar 

starfsmannavelta er svo mikil fær mannauður deildarinnar ekki að njóta sín sem 

skyldi vegna skorts á stöðugleika (Ho, Chang, Shih og Liang, 2009). 

ParX viðskiptaráðgjöf IBM safnar árlega saman upplýsingum um 

starfsmannaveltu og fjarvistir starfsfólks bæði á almennum vinnumarkaði og hjá 

opinberum stofnunum. Undanfarin ár hafa 20–50 fyrirtæki sent inn gögn til 

greiningar þannig að niðurstöður þeirra gefa aðeins vísbendingar um stöðuna á 

vinnumarkaðnum en er ekki fullkomlega raunsönn mynd. Samkvæmt 

upplýsingum frá ParX var starfsmannavelta 14,6% hjá þeim fyrirtækjum sem 
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tóku þátt árið 2008 en það er 3,71% meira en meðal hjúkrunarfræðinga í 

úrtakinu. Niðurstöður sýna að þegar mikil þensla ríkir á vinnumarkaði er 

starfsmannavelta mikil en það dregur úr henni þegar meira jafnvægi ríkir. Það 

væri því áhugavert að skoða starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga fyrir árið 2009, 

en staðan á vinnumarkaðnum er allt önnur þá en fyrri hluta árs 2008 (ParX 

viðskiptaráðgjöf, 2009). 

Það er ekki nóg með að hjúkrunarfræðingum hafi fjölgað um 34 árið 2008 

heldur hafði setnum stöðugildum einnig fjölgað talsvert, eða um tæplega 32. 

Langmesta fjölgun hjúkrunarfræðinga og setinna stöðugilda þeirra var á 

lyflækningasviði I. Líklegt er að þar hafi mestur skortur verið á hjúkrunar-

fræðingum í byrjun árs 2008. Í ljósi fenginna niðurstaðna er ljóst að það vantaði 

mun færri hjúkrunarfræðinga til starfa á Landspítalann í lok árs 2008 en í byrjun 

sama árs. Árið 2007 og fyrri hluta 2008 var mikið talað um skort á hjúkrunar-

fræðingum og var staðan þannig á Landspítalanum að hjúkrunarfræðingar gátu 

unnið mjög mikla yfirvinnu ef það hentaði þeim. Breytingin hefur því eflaust 

verið mikil fyrir stjórnendur á Landspítalanum í lok árs 2008 þegar stöður 

hjúkrunarfræðinga voru nánast fullmannaðar. 

Hjúkrunarþyngd á LSH 

Hjúkrunarþyngd var metin með gögnum úr sjúklingaflokkunarkerfi Land-

spítalans þar sem bráðleiki og hjúkrunarklukkustundir voru skoðaðar. 

Meðalbráðleiki árið 2008 á sviðunum þremur var 1,10 og var hjúkrunarþyngd 

mest á lyflækningasviði II en þar var bráðleikinn mestur og eina sviðið þar sem 

æskilegar hjúkrunarklukkustundir voru fleiri en veittar. Þess má þó geta að 

lyflækningasvið II er langminnsta sviðið sem skoðað var og getur það skekkt 

niðurstöður. Þar voru aðeins þrjár legudeildir á meðan þær voru átta á 

lyflækningasviði I og skurðlækningasviði.  

Mikið er talað um gríðarlegt álag á starfsfólk í heilbrigðiskerfinu og að það sé 

alltaf að aukast. Þetta er ekki aðeins algeng umræða meðal heilbrigðisstarfsfólks 
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heldur verður fræðimönnum á þessu sviði einnig tíðrætt um þetta mikla álag 

(Buerhaus o.fl., 2007). Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þó ekki slíkar 

hugmyndir þar sem mönnun á Landspítalanum virðist vera í samræmi við 

hjúkrunarþörf. Niðurstöðurnar vekja spurningar um hvort upplifun hjúkrunar-

fræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks af störfum sínum sé í takt við 

raunveruleikann eða ekki og hvort sjúklingaflokkunin sé ekki nógu nákvæm. Því 

er stundum haldið fram að vinnuálag sé það mikið á sjúkrahúsunum að 

hjúkrunarfræðingar hafi ekki tíma til að framkvæma sjúklingaflokkun en hún er 

nauðsynleg þegar meta á vinnuálag hjúkrunarfræðinga. Talsverður tími 

hjúkrunarfræðinga fer í að sinna öðrum hlutum en umönnun sjúklinga. Má þar 

nefna pappírsvinnu ýmiss konar og fundarsetur, en einnig þurfa þeir að tileinka 

sér ýmsar nýjungar í starfi og svo vegur þungt ýmiss konar áreiti sem á sér stað á 

erilsamri deild. Þessir þættir geta allir haft áhrif á hvernig hjúkrunarfræðingur 

upplifir sitt starf, burtséð frá því hve mikla umönnun sjúklingarnir þarfnast 

(Kirchbaum o.fl., 2007). 

Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga á LSH  

Samkvæmt starfsmannabókhaldi Landspítalans voru veikindadagar hjúkrunar-

fræðinga á lyflækningasviðum I og II og skurðlækningasviði rúmir 4.000 árið 

2008. Miðað við meðalfjölda hjúkrunarfræðinga þetta árið gerir þetta tæpa tólf 

veikindadaga á hvern hjúkrunarfræðing. Það má því reikna með að hver 

hjúkrunarfræðingur hafi verið í burtu einn dag á mánuði vegna eigin veikinda en 

auk þess má reikna með að margir séu einnig eitthvað fjarverandi vegna veikinda 

barna. Þess má þó geta að ekki er tekið tillit til hvers konar veikindi um er að 

ræða. Margir hjúkrunarfræðingar eru konur á barneignaraldri en flestir barns-

hafandi hjúkrunarfræðingar þurfa að hætta störfum nokkrum vikum fyrir 

barnsburð vegna þess hve líkamlega erfitt starf hjúkrunarfræðinga getur verið. 

Þeir fá þá veikindavottorð hjá sínum lækni og þær veikindafjarvistir eru skráðar í 

starfsmannabókhald Landspítalans líkt og öll önnur veikindi. Samkvæmt gögnum 
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frá ParX viðskiptaráðgjöf var miðgildi veikindafjarvista 7,75 dagar á mann árið 

2008 á íslenskum vinnumarkaði (ParX viðskiptaráðgjöf 2009). Meðalveikinda-

hlutfall hjúkrunarfræðinga á sviðunum þremur sem skoðuð voru var 7,5% en hjá 

öllum starfsmönnum Landspítalans er meðalveikindahlutfallið 6,4%. Það eru því 

meiri veikindafjarvistir hjá hjúkrunarfræðingum sviðanna þriggja en almennt hjá 

starfsfólki Landspítalans og þátttakendum í rannsóknum ParX. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt sömu niðurstöður. Kanadískar tölur benda til þess að 

hjúkrunarfræðingar þar séu með 83% fleiri veikindafjarvistir en aðrir í fullu starfi 

á hinum almenna vinnumarkaði (O’Brien-Pallas o.fl., 2006). Í rannsókn sem gerð 

var í Finnlandi kom í ljós að á ákveðnu tímabili voru hjúkrunarfræðingar með 

helmingi fleiri veikindafjarvistir en læknar. Þar kom reyndar í ljós að læknar fóru 

frekar hálflasnir í vinnuna en hjúkrunarfræðingar en það er líklega ekki 

skjólstæðingum þeirra til góðs og getur ef til vill orðið til þess að rýra gæði 

þjónustunnar (Kivimäki o.fl., 2001). 

Tengsl starfsmannaveltu og hjúkrunarþyngdar  

Tengsl á milli starfsmannaveltu hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarþyngdar voru 

ekki tölfræðilega marktæk samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Á 

lyflækningasviði II var bæði mesta starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga og mesta 

hjúkrunarþyngdin. Það er því hægt að leiða líkum að því að mikið álag geti orðið 

til þess að hjúkrunarfræðingar gefist upp og segi starfi sínu lausu þrátt fyrir að 

niðurstöður rannsóknarinnar gefi það ekki beint til kynna. Það má því tala um 

ákveðið mynstur þó svo að tengslin séu ekki tölfræðilega marktæk. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að langvarandi álag, þar sem hjúkrunarfræðingum 

finnst þeir sjaldnast komast yfir verkefni sín, getur orðið til þess að þeir snúi sér 

að öðrum störfum en hjúkrun (Gould og Fontenla, 2006). 
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Tengsl starfsmannaveltu og veikindafjarvista  

Ekki fundust tölfræðilega marktæk tengsl milli starfsmannaveltu hjúkrunar-

fræðinga í úrtakinu og veikindafjarvista þeirra. Veikindafjarvistir virðast því ekki 

endilega vera undanfari þess að hjúkrunarfræðingur segi starfi sínu lausu. Í 

erlendum rannsóknum hafa hins vegar fundist tengsl milli starfsmannaveltu og 

veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga. Sænsk rannsókn sýndi fram á að hjúkrunar-

fræðingar færu í auknum mæli í löng veikindaleyfi sem síðan enduðu á þann veg 

að þeir þyrftu að snúa sér að störfum sem væru ekki eins líkamlega erfið 

(Fochsen o.fl., 2006). Vinnuslys eru vel þekkt meðal hjúkrunarfræðinga en allt að 

12% hjúkrunarfræðinga sem hætta störfum gera það vegna þeirra (Geiger-Brown 

o.fl., 2004). 

Tengsl hjúkrunarþyngdar og veikindafjarvista  

Fylgni var ekki tölfræðilega marktæk milli hjúkrunarþyngdar og veikindafjarvista 

hjúkrunarfræðinga en það er þó ekki hægt að fullyrða um að aukið álag geti ekki 

leitt til aukinna veikindafjarvista. Ákveðið mynstur sást til dæmis þegar þessar 

tvær breytur voru bornar saman. Ólíkt því sem búist var við eru veikindafjarvistir 

færri þegar hjúkrunarþyngdin er meiri. Það vekur þá spurningu hvort hjúkrunar-

fræðingar reyni frekar að harka af sér veikindi þegar álag er mikið. Samkvæmt 

rannsókninni virtist álag vera hæfilega mikið en fyrirfram var ekki reiknað með 

því. Rannsóknir hafa leitt í ljós að mikið álag geti leitt til aukinna veikinda-

fjarvista hjúkrunarfræðinga og á það frekar við um langvarandi veikindafjarvistir 

en skammtíma (Kivimäki o.fl., 2001). Meðalbráðleiki er áberandi lægstur í júní 

og veikindafjarvistir eru jafnframt fæstar þá. Skammtíma veikindafjarvistir eru 

enn fáar í júlí og ágúst en heildarveikindadagar eru fleiri þá en í júní. Hafa ber í 

huga að sumarafleysingastarfsfólk með tímabundna ráðningu er ekki tekið með 

þegar veikindafjarvistir eru taldar og ólíklegt er að fastráðnir hjúkrunarfræðingar 

tilkynni veikindi þegar þeir eru í sumarfríi, nema veikindin séu langvarandi. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Hjúkrunarþyngdarmælitækið Quadramed, sem notað er á Landspítalanum, hefur 

verið notað lengi og er áreiðanlegt þegar það er rétt notað. Það eru gerðar 

áreiðanleikaprófanir á því reglulega og má þar af leiðandi gera ráð fyrir að gögn 

fengin þaðan séu nokkuð óbrigðul. Gögnin sem fást úr starfsemisupplýsingum 

Landspítalans koma beint úr launakerfi spítalans og eru því mjög áreiðanleg og 

úrtak rannsóknarinnar er frekar stórt, eða um 330 hjúkrunarfræðingar. Það ætti að 

auka innra réttmæti rannsóknarinnar og gera það kleift að draga ályktun um 

fylgibreytur út frá frumbreytum. 

Ekki var tekið tillit til nokkurra þátta sem gætu haft áhrif á rannsóknar-

niðurstöður. Yfirvinna var til dæmis ekki skoðuð og fólk með tímabundna 

ráðningu, svo sem vegna sumarafleysinga, var undanskilið í úrtaki. Þar sem 

rannsakandi hafði aðeins gögn frá árinu 2008 getur verið að skráning á 

meðallöngum og langvarandi veikindum í janúar sé skekkt. Veikindi síðustu 

mánuði ársins 2007 hafa áhrif á skráningu veikindafjarvista í upphafi árs 2008. 

Þegar skoðað var hversu margir hefðu hætt störfum var aðeins miðað við þá sem 

hættu störfum á Landspítalanum en ekki þá sem fluttu sig milli deilda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna hvernig þessum málum er háttað hjá 

hjúkrunarfræðingum víðar en á þessum þremur sviðum Landspítalans en 

niðurstöðurnar hafa þó ekki alhæfingargildi og dregur það úr ytra réttmæti 

rannsóknarinnar. 

Tillögur að frekari rannsóknum 

Það hafa verið miklar hræringar í atvinnumálum hér á landi í kjölfar 

efnahagskreppunnar sem skall á með miklum þunga haustið 2008. Fyrir þann 

tíma þótti alls ekki fínt að vera hjúkrunarfræðingur þar sem litlar líkur voru á að 

hjúkrunarfræðingar gætu tekið virkan þátt í því lífsgæðakapphlaupi sem var 

allsráðandi. Haustið 2008 þótti hins vegar gott að vera hjúkrunarfræðingur og 
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vinna hjá ríkinu og vera nokkuð öruggur um að halda sínu starfi þó svo að launin 

væru ekki himinhá. Á vinnumarkaðnum urðu miklar breytingar að því leyti að 

gífurlegur fjöldi fólks missti vinnuna og hafði það mikil áhrif á heimilin í 

landinu. Á mörgum heimilum var allt í einu aðeins ein fyrirvinna þar sem áður 

voru tvær og í sumum tilfellum var sú fyrirvinna hjúkrunarfræðingur á 

Landspítalanum. Við þetta vildu margir hjúkrunarfræðingar auka starfshlutfall 

sitt en með því dró úr skorti á hjúkrunarfræðingum og þar með yfirvinnu. Í ljósi 

þessa gæti verið áhugavert að skoða sambærilegar upplýsingar og koma fram í 

rannsókninni fyrir önnur ár. Til dæmis að bera árin 2007, 2008 og 2009 saman og 

fá þannig einhverja hugmynd um hvaða áhrif efnahagskreppan hefur haft á 

mönnun í hjúkrun. 

Ekki fundust tölfræðilega marktæk tengsl milli starfsmannaveltu, hjúkrunar-

þyngdar og veikindafjarvista hjúkrunarfræðinga í rannsókninni, en þó mátti 

greina ákveðið mynstur meðal þeirra sem bendir til þess að breyturnar hafi 

einhver áhrif hver á aðra. Sennilega þyrfti að kryfja breyturnar nánar til að 

komast betur að því hvernig þessu er háttað. Þannig mætti til dæmis skoða hvern 

dag fyrir sig, í stað þess að nota meðaltal á mánuði. Það væri meiri vinna en þessi 

rannsókn gaf tilefni til en gæti verið þess virði að skoða seinna meir. Að auki 

mætti skoða feril þeirra sem hætta nánar, til dæmis hversu mikið þeir hefðu verið 

fjarverandi vegna veikinda og hve mikil hjúkrunarþyngd hefði verið á deildinni 

sem þeir unnu á í aðdraganda uppsagnar. 

Veikindafjarvistir hjúkrunarfræðinga eru fleiri en gengur og gerist á hinum 

almenna vinnumarkaði og væri áhugavert að skoða nánar hvernig stendur á því. 

Langflestir hjúkrunarfræðingar eru konur og því ekki óeðlilegt að einhver hluti 

veikindafjarvista þeirra sé vegna þungana og mætti skoða hvort eða hversu mikið 

það skekkir myndina. 
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Lokaorð 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að tengsl milli starfsmannaveltu 

hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarþyngdar og veikindafjarvista eru ekki tölfræðilega 

marktæk. Það er því ekki hægt að segja að aukið álag í heilbrigðiskerfinu af 

völdum hjúkrunarþyngdar verði til þess að hjúkrunarfræðingar veikist frekar eða 

skipti um starfsvettvang. Starfsmannavelta og hjúkrunarþyngd virðast einnig vera 

innan þeirra marka sem eðlileg geta talist. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er 

eftirtektarvert að sjá hve miklar veikindafjarvistir eru á meðal hjúkrunarfræðinga 

og má spyrja sig að því hvað það kosti spítalann og samfélagið. 
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Í viðauka eru afrit af viðeigandi leyfum fyrir gerð rannsóknarinnar. 
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