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Þetta er hönnunargreining fyrir lokaverkefni mitt til BA gráðu í vöruhönnun frá Listaháskóla Íslands. Í henni geri ég grein 
fyrir upphafi, ákvörðunartökum og útfærslu á útskriftarverkinu mínu þar sem ég hannaði innsetningu út frá rannsókn 
minni á hjúkrunarstéttinni á Landsspítalnum. Rannsókn leiddi í ljós að mikið ósamræmi er á milli starfs hjúkrunarfræðinga 
og þeirra hugmynda sem eru á sveimi úti í samfélaginu um störf þeirra. Þær hugmyndir virðast byggja að miklu á fornum 
hugmyndum og frásögnum um umhyggjusamar hjúkrunarkonur, góðmennsku þeirra og mýkt.  



Ég hef alltaf haft það að markmiði að hanna fyrir samfélagið og að hjálpa og betrumbæta og fann ég sterkt fyrir rödd minni 
sem hönnuður í áfanganum Staðbundin framleiðsla þar sem ég vann með heimilislausu fólki og framleiðslufyrirtækjum. Í 
kjölfarið fjallaði BA ritgerðin mín um samfélagsábyrgð hönnuða og mikilvægi samstarfs hönnuða við fyrirtæki og stofnanir. 
Ég var því staðráðin frá upphafi að vinna lokaverkefnið mitt í tengslum við stofnun eða fyrirtæki og hanna fyrir ákveðinn 
hóp fólks. Þar sem ég hafði áður unnið með framleiðslufyrirtæki langaði mig til að prófa að vinna í samstarfi við stofnun 
og sem verðandi vöruhönnuði að setja mig í nýjar og krefjandi aðstæður. Ég valdi Landspítalinn sem byrjunarpunkt fyrir 
lokaverkefnið af mörgum ástæðum aðallega til að gefa til baka til stofnunar sem gefur svo mikið af sér.

Kveikjan 





Tengslamyndun
Hönnuður stígur inná spítala

Stofnunin er sú stærsta hérlendis og var því ljóst að mikil rannsóknarvinna biði mín. Eftir að hafa kortlagt stofnunina í 
upphafi ákvað ég að kjarna mig í aðalbyggingum stofnunarinnar sem eru staðsettar í Fossvogi og á Hringbraut til að 
framkvæma vettfangsrannsókir. Spítali er lokuð og viðkvæm stofnun og því vissi ég að þyrfti að sýna nærgætni. Ég 
ákvað  í fyrstu ferðum mínum að leggja einungis áherslu á það sem ég vissi að væri mér hugleikið sem er endurnýting 
og að mynda tengls. Fyrstu vettvangferðirnar voru því farnar  í þeim tilgangi að láta vita af mér, spjalla við starfsfólk 
og koma mér í samband við stjórnendur stofunarinnar sem og auðvitað að skoða og kortleggja úrgangslosunina frá 
starfseminni. 

Næstu vettvangsferðir voru mun lengri en ég ásamt Skarphéðni öryggisstjóra spítalans tókum tvær kvöldstundir þar 
sem hann leiddi mig í gegnum báðar aðalbyggingarnar þar sem ég fékk að skoða hvern krók og kima, spurði spurnin-
ga og tók myndir. Ég fór í vettvangsferðirnar með það markmið að skoða rýmin, efnismenninguna og hlutina sem falla 
til ásamt því að upplifa og líta eftir tækifærum fyrir mig sem hönnuð. Það sem stóð uppúr eftir vettvangsferðirnar voru 
ónothæfir hlutir sem lágu í kjöllurum bygginganna og gegndu engu hlutverki sem og spítalamenningin sem ég fékk að 
upplifa og starf hjúkrunarfræðinga sem ég fékk örlitla innsýn bæði kvöldin. Það kviknaði áhugi á að skoða ónýttu 
hlutina í von um að hanna í átt að endurnýtingu en fann mig ekki getað stoppað, þar sem vettfangsferðirnar kveiktu 
einnig áhuga minn á hjúkrunarfræðingunum. Ég vildi skoða og heyra meira og sjá inní heim einnar mikilvægustu 
starfstétt landsins.



Myndir frá fyrstu vettvangsrannsóknum



Vendipunktur 
Hönnuður fetar í spor hjúkrunarfræðings

Það eru fjölmargir starfshópar innan spítala en ég ákvað að rannsaka starf hins almennra hjúkrunarfræðings og 
ákvað ég  í byrjun að staðsetja mig á covid deildinni Birkiborg vegna forvitni minnar á starfsemi hennar sem hefur 
verið svo mikilvæg undanfarið. Sem hönnuður finnst mér gríðarlega mikilvægt að geta sett mig í spor þeirra sem ég 
er hyggst hanna fyrir og hafði ég því samband við Sólveigu Sverrirdóttur deildarstjóra Covid deildar í von um að fá 
góða innsýn í þeirra starf. Hún tók afar vel í erindið og eftir að hafa hitti á hana og starfsfólkið á deildinni og kynnt 
verkefnið fékk ég að koma og vera með í starfseminni. Starfsólkið á Birkiborg sýndi mikið traust en ég fékk að taka 
á móti covid sjúklingum og sjá, skoða og kynnast þeim og starfinu eins mikið og ég mögulega gat. Fyrsti dagurinn 
var mikil upplifun,  að sjá inní lokaða heim hjúkrunarstarfsins, vinnuaðstæðurnar, fjölbreytileika starfsins, fórnirnar og 
hugrekkið sem starfsmenn sýna, gerði það að verkum að ég ákvað að tileinka verkefnið hjúkrunarstéttinni. 



Myndir frá vettvangsrannsókn



Það var margt sem ég komst að og vakti áhuga minn eftir að hafa sett mig í spor hjúkrunarfræðings og var ég staðráðin á 
þessum tíma ferlisins að finna vandamál sem ég gæti leyst með hönnun á hlut/vöru. Vandamálin sem lágu fyrir 
framan mig eftir innsýn mína í heilbrigðiskerfið voru mjög stór fyrir mig sem hönnuð að leysa en ég fór þó í nokkrar áttir 
í rannsókninni t.d í tengslum við klæðnað, aðgengi þjónustunnar og heilsulæsi Íslendinga og skissaði hugmyndir sem 
kviknuðu á meðan rannsókninni stóð. Með því prófa að fara í nokkrar áttir í rannsókninni fann ég hversu sterkur áhuginn 
minn er á hjúkrunarfræðingnum og starfinu og ákvað því að kjarna mig þar endanlega.



Skissuvinna



 Það vita allflestir að líkamlegt og andlegt álag 
á hjúkrunarfræðingum er mikið og varð mér það 
heldur betur ljóst þegar ég slóst í hópinn með 
þeim. Ég ákvað að taka þá staðreynd inní 
verkefnið mitt og ákvað að rannsaka
 hjúkrunarfræðing á háannatíma. Ég fór því næst 
og staðsetti mig á bráðamóttökunni þar sem 
álagið er sem mest og bjó til í samráði við 
starfsmann til einskonar ,,anatómíu’’ af 
hjúkrunarfræðingi  á háannatíma. 

Ég hafði hugsað mér að miðla upplýsingum 
anatómíunnar í íhugandi hönnun og hóf að skissa 
hugmyndir út frá henni í lífsbjargarbúnað sem 
spítalinn myndi útvega hjúkrunarfræðingum þegar 
álagið væri sem mest.

Fyrsta hugmynd 

ÞREYTTUR HEILIÞREYTTUR HEILI
Í STÖÐUGRI Í STÖÐUGRI 
ÁKVARÐANATÖKUÁKVARÐANATÖKU  

HLÝTT HJARTAHLÝTT HJARTA 

ÞREYTTIR FÆTURÞREYTTIR FÆTUR

FULL ÞVAGBLAÐRAFULL ÞVAGBLAÐRA 

TÓMUR MAGITÓMUR MAGI

• • 16 TÍMA VAKTIR 16 TÍMA VAKTIR 

• • 11 KM AF SKREFUM 11 KM AF SKREFUM 

BAUGARBAUGAR

ÞURRAR OG ÞURRAR OG 
SPRUNGNAR SPRUNGNAR 
HENDURHENDUR

BAKVERKURBAKVERKUR

ANATÓMÍA HJÚKRUNAFRÆÐINGS LSH Á ÁLAGSTÍMUMANATÓMÍA HJÚKRUNAFRÆÐINGS LSH Á ÁLAGSTÍMUM



Ég fann það að miðla rannsókninni í formi íhugandi hönnunar var ekki röddin sem ég vildi tala með 
í hönnun minni fyrir stéttina. Ég ákvað að staldra við  líta til baka í ferlið og kom þá auga á setningu 
í minnisbókinni minni sem var það fyrsta sem Sólveig deildarstjóri sagði við mig þegar ég kom inná 
Birkiborg snemma í ferlinu sem hún lagði mikla áherslu á. ,,Við erum ekki bara konur sem viljum vera 
góðar, við erum faglærð stétt’’

Ég ákvað því í kjölfarið að rannsaka staðalímynd hjúkrunar og áhrifaþætti hennar. Ég hélt áfram með 
verkefnið með það að markmiði að kafa í söguna, skoða ímynd hjúkrunar í íslensku samfélagi sem 
og skoða birtingarmynd og umfjöllun stéttarinnar í fjölmiðlun í gegnum áratugina.  Mig langaði að 
kanna hvort og hversu mikið misræmi væri á hinu raunverulega sem ég hafði séð og þeim
 hugmyndum sem samfélagið hefur til starfsins.

Vendipunktur II



Hjúkrunarkonan 
Litið aftur til fortíðar og hugmyndafræði hjúkrunar skoðuð

Ég skoðaði sögu hjúkrunar á Íslandi sem er í raun kvennasaga í breiðum skilningi því hún varpar ljósi á stöðu 
kvenna almennt, möguleika þeirra til menntunar og störf þeirra í samfélaginu en saga hjúkrunar yfir höfuð 
hefur að miklu leyti litast af konum vegna þess hversu mikill meirihluti hjúkrunarfræðinga sögunnar eru 
konur. 

Florence Nightingale einnig þekkt sem „konan með lampann“, var bresk hjúkrunarkona, rithöfundur og 
tölfræðingur. Hún leit svo á að það væri konum eðlislægt að starfa í hjúkrun vegna meðfæddra hæfileika 
þeirra til umönnunar og lækninga; hjúkrun var ekki starf fyrir karlmenn. Haft var eftir henni að „grófar og 
harðgerðar hendur karlmanna henti ekki til þess að snerta, baða og búa um særða útlimi sama hversu blítt 
hjarta þeir kunna að geyma“. Hugmynd hennar var að þær konur sem unnu við hjúkrun ættu að vera 
auðmjúkar og blíðar, undir stjórn annarra og umhyggjusamar. Hugmyndir hennar um hjúkrunarkonur sem 
yfirsjáandi engla og góðar konur má segja að hafi skapaði kvenlægu ímynd hjúkrunarinnar sem varð útbreidd 
og er skuggi stéttarinnar enn í dag sem hefur tekið miklum breytingum.

Kvennabaráttan um aldamótin 1900 snérist um að útvega konum réttindi til kosninga, kjörgengis og 
menntunar. Baráttan var háð með vísun í hinar hefðbundnu hugmyndir um kynin og hefðbundinna 
hlutverka kvenna sem mæðra og húsfreyja. Þetta voru sömu rök og Florence Nightingale hafði notað til 
framdráttar miðstéttarkonum í hjúkrun. Hugmyndafræði hennar um að konur væru eðlislægt betur til þess 
fallnar að stunda hjúkrun féll vel að aðstæðum hér á landi. Til að mynda skrifaði Jón Hjaltalín landlæknir 
grein árið 1881 um mikilvægi þess að fá menntaðar hjúkrunarkonur og segir þar að;

 „kvenfólk sé betur lagað fyrir hjúkrun en karlmenn“ . 

Hjúkrunarstarfið varð einn fyrsti vettvangur kvenna á Íslandi utan heimilisins og var sett fram sem 
framlenging á  húsfreyju- og móðurhlutverkinu og kom fram í íslenksu prenti frá árinu 1881 að þær yrðu að 
líta upp til læknanna og hlýða þeim í einu og öllu. Segja má að þarna hafi verkaskipting heimilanna verið 
yfirfærð á heilbrigðisstofnanirnar þar sem konur voru álitnar eiga að þjóna lækninum líkt og góð húsfreyja 
þjónar bónda sínum og sjá um sjúklingana líkt og umhyggjusöm móðir sér um börnin sín. Tónninn hafði 
verið gefinn fyrir komandi samskipti stéttanna og þrátt fyrir að konur hefðu stigið stórt skref út á 
vinnumarkaðinn var það undir stjórn og eftirliti karla.
     
Rauðsokkahreyfingin steig fram árið 1970 og  byggði baráttu sína á að líta bæri á konur sem menn rétt eins 
og karla. Hjúkrunarkonurnar sóttust eftir virðingu sem stétt sem stundaði rannsóknir og hefði völd rétt eins 
og læknar.  Í kjölfar baráttu Rauðsokkahreyfingarinnar breyttust hugmyndir um hjúkrun frá því að líta á hana 
sem sérstakt kvennastarf í þá átt að líta á hjúkrun sem hvert annað starf. Í stað þess að vera eðlislæg öðru 
kyninu, var hjúkrun talin útheimta menntun sambærilega við önnur virðingarstörf í samfélaginu. Var þá 
viðmiðunin við lækna sem þá voru langflestir karlar og höfðu mun betri laun en hjúkrunarkonur. Árið 1973 
var síðan stofnuð námsbraut í hjúkrun við Háskóla Íslands og starfsheitinu var breytt úr „hjúkrunarkona“ í 
„hjúkrunarfræðingur“. Enn fremur var inntökuskilyrðum breytt úr „siðferði, hreinlæti, prúðlegri framkomu, 
líkamlegu og andlegu atgervi o.s.frv. yfir í háskólapróf “.



Hlutir sem voru notaði áður fyrr við 
hjúkrun. Fengir í rannsóknarferli frá 
konum sem unnu sem hjúkrunarkonur 
á Landspítalanum á árunum 1940-1960



Tónn hinnar kvenlægu og rótgrónu 
staðalímyndar hjúkrunar berskjaldaður 
í gömlum tímaritum og ljóðsöfnum.

Mynd 1. Mynd af textabroti úr hjúkrunarkvennablaðinu

Mynd 2. Mynd af textabroti úr hjúkrunarkvennablaðinu



Mynd 3. Mynd af textabroti úr hjúkrunarkvennablaðinu

Mynd 4. Mynd af textabroti úr hjúkrunarkvennablaðinu

Mynd 5. Mynd af textabroti úr hjúkrunarkvennablaðinu



Táknrænir hlutir fyrir rótgróna staðalímynd hjúkrunar 

Hjúkrunarkappi Olíulampi 

Hjúkrunarkappi og olíulampi eru þeir hlutir sem eru táknrænir fyrir sögu hjúkrunar og staðalímynd 

hennar en hjúkrunarkappi er höfuðfat sem hjúkrunarkonan bar til að sjúklingur gæti gert greint að 

hjúkrunarkona væri í návígi en ekki læknir. Olíulampi var mikið notaður af hjúkrunarkonum á 

stríðstímum til að lýsa veginn milli sjúklinga. Ef rýnt er í mynd hjúkrunarkappans má sjá gamlan 

blóðdropa.

Þeir hlutir hér að ofan vou fengir í rannsóknarferli og voru í 
eigu tveggja íslenskra hjúkrunarkvenna. 



Tilraun 
Ljósmyndir sem miðill
Nútímanum og kvenlægu sögunni skeitt saman 



Hvernig er ímynd hjúkrunarstarfsins 
borin á borð í fjölmiðlum?

Lengi hefur verið viðurkennt að birtingarmynd ákveðinnar stéttar í fjölmiðlum geti haft áhrif á ímynd hennar 

meðal almennings. Í fjölmiðlum hefur verið ákveðin hefð fyrir því að hjúkrunarfræðingurinn birtist í gervi 

staðalímynda eins og engill, óþekka hjúkkan eða þjónustustúlka læknisins og tel ég það geta viðhaldið 

staðalímyndum og styrkt rangtúlkaða ímynd hjúkrunarfræðinga sem kvenlæga, sjálfsfórnandi stétt með 

rómantískan blæ.  



Mynd 6. Forsíða á bók

Mynd 7. Hjúkrunarfræðingur við störf á Landspítlana



Staðan tekið á hugmyndum samfélagsins til starfsins 

Ég framkvæmdi eigindlega rannsókn á hugmyndum samfélagsins til  hjúkrunarstarfsins og fór út á opinber svæði 
og tók upp 167 svör við eftirfarandi spurningu;

,,hvað gera hjúkrunarfræðingar í vinnunni?’’

,,Þær taka blóð’’

,,Bara svona umönnun og veita fólki andlegann stuðning ‘‘

,,Þær eru afskaplega ljúfar’’

,,Þær baða’’

,,Þær eru bara englar í mannsmynd’’ 

,,Þær kanna líðan sjúklingsins mjög vel sko í tali’’

,,Hjúkrunarfræðingur er kona’’

,,Þær eru nice’’

,,Þetta er bara kona sem læknar fólk’’

,,Þær aðstoða lækna’’

,,Aðstoða lækninn með það sem hann 
hefur ekki tíma fyrir’’

,,Breyta um umbúðir, skrá niður, spjalla 
við lækna og fá sér kaffi’’

,,veit það ekki, ég er alveg tómur’’

,,Ég veit það ekki, aðstoða lækna eða eitthvað’’

,,Gefa lyf’’



Niðurstaða rannsóknar 

Hjúkrun er ekki lengur skilgreind sem eðlislæg öðru kyninu. Hún er orðin að sjálfstæðri fagstétt og stendur að því leyti 
jafnfætis læknastéttinni. Hjúkrun er fjölbreytt starf sem samanstendur af sérhæfð umstörfum sem breytast í takti við 
framfarir sem verða á sviði vísinda og tækni en hvert einasta atriði hjúkrunarstarfsins krefst mikillar sérfræðiþekkingar 
sem starfsmenn þurfa að hafa á hreinu. Konur hafa verið allsráðandi í stétt hjúkrunarfræðinga á Íslandi frá upphafi og 
eru enn þar sem hlutfall karla í stéttinni er aðeins 3%. 

Rannsóknin mín leiddi í ljós að mikið ósamræmi er á milli starf hjúkrunarfræðinga og þeirra hugmynda sem eru á 
sveimi úti í samfélaginu um störf þeirra því enn er litið á hjúkrun sem kvennastarf og eru hjúkrunarfræðingar ennþá 
taldir undirsátur lækna. Hjúkrunarstarið hefur breyst en hugmyndir samfélagsins um hjúkrun eru lífsseigar og tel 
ósýnileika starfsins eiga þar stóran þátt. Því það var greinilegur munur á svörum þeirra sem höfðu sótt þjónustu 
spítalans  eða hafa haft góða fyrirmynd hjúkrunarfræðings í sínu nærumhverfi og þeim sem ekki höfðu þá reynslu.



Markmið hönnunar minnar 

Mig langaði með hönnun minni að miðla því sem ég hafði komist að og séð í rannsóknarferlinu og sýna hið 
raunverulega starf hjúkrunarfræðinga í von um að auka þekkingu, leiðrétta hugmyndir og stuðla að viðhorfsbreytingu 
almennings. Að auki vildi ég með hönnun minni fræða samfélagið um hvaðan hugmyndirnar þeirra koma og þar með 
fræða og benda á hið úrelta í von um að útrýma þeim. Með hönnuninni vil ég einnig kynna hjúkrunarstarfið sem 
starfsgrein fyrir bæði kynin og endurspegla fjölbreytileika og alvarleika starfsins. 

. 



Hönnunarþróun 
Innblástur og miðlun 

Í byrjun hafði ég það að markmiði að innsetningin myndi snerta sem mest á þeim raunverulega heimi sem 
hjúkrunarfræðingar starfa í innan við lokaðar dyr spítalans. Tilraunarverkstæðið með Elínu Margot leiddi í ljós að 
ljósmyndir væru sterkur miðill fyrir mitt verkefni. einnig eru ljósmyndir góður miðill til að sýna hið raunverulega sem 
var mitt markmið og ákvað ég því að ljósmundir væri minn aðal miðill. Ég  vildi með ljósmyndirnar myndu fanga 
fjölbreytileika starfsins í tengslum við hið tæknilega, akademíska og andlega sem og sýna bæði kyn við störf og 
álagið og alvarleika sem fylgir starfinu.

Spítali er viðkvæm stofnun og óleyfilegt er að fara inná spítala og smella myndum án eftitlits. Ég hafði samband við 
Andra samskiptastjóra og hann tjáði mér að vegna strangra myndatökureglna innan stofnunarinnar væri engin önnur 
leið í boði en að fara í samstarf við ljósmyndara stofnunarinnar.  Ég fékk því Þorkel Þorkellson ljósmyndara í  lið með 
mér við að fanga raunveruleika starfsins.  Ég vann myndirnar en eftir ýmsar vangaveltur ákvað ég að miðla þeim í 
svarthvítu til aðmyndefnið myndi njóta sín þar sem litir eiga það til trufla áhrif og skilaboð myndefnisins. 
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Samstarf við ljósmyndara 
spítalans Þorkel Þorkelsson 







Upplifunin  
Líkami og skynjun 

Mig langaði til að upplifunin yrði sem sterkust fyrir áhorfandann og að allir þættir miðlunarinnar nytu sín. Að 
auki vildi ég huga að þáttöku líkama og skynfæra áhorfandans við hönnun innsetningarinnar til að hún yrði sem 
áhrifaríkust. Ég ákvað að umgjörð innsetnigarinnar yrðu sjúkratjöldin sem áhorfandinn myndi þurfa að skyggnast 
inní til að upplifa verkið og um leið mynda tjöldin einskonar gangveg sem vitnar í sjúkrahúsagang sem myndi leiða 
áhorfandan í gegnum verkið 

Ég vildi að það fyrsta sem tæki á móti áhorfandanum væri kynning í sögulegu samhengi og var niðurstaða mín 
að staðsetja fundna hluti, hjúktunarkappa og olíulampa á plexigleri. Plexiglerið vísar í glerþakið sem táknar stöðu 
kvenna á vinnumarkaði hvað varðar laun og virðingu. Plexiglerið hangir fyrir ofan áhorfandann og lýsing á fundnu 
hlutinna notuð til mynda skuggamyndir á sjúkratjöldin sem skilur sögulega part miðlunarinnar og raunveruleikan 
að og er ég þar að túlka þá staðreynd að skuggi  sögunnar liggur enn yfir stéttinni í dag.



Skissuferli 

Hugsanlegar leiðir áhorfandans og grunnmyndir innsetningarinnar skissaðar







Módelgerð 



Lokaskissa



Pródótýpugerð





Ég gerði margar tilraunir í pródótýpugerð innsetningarinnar. Niðurstaðan var sú 
að miðlun ljósmynda yrði í prenti svo nær nytu sýn og fólk gæti upplifað þær til 
hins ýtrasta. Ég vildi miðla hugmyndum samfélagsins um starfið sem ég gerði 
með spilun hjóðbrota af röddum almennra borgara og kom það áhrifaríkast að 
spila það í þremur hátölurum umlygjandi ljósmyndir sem sýna hina raunverulegu 
mynd starfsins. Ég vildi að sjálfsögðu að miðla sögulega partinum við starfið og 
staðalímyndinni og varð niðurstaðan úr pródótýpugerðinni að henni yrði miðlað í 
textabroti, ljósmynd og fundnum hlutum. Rannsóknin og ferlið er stórt í heild sinni 
og áhugavert sem utanaðkomandi aðila að stíga inná spítala í rannsókninni og 
ákvað ég því að hafa hönnunargreininguna sem part að miðluninni til að leyfa 
fólki að sjá og skoða allt ferlið sem liggur að baki.
 
Ég skoðaði starfsumhverfi þeirra ennfremur og eftir skissu ,módel og 
prótótýpugerð ákvað ég að taka spítalaganginn, tjöldin milli sjúkrarúma, bekk úr 
búningsklefa starfsmanna og öndunarvélahljóð inn í lokaútkomu hönnunarinnar 
þar sem það hentaði vel í tenglsum við markmið hönnunarinnar og umgjörð 
miðlunarleiða. 



Myndir frá prófdæmigu 







Lokaorð
 

Á krepputímum sem þessum í íslenksu heilbrigðiskerfi hefur aldrei verið nauðsynlegra  að styrkja ímynd hinnar virku 
og kraftmiklu hjúkrunarstéttar.  Ég er sammála starfsfólki að úreltar staðalímyndir sem ríkja enn í garð starfsins í 
samfélaginu sé skuggi sem liggur yfir stéttinni og séu rót vandmálanna sem blasa við í tengslum kjör, virðingu og 
skort á mannafli.  

Ég fann sterkt í samtali við viðmælendur rannsóknarinnar að þeir hugsuðu um hina stöðluðu hjúkrunarkonu þegar 
þeim kom orðið hjúkrunarfræðingur til hugar. Þessi kyntenging við starfið er vísu skiljanleg út frá sögunni en ég get 
ekki annað en furðað mig á að þessi kyntenging haldist enn svo sterkt við starfið í dag á meðan kynbundnir múrar 
falla í öðrum störfum.

Það var margt sem ég hef tengt persónulega við í ferlinu en verkefnið var fyrst og fremst áhugavert og lærdómsríkt 
og sé ég fyrir mér að það ég gæti verið skemmtilegt að halda áfram með það með einhverjum hætti en 
heimildamynd er mér efst í huga. 
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Sólveig Sverrisdóttir
Þorkell Þorkelsson 
Skarphéðinn Guðmundsson 
Hildur Björk Hilmarsdóttir
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Eva Guðrún Georgades
Hinrik Þórisson
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Síðast en ekki síst vil ég sérstaklega þakka 
þátttakendum í rannsókninni.
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