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Útdráttur 

Lokaverkefni þetta byggir á stærri rannsókn um starfsánægju hjúkrunarfræðinga á 

skurðdeildum Landspítala Háskólasjúkrahús. Rannsóknin var unnin og framkvæmd af 

leiðbeinanda þessa verkefnis á haustmánuðum ársins 2009. Tilgangur þessa verkefnis 

var að skoða hvort hvatning og tækifæri í starfi hafi áhrif á starfsánægju þeirra 

hjúkrunarfræðinga er þar starfa. Úrtak rannsóknarinnar voru hjúkrunarfræðingar sem 

vinna á skurðsviði landspítalans (n=189), svarhlutfall var 49%.Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að starfsfólk er frekar ánægt í störfum sínum eða um 86%, þegar 

spurt er út í ánægju í núverandi starfi. Einnig kom í ljós að þeir starfsmenn með tvö börn 

undir 18 ára á heimilinu hafa hvað mesta starfsánægju. Hvatning skýrir einungis 6,7% af 

ánægju starfsfólks en tækifæri í starfi skýra 39,9%. 

Miðað við umræðu í þjóðfélaginu í dag og innan heilbrigðisgeirans um skort á 

hjúkrunarfræðingum og mikils vinnuálags kom á óvart að starfsfólk virðist vera nokkuð 

eða mjög ánægt með mönnun á deildum eða tæp 70% og rúmlega helmingur þátttakenda 

eru ánægðir með vaktabyrgði.  

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að starfsfólk á skurðsviðum 

Landspítalans sé frekar ánægt með störf sín og telja álagið hæfilegt þrátt fyrir mikinn 

niðurskurð á spítalanum.  

 

Lykilorð: Hjúkrun, starfsánægja, hvatning, tækifæri í starfi 
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Abstract 

Job satisfaction is influenced by many factors. This final assignment is a part of a 

larger research about nurses’ job satisfaction in surgeries division at Landspitali 

University hospital. The research was executed by the instructor of this assignment in 

the fall of 2009. The objective was analyzing if empowerment and opportunities at work 

affects job satisfaction. The sample of the research were nurses working on surgery 

division of Landspitali (n=189) and response rate was 49%. 

The conclusion of this research shows that nurses are rather happy at work or 86% 

when asked about current job satisfaction. Also that nurses with two children under the 

age of 18 have the highest job satisfaction. Empowerment explains only 6,7% of job 

satisfaction but opportunities at work explains 39.9%. 

Based on the discussion in society today and within healthcare system about the 

shortage of nurses and heavy workload it came as a surprise that the staff appears to be 

somewhat or very satisfied (70%) with the  staffing  in wards and more than half of 

respondents are satisfied with the workload. 

We draw the conclusion from this research that nurses in the surgery division at 

Landspitali are rather happy with their work and think that the work load is normal even 

though there has been a considerable downsizing at the hospital 

 

Key words: Nursing, job satisfaction, empowerment, job opportunities  
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Inngangur 

Skurðlækningasvið Landspítala Háskólasjúkrahús (LSH) er eitt af fjölmennustu 

sviðum LSH hvað varðar fjölda starfsmanna og umfang starfsemi. Árlegt rekstarfé 

einingarinnar er rúmlega 7,9 milljarðar og kostuð stöðugildi samtals um 751. Sviðinu 

tilheyra 9 sérgreinar skurðlækninga auk svæfinga -og gjörgæslulækninga, 2 

gjörgæsludeildir, 3 vöknunardeildir, 20 skurðstofur, 7 legudeildir og fjórar dag- og 

göngudeildir. Einnig heyrir Blóðbankinn undir skurðlækningasvið svo og 

dauðhreinsunardeildir sem staðsettar eru á 3 stöðum (Landspítali, e.d).  

Í samantekt Birnu G. Flygenring (2006) um starfsánægju meðal hjúkrunarfræðinga 

kemur fram að starfsánægja er einna mest rannsakaða hugtakið í vinnuumhverfi þeirra. 

Fyrirbærið starfsánægja er flókið og margþætt sem unnt er að skilgreina á ólíkan máta. 

Áður fyrr nálguðust rannsakendur hugtakið út frá þarfakenningum en niðurstöður 

fjölmargra rannsókna hafa leitt í ljós að áhrifaþættir starfsánægju er nokkuð svipaðir. 

Þetta eru þættir á borð við vinnuaðstöðu, samband við vinnufélaga, stjórnendur og 

sjúklinga, laun, stöðuhækkun, starfsöryggi, ábyrgð, viðurkenning frá stjórnendum og 

vinnutími. Þættir sem taldir eru tengjast lítilli starfsánægju eru meðal annars ungur aldur, 

aukin menntun og óánægja með vaktafyrirkomulag. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

íslenskum hjúkrunarfræðingum hafa sýnt að þeir sem eru almennt ánægðir með starf sitt 

og eru líklegri til að vera áfram í starfi en þeir sem eru óánægðir. Einnig hafa 

niðurstöður rannsóknanna sýnt fram á fylgni milli óánægju með launakjör og ákvörðun 

um að hætta í starfi. Aftur á móti virðast eldri hjúkrunarfræðingar ánægðari í starfi en 

þeir sem yngri eru (Birna Flygenring, 2006).  

Skv. Birnu er starfsánægja flókið fyrirbæri og engin ein kenning getur skýrt hana að 

fullu. Starfsánægja er persónubundin og felur í sér tilfinningar starfsmanns til vinnu 

sinnar og hefur því mismunandi þýðingu fyrir einstaklinga. Samkvæmt Cambridge 

orðabókinni (2010) er starfsánægja tilfinning ánægju og afreka sem maður upplifir í 

starfi þegar einstaklingur veit að starf hans er þess virði að sinna því. Dæmi er um að 

fólk leggi meira upp úr því að vera ánægt í starfi heldur en að þéna vel.  

Markmið og tilgangur þessa lokaverkefnis til B.S. prófs í hjúkrunarfræði er að kanna 

áhrifaþætti starfsánægju hjúkrunarfræðinga á skurðsviði Landspítalans. Unnið er með 

fyrirliggjandi gögn Dr. Herdísar Sveinsdóttur og Katrínar Blöndal, klínísks lektors. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  
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1. Hvert er samband starfsánægju við aldur, starfsaldur og fjölda barna yngri en 18 

ára á heimili? 

2. Hvert er samband starfsánægju við hrós og umbun (hvatningu) og tækifæri í 

starfi? 

Uppbygging verkefnisins er á þann veg að fyrst er fjallað um fræðilegan bakgrunn 

starfsánægju, því næst um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. Því næst er fjallað 

um helstu niðurstöður í og lokin eru þær tengdar við fræðilega umræðu.  
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Fræðileg umfjöllun 

Efni þessa kafla snýr að fræðilega hluta verkefnisins þar sem rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á starfsánægju verða skoðaðar. Einnig verður fjallað um kenningar um 

starfsánægju og áhrifavalda hennar, ásamt því að fjalla um það hvort hvatning og 

tækifæri í starfi hafi teljandi áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga.  

Kenningar um starfsánægju 

Margar kenningar hafa verið settar fram í tengslum við starfsánægju og hafa 

kenningar Maslows og Hertzbergs m.a. verið notaðar til þess að dýpka skilning á 

hugtakinu starfsánægja. Chen, Lee, Weng og Chen (2010) skilgreina starfsánægju út frá 

þarfakenningu Maslow. Samkvæmt þeim er starfsánægja undir sterkum áhrifum 

huglægra þátta og fólk finnur sjálft hjá sér hvenær það er ánægt og henni verður 

einungis náð þegar að fólk reynir að þróa möguleika sína í starfi til þess að öðlast 

sjálfsþroska. 

Þarfakenning Maslows 

Þarfakenning Maslows er byggð á fimm þarfaþrepum sem gefa til kynna hvaða leið 

einstaklingurinn fer til að fullnægja tilteknum þörfum. Í fyrsta þrepi eru 

lífeðlisfræðilegar þarfir sem nauðsynlegar eru til að lifa af. T.a.m  hreint loft, vatn, fæði 

og húsaskjól, þetta eru allt þættir sem fólk getur þó fullnægt með fjárráðum., Á öðru 

þrepi eru öryggisþarfir á borð við vinnuöryggi og á því þriðja eru félagslegar þarfir, t.d.  

þörfin að tilheyra hópi, þörf fyrir vináttu og að vera elskaður. Að hafa vináttu 

starfsmanna og taka þátt í félagslífi á vinnustað stuðlar að uppfyllingu þessarar þarfar. 

Fjórða þrepið, viðurkenningarþörf, felur í sér tvær tegundir þarfa. Annars vegar þörfina 

fyrir jákvæða sjálfsmynd og sjálfsvirðingu og hins vegar þörfina fyrir viðurkenningu og 

virðingu annarra. Dæmi um þessar þarfir er þörfin fyrir sjálfstæði, viðurkenningu og 

ákveðna stöðu. Sjálfsbirtingarþörfin trónir á toppi  píramídans og felur í sér þörf 

einstaklingsins fyrir að þroskast og vera skapandi, að hafa tækifæri til sjálfstjáningar. 

Krefjandi starf er einn þáttur til að uppfylla þessa þörf. Fyrstu þrjár þarfirnar nefnir 

Maslow grunnþarfir og verður að uppfylla þær í réttri röð áður en hægt er að koma til 

móts við þarfirnar sem ofar eru í  píramídanum, svokallaðar vaxtarþarfir. Samkvæmt 
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Maslow hafa aðeins óuppfylltar þarfir áhrif á hegðun og uppfylltar þarfir virka ekki sem 

hvöt. Þörfum er raðað í  píramída og þegar ein þörfin hefur verið uppfyllt tekur sú næsta 

við og verður ráðandi (Birna Flygenring, 2006).  

Tveggja þátta kenning Herzberg‘s 

Frederick Herzberg var meðal þeirra fyrstu sem komu fram með hvatningarkenningu 

sem tengist vinnuumhverfi. Ólíkt hinu hefðbundna viðhorfi felur kenning Herzbergs í sér að 

andstæða ánægju er ekki óánægja heldur einfaldlega ánægjuleysi. Jafnframt hafa, að hans 

mati, ólíkir þættir áhrif á starfsánægju og starfsóánægju. Þessa tvo þætti nefndi hann 

hvatningarþætti (e. motivators) og viðhaldsþætti (e. hygiene factors). Samkvæmt Herzberg 

tengjast þættirnir sem auka á starfsánægju innri þáttum starfsins, þ.e. hvatningarþáttum og 

fullnægja sjálfstjáningarþörf einstaklinga. Þessir þættir eru árangur, viðurkenning, starfið 

sjálft, ábyrgð, tækifæri til vaxtar, stöðuhækkun og möguleiki á frama. Viðhaldsþættir sem 

tengjast ytri þáttum starfsins, stuðla hins vegar að starfs óánægju. Þeir eru laun, 

vinnuaðstaða, samskipti, stjórnun og stefna (Birna Flygenring, 2006).  

Rannsóknir á starfsánægju 

Kanai-Pak, Aiken, Sloane og Poghosyan (2008) gerðu þversniðsrannsókn sem 

miðaði að því að skoða hvernig umhverfi á vinnustað tengist kulnun í starfi, starfs-

óánægju og gæði þjónustu á japönskum spítölum ásamt því að kanna það hvernig þessir 

þættir tengjast vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinganna. Spurningarlistar voru lagðir fyrir 

7098 hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á 19 bráðaspítölum í Japan og var svarhlutfallið 

84% (n=5856). Rannsakendur komust að því að rúmlega helmingur hjúkrunarfræðinga 

skoruðu hátt á þeim þáttum sem mældu kulnun í starfi. Þrír af hverjum fjórum voru 

óánægðir í störfum sínum og 59% töldu að gæði þjónustunnar væru einungis miðlungs 

góð eða léleg. Tvöfalt meiri líkur voru á kulnun í starfi, starfsóánægju og miðlungs 

lélegum gæðum þjónustunnar á þeim sjúkrahúsum þar sem helmingur 

hjúkrunarfræðinganna voru óreyndir. Hjúkrunarfræðingar á illa mönnuðum sjúkrahúsum 

voru helmingi líklegri til að upplifa kulnun, tvisvar sinnum líklegri til þess að vera 

óánægðir og 70% líklegri til þess að telja gæði þjónustunnar miðlungs góða eða lélega 

en þeir sem unnu á vel mönnuðum sjúkrahúsum. 

Gerð var þversniðsrannsókn á meginlandi Kína með það að markmiði að rannsaka 

viðhorf hjúkrunarfræðinga varðandi mismunandi þætti innan þeirra greinar. Úrtakið 
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samanstóð af 632 hjúkrunarfræðingum af tveimur kennslusjúkrahúsum í Peking og voru 

spurningalistar sendir út til þess að kanna viðhorf þeirra til ýmsa þátta er tengjast 

starfsánægju, svarhlutfallið í rannsókninni var 81% (n=512). Rannsakendur komust að 

því að starfsánægja er sterkur áhrifaþáttur í starfsmannaveltu og áætlunum um að hætta 

störfum. Ríflega helmingur þeirra hjúkrunarfræðinga sem tóku þátt í könnuninni voru 

ánægðir með starfs sitt. Einnig tóku þeir út 3 menntunarstig (bs, diploma og associate 

gráðu) og báru þau saman við starfsánægju og í ljós kom að starfsánægja var ekki 

breytileg milli menntunarstiga (Lu, While og Barriball, 2007). Aftur á móti kom í ljós 

meðal Hwang o.fl. (2009) að með aukinni menntun virðist starfsánægja vaxa. Þeir gerðu 

rannsókn sem náði til 1311 hjúkrunarfræðinga í Kóreu og Kína, notast var við 

þægindaúrtak. Svarhlutfall var mjög hátt hjá báðum hópum eða 97,1% hjá 

hjúkrunarfræðingum frá Kóreu (n=593) og 99% hjá hjúkrunarfræðingum í Kína (n=693). 

Rannsakendur komust að því að á meðal hjúkrunarfræðinga í Kóreu væri mikill munur á 

starfsánægju m.t.t. til aldurs, menntunarstigs, hjúskaparstöðu, starfsstöðu, tegundar starfs 

og vaktarvinnu. Þeir hjúkrunarfræðingar sem voru á þrítugsaldri, með aukna menntun, í 

stjórnunarstöðu og fullu starfi án vaktavinnu voru með hæsta starfsánægjuhlutfallið. 

Einnig hafði menntun mikið að segja varðandi starfsánægju kínverskra 

hjúkrunarfræðinga samkvæmt sömu rannsókn. Þessi könnun sýnir fram á það að 

fagmennska (e. professionalism) er algengur þáttur sem hefur áhrif á starfsánægju á 

meðal hjúkrunarfræðinga í Kóreu og Kína.  

Al-Enezi, Chowdhury, Shah og Al-Otabi (2007) sem könnuðu þætti sem hafa áhrif á 

starfsánægju. Tekið var lagskipt tilviljunarúrtak sem tók til hjúkrunarfræðinga frá 35 

löndum eða alls um 500 hjúkrunarfræðinga, 436 svöruðu spurningarlistanum (87,2%). 

Þættirnir sem skoðaðir voru samanstóðu af aldri, kyni, þjóðerni, menntunarstigi, 

hjúskaparstöðu, mánaðarlaunum og starfsreynslu erlendis í árum talið. Þáttagreining 

leiddi í ljós 5 þætti í tengslum við ánægju með: 1) tækifæri í starfi, 2) hrós og 

viðurkenningu, 3) vaktarfyrirkomulag, 4) stjórn og ábyrgð og 5) utanaðkomandi umbun 

(e. extrinsic rewards). Saman útskýrðu þessir þættir alls 59,5% dreifingu starfsánægju. Í 

ljós kom að hjúkrunarfræðingar reyndust vera óánægðir í tengslum við tvo af fimm 

þáttum þ.e. tækifæri í starfi og utanaðkomandi umbun en frekar ánægðir í tenglum við 

hina þrjá. Niðurstöður leiddu í ljós að eldri hjúkrunarfræðingar reyndust töluvert 

ánægðari en þeir sem yngri voru. Hjúkrunarfræðingar frá Kúveit og Arabalöndum 

reyndust ánægðastir í störfum sínum, næst fylgdu hjúkrunarfræðingar frá Indlandi og síst 

voru hjúkrunarfræðingar frá Filipseyjum ánægðir. Samhliða aukinni menntun jókst 
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starfsánægjan. Giftir hjúkrunarfræðingar reyndust einnig ánægðari í störfum sínum á 

móti þeim sem einhleypir voru. Að lokum kom í ljós að starfsánægjan tengdist ekki 

hærri launum, sem kom rannsakendum á óvart.  

Niðurstöður rannsóknar Wilkins og Shields (2009) benda til þess þættir á borð við 

aðgang að barnapössun á vinnustað eða líkamsrækt séu verndandi fyrir starfsóánægju 

hjúkrunarfræðinga. 13% af þeim hjúkrunarfræðingum sem tóku þátt í rannsókninni voru 

óánægðir með starf sitt. Einnig var starfsóánægja skoðuð m.t.t. hversu lengi viðkomandi 

hjúkrunarfræðingur hafði starfað á deildinni og einungis 7% þeirra sem starfað höfðu í 3 

ár lýstu yfir starfsóánægju en 17% þeirra sem starfað höfðu í 16 ár eða meira. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða starfsóánægju meðal hjúkrunarfræðinga í Kanada í 

tengslum við þjónustu sem atvinnurekendur veittu. Þátttakendur voru 2993 

hjúkrunarfræðingar sem voru lýsandi fyrir þýðið sem samanstóð af 91600 skráðum 

hjúkrunarfræðingum þar í landi. 

Ning, Zhong, Libo og Qiujie (2009) gerðu þversniðsrannsókn á áhrifum hvatningar 

á starfsánægju, hún tók til 650 hjúkrunarfræðinga á sex kínverskum sjúkrahúsum, 

svarhlutfallið var 92% (n=598). Markmið og tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

fræðilegt módel Kanters um skipulag og hvatningu (e. Kanters organisational 

empowerment theoretical model) með áherslu á samband milli hvatningar og 

starfsánægju. Rannsakendur notuðust við spurningalista ástamt starfsánægjukvarða við 

öflun gagna. Niðurstöðurnar sýndu fram á marktæka jákvæða fylgni milli hvatningar og 

starfsánægju. Helstu þættir (e. demographic factors) sem sýndu tengsl við hvatningu 

voru starfstengd markmið og aldur. Þættir sem höfðu áhrif á starfsánægju voru 

starfstengd markmið og menntunarstig. Hjúkrunarfræðingar sem álíta vinnuumhverfi sitt 

vera hvetjandi eru líklegri til að veita hágæða þjónustu. Aukin hvatning í styðjandi 

umhverfi myndi þ.a.l. gera hjúkrunarfræðinga ánægðari í störfum sínum. Yngri 

þátttakendur skynjuðu aukna hvatningu í starfi. Eftirfarandi þættir komu fram sem 

tengdust starfs óánægju og þeir voru vinnuálag, umbun, tækifæri í starfi, ábyrgð í starfi, 

vinnuumhverfi og stofnannatryggð. 

Tilgangur rannsóknar Casy, Saunders og O‘hara (2010) var að prófa 

hvatningarmódel með áherslu á tengsl á formgerðar, sálfélagslegrar og gagnrýninnar 

félagslegrar styrkingar. Úrtakið fengu þeir með að senda spurningalista á alla þá 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæður sem sótt höfðu tiltekið námskeið um styrkingu 

(Leading an Empowered Organization) yfir fjögurra ára tímabil (n=306) og svöruðu 244 

(79,7%). Þátttakendur mátu starfsánægju sína hóflega (e. modirate) og var mikilvæg 
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félagsleg styrking einn sterkasti áhrifaþáttur hennar eða um 35% af heildar 

starfsánægjuhlutfallinu. Flest allir svarenda, eða um 98% sögðu að starfið væri þeim 

mikilvægt og að þeir álitu sjálfan sig vera hæfa í það starf sem þau sinntu. Um þrír 

fjórðu þátttakenda voru samþykkir því að þeir hefðu mikið sjálfræði í að ákveða hvernig 

þeir sinntu starfi sínu og 65% sögðust hafa mikil áhrif á það hvað gerðist í þeirra deild.  

Laschinger (2008) rannsakaði áhrif styrkingar á vinnuumhverfi, starfsánægju og 

gæði þeirrar þjónustu sem veitt er. Úrtak hennar samanstóð af 234 hjúkrunarfræðingum 

sem unnu á dreifbýlissjúkrahúsum í Ontario, Kanada. Svarhlutfall var 58,5% og 

meðalaldur þátttakenda var 42 ára. Til þess að hámarka svarhlutfall voru sendar út 

áminningar í tvígang 3 og 6 vikum eftir póstlagningu spurningalistans. Niðurstöður 

hennar benda til þess að áhrifaríkustu hvatningaþættir á vinnustöðum séu tækifæri til að 

læra og vaxa í starfi og góð samskipti á vinnustað. 

Chen ofl. (2010) gerðu rannsókn á því hvort hægt væri að bæta starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga er vinna á geðdeildum í Tævan. Úrtakshópnum var skipt í tvennt og 

lagt var inngrip í formi námskeiðs fyrir annan hópinn. Mælingar voru framkvæmdar í 

upphafi rannsóknar og við lok hennar. Námskeiðin voru haldin aðra hvora viku í 8 vikur 

og stóðu í 3 og hálfan tíma í senn. Meðal þess sem notast var við á námskeiðinu voru 

ýmsar kvikmyndir, fræðileg tímarit, hóp umræður og verkleg kennsla. Tilgangur 

námskeiðsins var að auka þekkingu starfsfólks á möguleikum sínum og þeim úrræðum 

sem bjóðast þeim hverju sinni og hvernig nýta eigi tækifæri. Starfsánægja hjá 

tilraunahópnum jókst frá fyrri mælingu og var hærri samanborið við viðmiðunarhópinn í 

báðum mælingum.  

Samkvæmt Gardulf ofl. (2008) hafa fáar rannsóknir verið gerðar meðal sænskra 

hjúkrunarfræðinga sem mæla starfsánægju. Rannsakendur lögðu eina slíka fyrir 

hjúkrunarfræðinga (n=1633) sem störfuðu á háskólasjúkrahúsi í Svíþjóð með það að 

markmiði að finna út hvaða þættir það voru sem hafa áhrif á starfsánægju þeirra. 833 

hjúkrunarfræðingar svöruðu rannsókninni (51%) þrátt fyrir að áminningar hafi verið 

sendar úrtakshópnum á viku 2 og 3. Niðurstöður þeirra voru meðal annars þær að 2\3 

hjúkrunarfræðinga sögðust fá árlegt frammistöðumatsviðtal með yfirmanni sínum, af 

þeim voru 85% ánægðir með samskipti við hann. Hins vegar voru 13% sem fengu 

tækifæri til þess að þróa persónuleg markmið tengd vexti í starfi með yfirmanni sínum 

og 21% þátttakenda taldi sig hafa góð tækifæri innan fagsins. U.þ.b. helmingur 

hjúkrunarfræðinga upplifði stuðning frá yfirmanni sínum til rannsókna og 
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þróunarverkefna en aðeins minni hluti eða um 30% taldi sig raunverulega hafa slík 

tækifæri.  

Gerð var rannsókn á skynjun hjúkrunarfræðinga á vinnuumhverfi þeirra og þeim 

þáttum sem gætu haft áhrif á gæði hjúkrunar. Rannsóknin var framkvæmd í Kanada og 

náði til allra lyf –og handlækningadeilda á helstu kennslusjúkrahúsum í Ontario. Notast 

var við spurningalista í þessari þversniðsrannsókn og tekið var slembiúrtak þeirra 

hjúkrunarfræðinga er starfa á þessum spítölum (n=1116).  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að starfsánægja hafði marktæk jákvæð 

tengsl varðandi það hvernig þeir sjálfir skynjuðu gæði þjónustunnar sem veitt var á 

deildinni. Reyndir hjúkrunarfræðingar voru líklegir til þess að yfirgefa núverandi vinnustað 

vegna skorts á viðurkenningu, vinnuálags og þörf á auknum tækifærum í vinnu. Rannsóknin 

sýndi marktæk neikvæð tengsl við vinnuálag og starfsógnun. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að hafa jákvæða ímynd af yfirmönnum bæti starfsánægju 

starfsmanna., minnki vinnuálag og role retnetion (Hall og Doran, 2007). 

Íslenskar rannsóknir 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga gerðu þversniðskönnun á vinnuálagi meðal 

hjúkrunarfræðinga. Sendir voru út spurningalistar til 522 meðlima í Félagi íslenskra 

hjúkrunarfræðinga (n=2234), svarhlutfallið var 42% (n=219) sem er 9,8% af heildarþýði 

skráðra hjúkrunarfræðinga. Spurningalisti rannsóknarinnar aflaði  upplýsinga um 

eftirfarandi atriði: 1) starfsferil, menntun og persónulegar aðstæður, 2) almennt heilsufar, 

heilsuhegðun og streitu í einkalífi, 3) starfstíma og vinnuaðstæður, 4) starfsánægju, 5) 

vinnuálag og 6) hugsanlegar afleiðingar vinnuálags. Herdís Sveinsdóttir, Páll Biering og 

Alfons Ramel (2006) skoðuðu niðurstöðurnar með það að markmiði að kanna hvaða 

þættir það eru sem tengjast auknu vinnuálagi meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga. Bornir 

voru saman tveir hópa hjúkrunarfræðinga, annars vegar þeir sem starfa innan 

spítalaumhverfis og hins vegar þá sem starfa utan þessa hefðbundna umhverfis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hjúkrunarfræðingar á Íslandi sem vinna á 

spítölum finni frekar fyrir atvinnustreitu en þeir sem vinna utan þeirra. Þetta er skýrt 

með því að hjúkrunarfræðingar á spítölum vinna fleiri vinnustundir á viku en þeir sem 

starfa utan spítalanna og veiti meiri einstaklingshjúkrun. Einnig hafa þeir minni tækifæri 

á því að taka hádegismat á réttum tíma og utan deildar og vegna manneklu á deildum. 

Einnig gaf rannsóknin til kynna að ýmsir þættir í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga séu 
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ekki fjölskylduvænir, þessir þættir voru meira áberandi í vinnuumhverfi spítalanna en 

utan þeirra.  

Í annarri samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að of mikil vinna var 

það atriði sem reyndist valda hjúkrunarfræðingunum mestri streitu eða 69% þeirra. 

Næstmestri streitu í vinnu ollu ónóg tjáskipti og ráðgjöf eða 65% þátttakenda. Of mikil 

vinna var það atriði sem reyndist valda mestri streitu eða 69% þátttakenda. Samkvæmt 

könnunni eru það vinnutengdir þættir sem valda mestu álagi hjá hjúkrunarfræðingum í 

heilsugæslu. Dæmi um vinnutengda þætti sem ollu mestu álagi eru: Að vinna störf sem 

tilheyra ekki beint hjúkrun, erfiðleikar við að viðhalda faglegri þekkingu, skortur á 

tækifærum til að deila reynslu, að vera ekki þáttakandi í ákvörðunartöku, skortur á 

samvinnu við starfsfólk ofl. (Herdís Sveinsdóttir og Páll Biering, 2001). 

Herdís Sveinsdóttir (2006) gerði rannsókn á kvenkyns hjúkrunarfræðingum m.t.t. 

truflana í dægursveiflum (e. circadian cycle) þeirra sem vinna mismunandi vaktir. Sendir 

voru út spurningalistar til 600 meðlima FÍH (Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga) og var 

svarhlutfallið 65, 7% (n=394). Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa og bera saman 

gæði svefns, atvinnuheilbrigði (e. occupational health), vinnuumhverfi, veikindaupplifun 

og starfsánægju meðal kvenkyns hjúkrunarfræðinga sem vinna vaktavinnu (allar vaktir). 

Niðurstöður hennar gefa til kynna að það sé enginn munur á veikindaupplifun, 

starfsánægju og gæði svefns hjúkrunarfræðinga sem vinna vaktavinnu. Hins vegar komst 

rannsakandi að því að tengsl eru á milli þess að vera vinna á dag- og kvöldvöktum við 

stoðkerfisverki og óþægindi frá meltingarvegi. 

Árið 2006 var gerð könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna. Könnunin afmarkaðist 

við stofnanir sem tilheyra framkvæmdavaldi og rúmlega 16 þúsund starfsmenn lentu í 

úrtakshóp og var svarhlutfallið 59,5% (n=9744). Notast var við spurningalista við söfnun 

gagna. Í ljós kom að helmingur heilbrigðisstarfsmanna taldi að góður starfsandi væri á 

vinnustað þeirra og rétt tæplega 70% þeirra töldu sig vera undir of miklu vinnuálagi. 

Meirihluti þátttakenda var ánægður í starfi eða um átta af hverjum tíu og höfðu þættir 

eins og kyn, aldur, menntun og því hvar fólk starfar lítil áhrif þar á. Niðurstöður sýna 

hins vegar að starfsánægja tengist ýmsum þáttum í starfsumhverfinu, t.d. góðri aðstöðu 

til að þroskast í starfi, að starfið sé metið að verðleikum af yfirmönnum, ánægju með 

vinnuaðstöðu og góðum starfsanda innan stofnunar, lítil tengsl voru á milli launa og 

starfsánægju. Einnig kom í ljós að hlutfall þeirra sem eru ánægðir með stjórnun 

stofnunar er í heild lægra hjá starfsmönnum stærri stofnanna en hjá þeim sem vinna hjá 
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minni stofnunum. Minnsta ánægja starfsmanna með stjórnun stofnanna er hjá þeim sem 

starfa á heilbrigðisstofnunum (Ómar H. Kristmundsson, 2007).  

Niðurstöður meistaraverkefnis Sigríðar Eddu Hafberg (2008) benda til þess að þeir 

þættir sem helst liggja að baki þeirrar ákvörðunar um að hætta störfum séu laun, 

vinnutími, álag í starfi, mannekla og vaktavinna. Einnig kom fram að lausn á þessu 

vandamáli gæti falist í því að hækka laun hjúkrunarfræðinga og þannig laða fleiri til 

starfa. Það gæti mögulega leyst þann vanda sem skapast vegna manneklu og jafnframt 

myndi álag af völdum aukinnar yfirvinnu minnka meðal starfsfólks. Þessar upplýsingar 

komu fram i viðtölum sem rannsakandi tók við 10 hjúkrunarfræðinga sem höfðu 

yfirgefið fagið sem hún fann með því að notaðist við snjóboltaúrtak.  

Fram kom í meistaraverkefni Erlu Bjarkar Sverrisdóttur (2009) að það er mikil 

starfsánægja á hjúkrunarsviðum og samkvæmt rannsókninni var ríkjandi meirihluti 

(95,7%) ánægður í starfi og mesta fylgnin mældist á milli starfsánægju og eflingar. 

Tengsl voru á milli allra þátta þjónandi forystu (efling, vera til staðar, ábyrgð, 

fyrirgefning, hugrekki, áreiðanleiki, auðmýkt og ráðsmennska). Rannsóknin var lýsandi 

þversniðsrannsókn og samanstóð úrtakið af 300 starfsmönnum af fjórum sjúkrahúsum á 

suðvesturlandi, 211 lauk rannsókninni. Tilgangur rannsóknarinnar var annars vegar að 

prófa íslenska þýðingu á nýju hollensku mælitæki, The Servant-Leadership Inventory og 

kanna vægi þjónandi forystu. Hins vegar að skoða hugsanlega tengsl þjónandi forystu og 

starfsánægju. Samkvæmt niðurstöðum  

Tilgangur rannsóknar Gunnarsdóttur, Clarke, Rafferty og Nutbeam (2009) var að 

skoða þær hliðar vinnu umverfis hjúkrunarfræðinga sem tengdar eru við niðurstöðu 

atvinnu (e. job outcome) og mat á gæðum þjónustunnar á spítölum á Íslandi. Gerð var 

þversniðsrannsókn og gögnum safnað með spurningalista sem sendir voru á deildar. 

Rannsóknin tók til 930 hjúkrunarfræðinga og svöruðu 695 (75%) þeim spurningalista 

sem lagður var fyrir. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að stuðningur og mönnun á deild 

höfðu sjálfstætt forspárgildi fyrir starfsánægju. Mönnun á deild var eini sjálfstæði 

forspárgildandi þátturinn fyrir andlegri örmögnun. Í ljós kom að stuðningur frá 

deildarstjóra, mannekla og samskipti á milli hjúkrunarfræðinga og lækna hafa sterk 

tengsl við útkomu hjúkrunar. Stuðningur frá yfirmönnum gegndi lykilhlutverki í 

tengslum við starfsánægju og gæði þjónustunnar. Hvetjandi og styðjandi samskipti við 

yfirmenn gera það að verkum að hjúkrunarfræðingar öðlast jákvætt viðhorf í garð stöðu 

sinnar sem leiðir til aukinnar getu þeirra til að veita gæða umönnun.  



11 
 

Aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina, aðferðir við öflun gagna 

ásamt greiningu þeirra. Fjallað verður um val á þátttakendum og þau skilyrði sem þeir 

þurftu að uppfylla til þátttöku og gerð verður grein fyrir þeim spurningarlistum sem 

notast var við. 

Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn sem Herdís Sveinsdóttir, prófessor, og 

Katrín Blöndal, klínískur lektor, stýra. Tilgangur þeirrar rannsóknar er að skoða afstöðu 

hjúkrunarfræðinga á skurðlækningasviði til starfsins, ánægju þeirra með starf sitt og 

mikilvægi ákveðinna hluta starfsins. 

Rannsóknarspurningar 

Af fræðilegri umfjöllun er ljóst að talsvert hefur verið skoðað hvað varðar 

starfsánægju hér á landi sem og erlendis, fáar, ef einhverjar rannsóknir virðast þó skoða 

sérstaklega samband starfsánægju við aldur, starfsaldur og fjölda barna annars vegar og 

hins vegar samband starfsánægju, hvatningar og tækifæra í starfi. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara eru: 

1 Hvert er samband starfsánægju við aldur, starfsaldur og fjöldi barna yngri 18 

ára á heimil? 

2 Hvert er samband starfsánægju við hrós og umbun (hvatningu) og tækifæri í starfi? 

Rannsóknarsnið. 

Gerð var meginleg lýsandi þverskurðarrannsókn til að svara spurningum 

rannsóknarinnar. Lýsandi rannsóknarsnið er notað þegar á að lýsa aðstæðum eins og þær 

koma fyrir hverju sinni ásamt því að lýsa einkennum einstaklinga eða hópa þar sem 

gögnum er safnað samtímis. Rannsakandi er hlutlaus og er leitast við að alhæfa 

niðurstöður úrtaks yfir á þýði. Megindleg rannsókn er þegar meðhöndluð eru töluleg 

gildi með tölfræði, með það að markmiði að lýsa einhverju ákveðnu fyrirbæri eða meta 

styrk- og áreiðanleika gagna og fylgni eða tengsl þeirra á milli (Polit og Beck, 2008). 

Við úrvinnslu gagna voru niðurstöðum spurningalista lýst á einfaldan hátt með lýsandi 

tölfræði. Lýsandi tölfræði er tölfræði sem segir til um hvað sé dæmigert fyrir 

rannsóknargögnin sem við erum með og lýsir þeim mun sem er á einstaklingum innan 
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úrtaksins. Töflur og myndir gegna lykilhlutverki í lýsandi tölfræði og er það góð aðferð 

til að sjá dreifingu breyta (Amalía Björnsdóttir, 2003) 

Helstu kostir megindlegs rannsóknarsniðs er að það gerir rannsakendum kleyft að 

safna upplýsingum frá mörgum aðilum á stuttum tíma. Einnig er skoðun ákveðins 

viðfangsefnis með ágætri nákvæmni og hún sýnir hvort samband sé á milli þeirra breyta 

sem verið er að rannsaka hverju sinni. Þegar notast er við megindlega aðferðarfræði fæst 

víðari sýn og mögulegt er að skoða hlutina í víðara samhengi, í tengslum við meðaltöl, 

dreifingu og aðra lýsandi þætti en þegar notast er við eigindlega  sem helst skoðar 

jaðargögn. Helstu gallar megindlegra rannsóknaraðferða er að aðferðin oft og tíðum 

veitir ekki nægjanlega góða sýn á viðfangsefni rannsóknar þar sem ekki er farið jafn 

ýtarlega í rannsóknarefni og gert er í eigindlegri aðferðarfræði, einnig eru tengsl milli 

þátttakenda og rannsakenda lítil sem engin og viðfangsefni eru ekki skoðuð í eigin 

umhverfi (Sigurlína Daviðsdóttir, 2003). 

Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var rafrænn spurningalisti (sjá fylgirit 1) sem sendur var á 

tölvupóstföng allra þeirra hjúkrunarfræðinga sem voru starfandi á skurðsviði 

Landspítalans 1. nóvember 2009.  

Meiri líkur eru á því að þátttakendur svari spurningalista ef svör einstakra 

þátttakenda eru ekki rekjanleg og því finnst þeim að þeir geti svarað af meiri hreinskilni 

en ella. Ókostir spurningalista geta verið léleg svörun, hátt brottfall og að svör berist 

seint. Eftir því sem úrtakið er stærra eykst kostnaðurinn en að sama skapi verður 

könnunin nákvæmari og alhæfingargildi eykst og jafnframt verður könnunin marktækari 

þó svörun sé léleg (Polit og Beck, 2008)  

Rannsakendur geta sparað tíma með því að senda út rafræna spurningalista því að á 

meðan gögnum er safnað gefst tími til þess að sinna öðrum verkefnum innan sem utan 

rannsóknarinnar. Með því að nýta sér þetta rannsóknarform geta rannsakendur dregið 

verulega úr kostnaði í stað þess að notast við hið klassíska pappírsform. Einnig berast 

svör frá þátttakendum bæði hratt og örugglega í gegnum netið. Ókostir spurningalista á 

netinu eru m.a. að minna er vitað um persónueiginleika fólks og hver og einn 

einstaklingur geta verið með fleiri en eitt tölvupóstfang og því svarað spurningakönnun 

oftar en einu sinni. Einnig geta skapast vandræði með óvirk tölvupóstföng sem getur 

reynst erfiðlega þegar um tilviljunarkennt úrtak er að ræða (Wright, 2005).  
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Mælitæki rannsóknarinnar byggir á 111 spurningum sem mæla afstöðu 

hjúkrunarfræðinga á skurðlækningasviði til starfsins, ánægju þeirra með starf sitt og 

mikilvægi ákveðinna hluta starfsins. Hér verður einungis fjallað um þann hluta 

mælitækisins sem snýr að rannsóknaspurningum þessa verkefnis.  

Réttmæti mælitækis 

Miklu máli skiptir að mælitæki megindlegra rannsókna séu áreiðanleg og að 

endurteknar mælingar leiði til svipaðra niðurstaðna. Áreiðanleiki vísar til möguleikans á því 

að endurtaka rannsóknina og að fá þá sambærilegar niðurstöður aftur (Polit og Beck, 2006).  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti segir til um hve miklu leiti spurningalistinn mælir þar sem honum er ætlað að 

mæla. Innra réttmæti segir til um að hve miklu leiti verður hægt að draga ályktanir af 

niðurstöðum rannsóknarinnar og að hve miklu leiti svörin sem fengust í rannsókninni svara 

þeim spurningum sem spurt var um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Poilt og Beck, 2006) Innra 

réttmæti er meðal annars aukið með því að reikna áreiðanleika og öryggismörk á þeim 

niðurstöðum sem fást í rannsókninni. Aftur á móti vísar ytra réttmæti til alhæfingargildis, hátt 

ytra réttmæti bendir til alhæfingargildis (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Spurningar 

Í þessum kafla verður fjallað um spurningar sem notast var við til að ákvarða 

samband við starfsánægju, hvaðan þær koma og hvernig þær voru notaðar.  

Spurningalistann í heild sinni er að finna í fylgiskjali 1. Spurningar 2-4 snéru að 

samskiptum við nánasta samstarfsfólk. Dæmi um spurningu er: Ég fæ stuðning og 

hvatningu frá deildarstjóra að því marki sem ég þarfnast. Svarmöguleikar voru á 

skalanum 1-5, þar sem 1 merkir ,,á fullkomlega við“ og 5 merkir ,,á alls ekki við“.  

Spurningar 5-29 snúa að tækifærum í starfi, dæmi um spurningu er: ,,hversu mörg 

eða fá tækifæri finnst þér þú fá til skipulagningar og stjórnunnar?“ Svarmöguleikar voru 

frá 0-10 þar sem 0 merkir ,,engin tækifæri“ og 10 merkir ,,mörg tækifæri“.  

Spurningar 30-53 snúa að því hversu mikilvægt ofangreind tækifæri eru, dæmi um 

spurningu er: ,,Hversu miklu máli skiptir þig að sinna skipulagningu og stjórnun?“ 

Svarmöguleikar voru frá 0-10 þar sem 0 merkir ,, skiptir engu máli“ og 10 merkir 

,,skiptir miklu máli“.  
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Spurning 54(a-h) hljómaði þannig: Hversu oft hrósa eða umbuna eftirtaldir aðilar 

þér fyrir vel unnin störf? a) deildarstjóri, b) framkvæmdarstjóri, c) læknar, d) sjúklingar, 

e) aðstandendur, f) sjúkraliðar, g) aðrir hjúkrunarfræðingar og h) einhver úr annarri 

starfsstétt. Skalinn var frá 1-5 þar sem 1 merkir ,,mjög sjaldan“ og 5 merkir ,,mjög oft“.  

Spurning 78 var tekin saman í eitt heildar starfsánægjumeðaltal sem síðar var notað til 

þess að bera saman við áhrifaþætti starfsánægju og fylgni skoðuð.  Spurningin samanstóð 

upphaflega af 17 þáttum sem snúa að starfsánægju hjúkrunarfræðinga sjá myndir 4 – 8. Þessir 

þættir eru: laun, orlof, ýmis hlunnindi, vinnutími, sveigjanleiki í vaktaskýrslu, þátttaka í 

ákvarðanatöku á deildinni, möguleiki á hlutastarfi, sveigjanleiki á helgarfríum, vaktabirgði, 

fjöldi fríhelga í mánuði, ábyrgð, skipulagsform hjúkrunar, mönnun á deildinni, viðurkenning 

samstarfsfólks, hvatning á jákvæð svörun, fjölbreytileiki í starfi og viðurkenningu frá 

yfirmönnum. Að auki var notast við bakgrunnsspurningar sem lúta að aldri starfsaldri, 

hjúskaparstöðu, fjölda barna yngri en 18 ára á heimili og hvaða deild viðkomandi vinnur á.  

Skalinn var frá 1-5, þar sem 1 merkir ,,mjög ánægður“ og 5 merkir ,,mjög óánægður". Einnig 

var valmöguleiki sem fékk gildið 8 sem merkir ,,á ekki við“.  

Þátttakendur og heimtur 

Þýði rannsóknarinnar voru hjúkrunarfræðingar starfandi á skurðlækningasviði 

Landspítala 1. nóvember 2009. Hjúkrunarfræðingar í fæðingarorlofi og löngu 

veikindaleyfi tóku ekki þátt. 383 hjúkrunarfræðingar voru starfandi á sviðinu á þessum 

tíma og fengu þeir allir boð um að taka þátt í rannsókninni og svöruðu 189 (49,35%) 

spurningalistanum rafrænt. Svörun rannsóknarinnar er svipuð og í öðrum íslenskum 

rannsóknum (Herdís Sveinsdóttir ofl.,2006; Ólafur H. Kristmundsson, 2007). 

Framkvæmd 

Spurningalistinn var lagður fyrir rafrænt og var notast við spurningaforritið Outcome 

við fyrirlagningu listans. Kynningarbréf ásamt aðgengi að Outcome var sent 

þátttakendum í tölvupósti 4. desember 2009 og var lokað fyrir aðgengið 1. febrúar 2010. 

Hjúkrunarfræðingum var send vinsamleg áminning tvisvar. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við greiningu gagna var notuð lýsandi tölfræði ásamt ályktunartölfræði. Byrjað var 

á því að gera grein fyrir meðaltölum og staðalfrávikum til að geta skoðað meðaltöl fyrir 
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úrtakið í heild sinni. Tölfræðileg úrvinnsla úr gögnunum var gerð með tölvuforritinu 

SPSS (Statistical Package for the Social Siences, 17. útgáfa). Settar voru upp krosstöflur 

til að athuga sambönd milli breyta og cronbachs α var notað til að ákvarða marktækni 

breytusambanda. Fylgni breytusambanda var ákvarðað með Pearson fylgnistuðlinum 

sem nær frá -1 , sem er fullkomin neikvæð fylgni, til 1 sem er fullkomin jákvæð fylgni.  

Þáttagreining 

Þáttagreining (e. factor analysis) er meðal annars gerð til að prófa fylgni milli 

spurninga sem settar eru fram í spurningalista. Með þessari aðferð má lýsa innbyrðis 

tengslum breytna þar sem nátengd atriði eru flokkuð saman í þætti. Gróflega er hægt að 

skipta þáttagreiningu í tvennt, annars vegar leitandi þáttagreining (e. exploratory factor 

analysis), sem er gerð í þeim tilgangi að einfalda gagnasafn þannig að nokkrir þættir geti 

skýrt stærsta hluta dreifingar. Hins vegar staðfestandi þáttagreining (e. confirmatory factor 

analysis), en þá eru notaðir þættir sem tilteknar breytur tilheyra frekar en einstakar breytur.  

Samkvæmt töflu 1 hlóðust saman þættir samkvæmt þáttagreiningu, út komu 

þættirnir: tækifæri til þróunar, tækifæri til að sinna hjúkrun, tækifæri til samstarfs, 

tækifæri til endurmenntunar og tækifæri til sjálfstæðis í starfi. Einnig er cronbachs alfa 

sýnt fyrir hvern þátt ásamt eigen value og percentage of variance. 

Tafla 1 Þáttagreining tækifæra í starfi 

Spurningar innan þáttar 
Þáttur 

1 
Þáttur 

2 
Þáttur 

3 
Þáttur 

4 
Þáttur 

5 

Þáttur 1 Tækifæri til þróunar      

Tækifæri til að vinna að rannsóknum 0,75 0,10 0,14 0,35 0,01 

Tækifæri til starfsframa 0,66 0,18 0,20 0,34 0,24 

Tækifæri til að þróa sérhæfða hjúkrunarmeðferð 0,62 0,33 0,38 0,16 0,20 

Tækifæri til skipulagningar og stjórnunar 0,61 0,39 0,25 -0,08 0,18 

Tækifæri til að þróa nýjar meðferðir á deildinni 0,60 0,11 0,43 0,32 0,24 

Tækifæri til greinarskrifa? 0,58 0,04 0,24 0,34 0,07 

Tækifæri til að vinna að nýjum verkefnum 0,44 0,21 0,45 0,37 0,23 

Þáttur 2 Tækifæri til að sinna hjúkrun      

Tækifæri til að fræða sjúklinga 0,22 0,74 -0,01 0,11 0,09 

Tækifæri til að veita andlegan stuðning 0,07 0,71 0,28 0,03 0,19 

Tækifæri til að veita umönnun 0,01 0,69 0,11 0,03 0,18 

Tækifæri til að veita ráðgjöf 0,42 0,65 0,07 0,10 0,16 

Þáttur 3 Tækifæri til samstarfs      

Tækifæri til að vinna með nýju starfsfólki 0,15 0,20 0,70 0,09 0,16 

Tækifæri til að vinna í teymi 0,25 0,14 0,58 0,19 0,13 
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Tækifæri til að vinna með nýjum sérfr. í læknisfr. 0,12 0,00 0,56 0,29 0,21 

Tækifæri til að vinna með sérfræðingum í hjúkrun 0,24 -0,04 0,52 0,41 0,14 

Tækifæri til þróunar fagmennsku 0,41 0,30 0,52 0,22 0,24 

Tækifæri til að kenna nemum 0,32 0,26 0,42 0,00 0,17 

Þáttur 4 Tækifæri til endurmenntunar      

Tækifæri til að sækja fræðslu og þjálfun tengt þínum 
störfum 0,28 0,29 0,09 0,68 0,27 

Tækifæri til að dveljast erl. við starfsnám tengt þinni 
vinnu 0,17 -0,01 0,13 0,64 0,01 

Tækifæri til að vinna á mism. deildum á 
skurðlækningasviði 0,10 0,02 0,21 0,50 -0,02

Tækifæri til að sinna endurmenntun / símenntun 0,43 0,40 0,17 0,48 0,22 

Þáttur 5 Tækifæri til sjálfstæðis í starfi      

Tækifæri til að nota fjölþætta þekkingu 0,13 0,25 0,29 0,12 0,77 

Tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir 0,21 0,27 0,22 0,03 0,76 

Tækifæri til faglegra samskipta við aðrar starfsstéttir 0,19 0,34 0,30 0,20 0,49 

Eigen Value 10,01 2,34 1,58 1,26 1,00 

Percentages of variance 41,72 9,77 6,57 5,23 4,19 

Crombachs alfa 0,91 0,83 0,83 0,76 0,83 

Samkvæmt töflu 2 hlóðust saman þættir samkvæmt þáttagreiningu, út komu 

þættirnir: tækifæri til þróunar, tækifæri til að sinna hjúkrun, tækifæri til samstarfs, 

tækifæri til endurmenntunar og tækifæri til sjálfstæðis í starfi. Einnig er cronbachs alfa 

sýnt fyrir hvern þátt ásamt eigen value og percentage of variance. 

Tafla 2 Þáttagreining á mikilvægi tækifæra í starfi 

Spurningar innan þáttar 
Þáttur 

1 
Þáttur 

2 
Þáttur 

3 
Þáttur 

4 
Þáttur 

5 

Þáttur 1 mikilvægi þróunar      

Mikilvægi þess að taka þátt í greinaskrifum 0,82 -0,05 0,12 0,10 0,12 

Mikilvægi þess að vinna að rannsóknum 0,74 0,02 0,07 0,09 0,19 

Mikilvægi þess að vinna að nýjum verkefnum 0,68 0,28 0,18 0,00 0,19 

Mikilvægi þess að vinna að þróun á sérhæfðri 
hjúkrunarmeðferð 

0,67 0,32 0,20 0,19 0,11 

Mikilvægi þess að sinna skipulagningu og stjórnun 0,65 0,09 0,31 0,08 -0,15

Mikilvægi þess að þróa nýjar meðferðir á deildinni 0,50 0,36 0,24 0,13 0,22 

Mikilvægi starfsframa 0,45 0,13 0,38 0,10 0,40 

Þáttur 2 mikilvægi samstarfs      

Mikilvægi þess að kenna nemendum 0,55 0,25 0,19 0,21 0,00 

Mikilvægi þess að vinna með nýjum sérfræðingum 0,48 0,21 -0,08 0,07 0,22 

Mikilvægi þess að vinna með nýju starfsfólki 0,45 0,38 -0,01 0,02 0,03 

Mikilvægi þess að taka þátt í teymisvinnu 0,20 0,73 0,15 0,11 0,10 
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Mikilvægi þess að þróa fagmennsku 0,22 0,73 0,17 0,15 0,25 

Þáttur 3 mikilvægi sjálfstæðis í starfi      

Mikilvægi þess að hafa fagleg samskipti við aðrar 
starfsstéttir 0,12 0,54 0,47 0,14 0,28 

Mikilvægi þess að nota fjölþætta þekkingu 0,08 0,24 0,81 0,25 0,23 

Mikilvægi þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir 0,13 0,21 0,80 0,23 0,11 

Þáttur 4 mikilvægi þess að sinna hjúkrun      

Mikilvægi þess að veita andlegan stuðning 0,08 0,19 0,18 0,66 0,13 

Mikilvægi þess að veita ráðgjöf 0,27 0,07 0,15 0,66 0,20 

Mikilvægi þess að fræða sjúklinga 0,07 0,14 0,10 0,81 0,06 

Mikilvægi þess að veita umönnun -0,08 0,51 0,15 0,36 -0,03

Þáttur 5 mikilvægi endurmenntunar      

Mikilvægi þess að dveljast erl. við starfsnám tengt 
þinni vinnu 

0,51 -0,05 0,04 0,09 0,25 

Mikilvægi þess að vinna á mismunandi deildum á 
skurðlækningasviði 

0,45 0,03 -0,18 -0,01 0,09 

Mikilvægi þess að sækja fræðslu og þjálfun tengt 
þínum störfum 

0,29 0,17 0,22 0,22 0,74 

Mikilvægi þess að sinna endurmenntun / símenntun 0,32 0,33 0,22 0,27 0,66 

Eigen Value 8,40 2,69 1,51 1,33 1,18 

Percentages of variance 36,53 11,70 6,56 5,80 5,11 

Crombachs alfa 0,86 0,72 0,84 0,77 0,60 

Ákveðið var að skoða það hve mikið af starfsánægju mætti skýra með tækifærum í 

starfi. Til þess að það væri hægt var keyrð þáttagreining til þess að athuga hvernig 

spurningarnar hlaðast saman í þætti og skv. þáttagreiningu komu fram þættirnir: tækifæri 

til að sinna þróun (7sp.), tækifæri til að sinna hjúkrun(4sp.), tækifæri til 

samstarfs(6sp.),tækifæri til endurmenntunar(4sp.) og tækifæri til sjálfstæðis í starfi(3sp). 

Samskonar þáttagreining var framkvæmd fyrir spurningar 30-54 er snéru að því hversu 

miklu máli ofangreindir þættir skipta hjúkrunarfræðinga. Og þar komu þættirnir 

mikilvægi þróunar (7sp.), mikilvægi samstarfs(5sp.), tækifæri til sjálfstæðis í 

starfi(3sp),mikilvægi þess að sinna hjúkrun(4sp.) og mikilvægi endurmenntunar(4sp.). 

Sjá töflu 2 og 4 Cronbachs alfa áreiðanleikapróf var gert og í ljós kom allir þættirnir eru 

um eða yfir átta.  

Siðfræði 

Engin siðfræðileg álita mál eru í þessari rannsókn og þátttaka í rannsókninni felur 

ekki í sér neina áhættu og þátttakendum bar engin skylda að taka þátt í þessari rannsókn. 

Gögnin verða varðveitt í samræmi við reglur Persónuverndar og einungis 
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rannsakendurnir sjálfir hafa aðgang að þeim og verður öllum gögnum eytt að rannsókn 

og úrvinnslu lokinni. Farið verður með allar persónuupplýsingar sem trúnaðarmál og 

ekki er hægt að rekja þær til einstakra þátttakenda. 

Siðanefnd Landspítala veitti rannsakendum leyfi fyrir rannsókninni og var 

tilkynning send til Persónuverndar af þeim.   

Ávinningur rannsóknar og áhætta 

Ávinningur: Betur komið til móts við þarfir hjúkrunarfræðinga á sviðinu, einnig 

möguleiki á að breyta verkferlum og vinnutilhögun þeirra Ávinningur er tvíþættur: 

Annarsvegar nýtast niðurstöður beint til starfsþróunar á sviðinu. Hinsvegar aflast 

mikilvæg gögn sem unnt er að nota í alþjóðlegum samanburði á störfum 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi 

og erlendis en mikil endurskoðun á sér nú stað á störfum hjúkrunarfræðinga samfara 

endurskipulagningu á störfum almennt innan heilbrigðiskerfa. 

Áhætta: Þátttaka í rannsókninni felur ekki í sér neina áhættu og þátttakendum ber 

engin skylda að taka þátt í þessari rannsókn.  
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Niðurstöður 

Efni þessa kafla fjallar um niðurstöður spurningalistans sem lagður var fyrir 

hjúkrunarfræðinga á skurðlækningasviði af leiðbeinanda þessa verkefnis. Í viðauka 1 er 

að finna spurningalistann sem lagður var fyrir. Fyrst verður greint frá lýðfræði 

rannsóknarinnar, því næst verður fjallað um þær rannsóknarspurningar sem lagt var uppi 

með við greiningu gagna.  

Lýðfræði 

Þeir þættir sem skoðaðir voru í rannsókninni voru: aldur, kyn, starfsaldur, 

hjúskaparstaða, börn á heimili yngri en 18 ára og vinnustaður. Samkvæmt töflu 3 var 

talsverður meirihluti starfsmanna í úrtaki konur, eða um 185 á móti 3 karmönnum. Einn 

svaraði ekki spurningunni. Aldursdreifing í rannsókninni var á bilinu 29 ára og yngri og 

50 ára og eldri. Flestir voru á aldrinum 40-49 ára eða 35,8%. Meirihluti þátttakenda er 

giftir/sambúð eða um 79,6%. Þriðjungur hjúkrunarfræðinga á ekki börn yngri en 18 ára 

sem búa á heimilinu. Flestir þátttakendanna eða 70,7% höfðu meira en 10 ára starfsaldur. 
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Tafla 3 Lýðræði þátttakenda í rannsókn 

  Tíðni Prósenta 

Kyn   

Kona 185 98,40 

Karl 3 1,60 

Aldur   

29 ára og yngri 11 5,90 

30-39 ára 52 27,80 

40-49 ára 67 35,80 

50 ára eða eldri 57 30,50 

Starfsaldur   

1 ár eða minna 2 1,10 

1-5 ár 23 12,50 

6-10 ár 29 15,80 

10 ár eða meira 130 70,70 

Fjöldi barna undir 18 ára á heimili  

Ekkert barn 59 32,20 

1 barn 41 22,40 

2 börn 57 31,10 

3 börn 20 10,90 

4 börn 4 2,20 

5 eða fleiri 2 1,10 

Hjúskaparstaða   

Gift/ur í sambúð 148 79,57 

Einhleyp/ur/fráskilinn 37 19,89 

Ekkja/ekkill 1 0,54 

Deild   

Dagdeild/göngudeild 13 7,00 

Gjörgæsludeild 45 24,30 

Legudeild 76 41,10 

Skurðstofu 32 17,30 

Svæfingu 19 10,30 
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Starfsánægja 

Flestir hjúkrunarfræðingar (86%) töldu sig vera ánægða í núverandi starfi. (Sjá mynd 1). 

 

Mynd 1. Mat hjúkrunafræðinga á ánægju í núverandi starfi. 

Nær allir (96,8%) töldu að upplýsingar og leiðbeiningar til að vinna störf sín væru 

ásættanlegar. Meirihluti (57,8%) taldi sig fá lítinn eða engan stuðning og hvatningu frá 

deildarstjóra (57,8%) og samstarfsfélögum (55,9%). (Sjá mynd 2). 

 

Mynd 2. Mat á upplýsingagjöf og stuðningi til hjúkrunarfræðinga. 

Tæplega 26% hjúkrunarfræðinga eru ekki tilbúnir til að leggja meira á sig fyrir 

spítalann en 30,6% eru tilbúin til þess. (Sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Mat hjúkrunarfræðinga um að leggja sig meira fram í vinnu. 

Þættir innan heildarstarfsánægju 

þegar spurt var um ákveðna þætti tengda starfsánægju kom í ljós að flestir voru 

mjög/nokkuð óánægðir með launin eða um 82,9% þátttakenda. 57% þátttakenda voru 

nokkuð/mjög ánægð með orlofið. Um helmingur þátttakenda, eða 50,3% voru 

mjög/nokkuð óánægður með ýmis hlunnindi í starfi. (Sjá mynd 4). 

 

Mynd 4. Ánægja hjúkrunarfræðinga með laun, orlof og önnur hlunnindi. 

Meirihluti (57,9%) hjúkrunarfræðinga var nokkuð/mjög ánægð með vinnutíma sinn. 

Flestir (76,4%) voru nokkuð/mjög ánægðir með sveigjanleika í vaktarskýrslu sinni. 

Helmingur (50,6%) töldu sig nokkuð/mjög ánægða með vaktabyrði í starfi sínu. (Sjá 

mynd 5). 
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Mynd 5. Ánægja hjúkrunarfræðinga með vinnutíma,sveigjanleika í vaktaskýrslu og 

vaktabyrði. 

Rúmlega helmingur (53,1%) hjúkrunarfræðinga telur sig vera nokkuð/mjög ánægð 

með þátttöku í ákvörðunartöku á deildinni. Meirihlutinn eða 84,4% voru nokkuð/mjög 

ánægðir með ábyrgð í starfi sínu. Flestir eða 70,6% voru nokkuð/mjög ánægð með 

skipulagsform hjúkrunar á deildinni og 69,2% voru nokkuð/mjög ánægð með mönnun á 

deildinni. (Sjá mynd 6). 

 

Mynd 6. Ánægja hjúkrunarfræðinga með þátttöku í rekstri 

66% hjúkrunarfræðinga var nokkuð/mjög ánægðir með möguleika sína á hlutastarfi. 

Rúmlega helmingur (53,7%) þeirra voru nokkuð/mjög ánægð með fjölda fríhelga. Flestir 

(47,8%) eru ánægðir með sveigjanleika á helgarfríum.(Sjá mynd 7). 
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Mynd 7.  Ánægja hjúkrunarfræðinga með sveigjanleika í starfi. 

Viðurkenning samstarfsfólks: 10,5% voru mjög/nokkuð óánægð með viðurkenningu 

samstarfsfólks, 24,3% voru hlutlausir og 65,2% voru nokkuð/mjög ánægð með 

viðurkenningu samstarfsfólks. Viðurkenning frá yfirmönnum: 27,4% voru mjög/nokkuð 

óánægð með viðurkenningu frá yfirmönnum, 27,4% voru hlutlausir og 45,2% voru 

nokkuð/mjög ánægð með viðurkenningu frá yfirmönnum. Hvatning og jákvæð svörun: 

17,5% voru mjög/nokkuð óánægðir með hvatningu og jákvæða svörun í starfi sínu, 20,3% 

voru hlutlausir og meirihlutinn, eða 62,1% voru nokkuð/mjög ánægð með hvatningu og 

jákvæða svörun í starfi sínu. Fjölbreytileiki í starfi: 4,5% voru mjög/nokkuð óánægðir með 

fjölbreytileika í starfi, 6,1% voru hlutlausir og 89,4% voru nokkuð/mjög ánægð með 

fjölbreytileika í starfi. með fjölda fríhelga í mánuði (24 svara ekki). (Sjá mynd 8).  

 

Mynd 8.  Ánægja hjúkrunarfræðinga með viðurkenningu og hvatningu. 

Tækifæri í starfi 

Hjúkrunarfræðingar voru beðnir um að svara spurningum um það hversu góð 

tækifæri eru til að sinna eftirtöldum þáttum hjúkrunar á skalanum 0-10 þar sem 0 er að 
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þeir skipti engu máli og 10 er að það skipti mjög miklu máli, fylgni var svo mæld við 

heildarstarfsánægjumeðaltalið. Hjúkrunarfræðingar telja að mest sé tækifæri til 

sjálfstæðis í starfi og til þess að sinna hjúkrun.  Síst finnst þeim vera tækifæri til 

endurmenntunar. (Sjá töflu 4). 

Hjúkrunarfræðingar voru beðnir um að svara spurningum um það hversu miklu máli 

það skipti að fá tækifæri til að sinna eftirtöldum þáttum hjúkrunar á skalanum 0-10 þar 

sem 0 er að þeir skipti engu máli og 10 er að það skipti mjög miklu máli, fylgni var svo 

mæld við heildarstarfsánægjumeðaltalið.  Hjúkrunarfræðingarnir mátu mikilvægast 

sjálfstæði í starfi og það að geta sinnt hjúkrun.  (Sjá töflu 5). 
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Tafla 4. Mat á tækifærum hjúkrunar og tengsl við starfsánægju. 

    Meðaltal Sf Fjöldi (N) Fylgni (r) 

Tækifæri til þróunar 4,64 ,61** 

Tækifæri til skipulagningar og 
stjórnunar 6,28 2,69 185 

Tækifæri til að þróa sérhæfða 
hjúkrunarmeðferð 5,64 3,02 184 

Tækifæri til að vinna að rannsóknum 3,03 3,07 179 

Tækifæri til að vinna að nýjum 
verkefnum 5,43 3,11 183 

Tækifæri til að þróa nýjar meðferðir á 
deildinni 4,64 2,99 185 

Tækifæri til greinarskrifa? 2,83 3,04 179 

Tækifæri til  starfsframa 4,07 3,26 179 

Tækifæri til að sinna hjúkrun 7,38 ,36** 

Tækifæri til að veita andlegan stuðning 7,50 2,47 185 

Tækifæri til að veita ráðgjöf 6,16 3,01 184 

Tækifæri til að fræða sjúklinga 7,25 2,93 185 

Tækifæri til þess að veita umönnun 8,60 2,02 186 

Tækifæri til samstarfs 6,08 ,58** 

Tækifæri til að kenna nemum 6,76 2,81 184 

Tækifæri til að vinna í teymi 6,15 3,02 184 

Tækifæri til þróunar fagmennsku 6,24 2,84 184 

Tækifæri til að vinna með nýju 
starfsfólki 6,75 2,37 181 

Tækifæri til að vinna með sérfræðingum 
í hjúkrun 5,35 3,34 182 

Tækifæri til að vinna með nýjum 
sérfræðingum í læknisfræði 4,95 2,99 185 

Tækifæri til endurmenntunnar 3,94 ,46** 

Tækifæri til að sinna endurmenntun / 
símenntun 5,77 2,97 185 

Tækifæri til að vinna á mism. deildum á 
skurðlækningasviði 2,77 3,10 183 

Tækifæri til að dveljast erl. við starfsnám 
tengt þinni vinnu 2,03 2,94 183 

Tækifæri til að sækja fræðslu og þjálfun 
tengt þínum störfum 5,27 3,15 184 

Tækifæri til sjálfstæðis í starfi 7,44 ,53** 

Tækifæri til faglegra samskipta við 
aðrar starfsstéttir 6,59 2,49 184 

Tækifæri til að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir 7,58 2,13 185 

Tækifæri til að nota fjölþætta þekkingu   8,11 1,83 185 

P<0,001 **    P<0,005* 
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Tafla 5. Mat á mikilvægi tækifæra innan hjúkrunar og tengsl við starfsánægju. 

  Meðalt Sf Fjöldi (N) Pearson (r)

Mikilvægi þróunar 5,97 ,789 

Mikilvægi þess að sinna skipulagningu 
og stjórnun 6,45 2,80 185 

Mikilvægi þess að vinna að þróun á 
sérhæfðri hjúkrunarmeðf. 

6,97 2,50 183 

Mikilvægi þess að vinna að rannsóknum 4,60 3,47 183 

Mikilvægi þess að vinna að nýjum 
verkefnum 7,37 2,19 186 

Mikilvægi þess að taka þátt í 
greinaskrifum 4,46 3,30 183 

Mikilvægi hjúkrunar 8,48 -,027* 

Mikilvægi þess að veita andlegan 
stuðning 8,36 1,83 185 

Mikilvægi þess að veita ráðgjöf 7,87 2,25 184 

Mikilvægi þess að fræða sjúklinga 8,61 1,82 185 

Mikilvægi þess að veita umönnun 9,06 1,23 187 

Mikilvægi samstarfs 7,43 ,117 

Mikilvægi þess að kenna nemendum 6,58 2,89 184 

Mikilvægi þess að taka þátt í 
teymisvinnu 8,50 1,56 184 

Mikilvægi þess að þróa fagmennsku 8,88 1,53 184 

Mikilvægi þess að vinna með nýju 
starfsfólki 7,04 2,36 183 

Mikilvægi þess að vinna með nýjum 
sérfræðingum 6,11 2,59 183 

Mikilvægi endurmenntunar 6,80 ,115 

Mikilvægi þess að sinna endurmenntun / 
símenntun 8,33 1,87 184 

Mikilvægi þess að vinna á mismunandi 
deildum á skurðlækningasviði 4,27 3,05 182 

Mikilvægi þess að dveljast erlendis við 
starfsnám tengt þinni vinnu 5,66 3,43 185 

Mikilvægi þess að sækja fræðslu og 
þjálfun tengt þínum störfum 8,89 1,53 185 

Mikilvægi sjálfstæðis í starfi 9,11 ,361 

Mikilvægi þess að hafa fagleg samskipti 
við aðrar starfsstéttir 8,85 1,31 185 

Mikilvægi þess að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir 9,16 1,02 186 

Mikilvægi þess að nota fjölþætta 
þekkingu 9,27 0,95 183 

P<0,001**   P<0,005* 
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Hvatning og umbun 

Til þess að geta ákvarðað hvort hrós og umbun (hvatning) hefði áhrif á starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga á skurðsviði var ákveðið að taka saman alla þættina og keyra pearson 

fylgnipróf. Skalinn var frá 1-5 þar sem 1 var mjög sjaldan og 5 var mjög oft.  

Hjúkrunarfræðingum er oftast hrósað af sjúklingum og aðstandendum en síst af 

hjúkrunarforstjóra og framkvæmdastjóra. Sjá töflu 6. 

Tafla 6. Sýnir hversu oft hjúkrunarfræðingum er hrósað eða umbunað. 

  Mean Sf Fjöldi (N) Pearson (r)

Hrós og umbun frá deildarstjóra 2,9 1,2 187 ,33* 

Hrós og umbun frá framkvæmdarstjóra 1,5 1,2 188 ,24* 

Hrós og umbun frá hjúkrunarforstjóra 1,2 0,6 185 ,13 

Hrós og umbun frá læknum 2,4 1,2 187 ,10 

Hrós og umbun frá sjúkraliðum 2,6 1,1 181 ,19 

Hrós og umbun frá öðrum hjúkrunarfr 3,2 1,0 187 ,22* 

Hrós og umbun frá sjúklingum 3,8 1,0 184 ,13 

Hrós og umbun frá aðstandendum 3,3 1,2 181 ,09 

Hrós og umbun frá annarri starfsstétt 1,9 1,1 179 ,14 

P<0,001**  P<0,005* 

Samband starfsánægju við aldur og starfsaldur 

Starfsánægja mælist mest á aldrinum 30-39 ára.  r(103)=-0,086, P=0,402.  

Fjöldi barna skýrir 3,0% af dreifni starfsánægju þar sem r er 0,30. Sjáum að 

starfsánægja er mest hjá þeim sem búa á heimili sem eru með 2 börn undir 18 ára á 

heimili, en fylgniprófið reyndist ekki marktækt r(98)=-0,030, p=0,766 

Tækifæri í starfi 

Tækifæri til þróunar (p=0,000). Tækifæri til umönnunar (p=0,000). Tækifæri til 

samstafs (p=0,000). Tækifæri til endurmenntunar r(102)=0,464, p=0,000. Tækifæri til 

sjálfstæðis í starfi (p=0,000).  

Fylgnin reyndist vera jákvæð sterk eða meðalsterk í öllum þáttum og marktæk við 

starfsánægju. Tækifæri í starfi skýra 39,9% af starfsánægju þar sem r2 er 0,399.  Í ljós 

kom að allar 5 spurningar hafa tölfræðilega marktæk áhrif á starfsánægju og samanlagt 
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skýra marktæku þættirnir 6,7% af dreifingu á starfsánægju. Eftir því sem frammistaða 

(pearsons) á þessum spurningum er betri þeim mun meiri er starfsánægja. 

Samband starfsánægju við mikilvægi tækifæranna 

Mikilvægi þróunar (p=0,789).  Mikilvægi umönnunar (p= 0,784).Mikilvægi 

samstarfas (p=0,250). Mikilvægi endurmenntunar (p=0,115). Mikilvægi sjálfstæðis í 

starfi (p=0,361). Fylgnin reyndist lítil sem engin en var jákvæð og tengslin ekki marktæk 

og því ekki hægt að draga niðurstöðu af þessum mælingum.  

Samband starfsánægju við hrós og umbun 

Fylgni við starfsánægju reyndist einungis marktæk í 3 þáttum og þeir eru: hrós og 

umbun frá deildarstjóra (p=0,001), hrós og umbun frá framkvæmdarstjóra (p=0,015) og 

hrós og umbun frá öðrum hjúkrunarfræðingum, (p=0,028). Keyrð var aðhvarfsgreining 

og í ljós kom að marktækir þættir innan hvatningar skýra um 6,7% af starfsánægju þar 

sem r2 er 0,067. Fylgnin reyndist vera veik eða engin. (Sjá töflu 6). 
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Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að skoða starfsánægju hjúkrunarfræðinga á 

skurðlækningasviði Landspítalans. Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í sambandi 

við þær rannsóknaspurningar sem lagt var upp með í upphafi þessa verkefnis.  

Þegar samband starfsánægju við aldur, starfsaldur og fjölda barna yngri en 18 ára á 

heimili er skoðað þá kom í ljós að samband milli starfsánægju og aldurs var ekki 

marktækt en mest var ánægjan á aldrinum 30-39 ára. Starfsánægjan virðist aukast með 

auknum starfsaldri og einnig reyndust þeir hjúkrunarfræðingar ánægðastir þar sem 2 

börn yngri en 18 ára voru á heimili, sambandið reynist samt sem áður ekki marktækt.   

Þegar samband starfsánægju við hrós og umbun (hvatningu) og tækifæri í starfi voru 

skoðuð kom í ljós að frekar mikil ánægja er á skurðsviði Landspítlans og starfsfólk 

metur það mikils að upplifa hvatningu frá deildastjóra og samstarfsfólki.   

Kynjahlutfallið í rannsókninni var frekar skekkt en meirihlutinn voru konur eða 185 

á móti 3 körlum sem kemur ekki á óvart í þessari kvennastétt. Ekki var hægt að bera 

saman kyn og starfsánægju þar sem ekki fékkst marktækni í aðhvarfsgreiningu. Það er 

líklega vegna þess hve fáir karlmenn voru í úrtaki. Meðalaldur hjúkrunarfræðinga á 

skurðsviði er 43 ár. Áhugavert er að sjá að einungis 5,9% þeirra hjúkrunarfræðinga er 

þar starfa eru 29 ára eða yngri og tæplega 2\3 eru 40 ára eða eldri. Það má líklegast skýra 

með auknu menntunarstigi þeirra sem starfa á skurðdeildum vegna aukinnar sérhæfingar. 

Niðurstöður Al-Enzi (2007 ) leiddu í ljós að eldri hjúkrunarfræðingar reyndust töluvert 

ánægðari en þeir sem yngri voru. Fylgni á milli aldurs og starfsánægju reyndist vera 

neikvæð en ómarktæk en sjáum  að starfsánægja er mest á aldrinum 30-39 ára 

Flestir hjúkrunarfræðinga höfðu meira en 10 ára starfsaldur og einungis 1,1% voru 

með starfsreynslu innan við ár frá útskrift. Starfsánægja í rannsóknarhópnum er mest hjá 

þeim sem hafa unnið í 1-5 ár, meðaltalið er þó nánast það sama og hjá þeim sem hafa 

unnið í 6-10 ár og því má segja að þegar fólk er búið að vinna í heilt ár þá fari 

starfsánægja batnandi og haldist stöðug þar til fólk nær 10 ára starfsaldri. Út frá 

rannsókn Wilkins og Shields (2009) má álykta að hjúkrunarfræðingar sem eru með 

minni starfsaldur séu ánægðari en þeir sem með meiri starfsaldur eru. Þeir skoðuðu starfs 

óánægju hjúkrunarfræðinga og komust að því að hún var minnst hjá þeim 

hjúkrunarfræðingum sem höfðu starfað í 3 ár eða minna en 17% hjá þeim sem höfðu 

starfað í 16 ár eða meira. Kanai-Pak ofl. (2008) komst aftur á móti að því að auknar 
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líkurnar á kulnun í starf, starfs óánægju og miðlungs lélegum gæðum þjónustunnar voru 

tvöfalt meiri á sjúkrahúsum þar sem helmingur hjúkrunarfræðinganna voru óreyndir. 

Meirihluti þátttakendanna í rannsókninni voru giftir, eða um 3\4, en svo virðist sem 

hjúskaparstaða hafi ekki teljandi áhrif á starfsánægju hjúkrunarfræðinga. Fram hefur 

komið í rannsóknum að giftir hjúkrunarfræðingar reynast ánægðari í störfum sínum en 

þeir sem eru einhleypir (Al-Enezi, 2007).  

Hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni eiga að meðaltali 1,3 börn undir 18 ára á 

heimili, en ef meðaltalið er einungis skoðað hjá þeim sem eiga börn undir 18 ára á 

heimili breytist talan örlítið og verður 1,8 börn á heimili að meðaltali. Þetta var athugað 

svona vegna þess að 32% hjúkrunarfræðinga eru ekki með börn undir 18 ára á heimili 

sínu. Sjáum að starfsánægja er mest hjá þeim sem búa á heimili sem eru með 2 börn 

undir 18 ára á heimili, sambandið reynist samt sem áður ekki marktækt.  

Rannsóknarniðurstöður gefa ágætis mynd af því hvort hrós og umbun (hvatning) og 

tækifæri í starfi hafi áhrif á starfsánægju. T.a.m. kom í ljós að þeir hjúkrunarfræðingar á 

skurðsviði sem svöruðu spurningunni um hvatningu eru að upplifa stuðning og 

hvatningu frá deildastjóra sínum og samstarfsfólki. Gunnarsdóttir o.fl(2009) komust að 

svipaðri niðurstöðu í rannsókn sínum á starfsánægju á Landspítalanum. Þá mældist 

starfsánægjan meðal hjúkrunarfræðinga frekar mikil eða 82% og talið var að styðjandi 

og hvetjandi vinnuumhverfi á Landspítalanum væri partur af þeirri þessari miklu 

starfsánægju. Einnig kom fram í rannsókn Laschinger (2008) að hvatningu frá 

yfirmönnum hefði jákvæð áhrif á gæði samskipta við hjúkrunarfræðinga. Samkvæmt 

henni eru hvetjandi vinnuskilyrði grundvöllur fyrir því að skapa faglegt vinnuumhverfi 

sem eykur starfsánægju hjúkrunarfræðinga og hefur jákvæð áhrif á getu þeirra til að 

veita gæða umönnun. Svo virðist vera að þegar hjúkrunarfræðingar skynja 

vinnuumhverfi sitt sem hvetjandi þá upplifa þeir yfirmann sinn sem góðan leiðtoga. 

Þegar skoðuð voru tækifæri í starfi innan þróunar þáttarins kom í ljós að 

hjúkrunarfræðingar hafa mest tækifæri til skipulagningar og stjórnunar en minni tækifæri 

til greinaskrifa. Þegar skoðað var hversu miklu máli það skipti að hafa tækifæri til 

ákveðna þátta innan þróunar kom í ljós að mestu máli skipti að hafa tækifæri til þess að 

vinna að nýjum verkefnum. Minnstu máli skipti að hafa tækifæri til þess að taka þátt í 

greinaskrifum. Innan þáttarins tækifæri til að sinna hjúkrun kom í ljós að 

hjúkrunarfræðingarnir höfðu helst tækifæri til þess að veita umönnun. En síst tækifæri til 

þess að veita ráðgjöf. Mestu máli skipti fyrir hjúkrunarfræðingana að hafa tækifæri til 

þess að veita umönnun og minnstu máli skipti að veita ráðgjöf. Þátturinn tækifæri til 
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samstarfs leiddi í ljós að hjúkrunarfræðingar fá helst tækifæri til að kenna nemum en síst 

tækifæri til að vinna með sérfræðingum í hjúkrun. Hjúkrunarfræðingar meta einna mest 

að hafa tækifæri til þróa fagmennsku og minnstu máli skipti að fá tækifæri til þess að 

vinna með sérfræðingum í hjúkrun. 

Þegar skoðaður er þátturinn tækifæri til endurmenntunar kom í ljós að mestu 

tækifærin lágu í tækifærum til endurmenntunar/símenntunar en þau minnstu til að 

dveljast erlendis við starfsnám tengt vinnu.  

Hjúkrunarfræðingarnir töldu mikilvægast að hafa tækifæri til þess að sækja fræðslu 

og þjálfun tengt störfum sínum en síst að hafa tækifæri til þess að vinna á mismunandi 

deildum á skurðlækningasviði. 

Þátturinn sjálfstæði í starfi leiddi í ljós að hjúkrunarfræðingar hafa helst tækifæri til 

að nota fjölþætta þekkingu en minnst tækifæri til faglegra samskipta við aðrar 

starfsstéttir. Hjúkrunarfræðingarnir töldu mikilvægast að fá tækifæri til þess að nota 

fjölþætta þekkingu en síst að hafa tækifæri til að hafa fagleg samskipti við aðrar 

starfsstéttir. Mjög lítill munur var á milli breyta innan þáttarins og mjög hátt meðaltal. 

Tækifæri í starfi skýra um 39% af dreifingu starfsánægju samkvæmt rannsókninni sem 

gerð var á skurðsviði Landspítalans. Það kemur á óvart hversu stóran sess tækifærin 

skipta í þessu samhengi. Samkvæmt Gardulf ofl. (2008) fá aðeins 13% 

hjúkrunarfræðinga tækifæri til þess að þróa persónuleg markmið tengd vexti í starfi. Al-

Enzi skoðaði starfsánægju hjúkrunarfræðinga frá 35 löndum og í ljós kom að það voru 

tveir þættir sem tengjast starfsánægju sem hjúkrunarfræðingar voru ekki ánægðir með og 

það eru tækifæri í starfi og utanaðkomandi umbun.  

Þegar skoðuð voru hrós og umbun (hvatning) í garð hjúkrunarfræðinga kom í ljós að 

þeir telja mikilvægast að fá hrós og umbun frá öðrum hjúkrunarfræðingum, sjúklingum 

og aðstandendum en síst þótti mikilvægt að fá hrós og umbun frá hjúkrunarforstjóra 

samkvæmt þessum niðurstöðum. Hrós og umbun (hvatning) skýrir 6,7% af dreifingu 

starfsánægju, ekki voru allir þættirnir marktækir en ljóst er að fylgnin er til staðar og 

álykta má út frá niðurstöðum að starfsánægja aukist ef yfirmenn veita starfsmönnum 

sínum hrós og umbun. Það kemur höfundum á óvart að hvatning hafi ekki meiri áhrif á 

starfsánægju en raun ber vitni en eins og kom fram í rannsókninni þá eru ekki margir 

sem hrósa eða finnst þeim vera hrósað og það gæti verið ástæða fyrir því að hún hafi 

ekki meiri áhrif. Hins vegar kom í ljós þegar undirþættir hvatningar voru skoðaðir að 

hjúkrunarfræðingum þótti mikilvægast að fá hvatningu frá deildarstjóra. Svipaðar 

niðurstöður hafa fundist í öðrum rannsóknum (Ning ofl., 2009). Einnig komust Casy ofl. 
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(2010) að því að mikilvæg félagsleg hvatning sterkur áhrifaþáttur og skýrði hún 35% af 

dreifingu starfsánægju.  

Okkur þótti ekki koma mikið á óvart sú niðurstaða að einungis 30,6% 

hjúkrunarfræðinga væru tilbúnir til þess að leggja meira á sig fyrir spítalann. 69,3% eru 

hins vegar ekki tilbúnir til þess. Þessar niðurstöður virðast vera í takt við það ástand sem 

skapast hefur að undanförnu í efnahagslífinu og innan sem utan heilbrigðiskerfisins. 

Almennt séð eru hjúkrunarfræðingar á skurðsviði nokkuð eða mjög ánægðir með 

sveigjaleika í vaktarskýrslu sinni eða 76,4%.  Athyglisvert þótti höfundum að rúmlega 

helmingur hjúkrunarfræðinga eða 50,6% voru nokkuð eða mjög ánægðir með 

vaktabyrgði í störfum sínum. Niðurstöðurnar vöktu athygli í ljósi niðurskurðar á 

Landspítalanum sem hafa leitt til samdráttar á stöðugildum hjúkrunarfræðinga og þ.a.l. 

aukið álag á þá sem eftir eru. Fram kemur í meistaraverkefni Erlu Bjarkar Sverrisdóttir 

(2010) að gott væri fyrir stjórnendur að hafa í huga að sveigjanlegur vinnutími gæti 

komið til góða fyrir starfsmenn, mönnun þarf að vera viðunandi sem getur verið 

vandamál þar sem skortur á hjúkrunarfræðingum hefur verið viðvarandi vandamál þó 

það eigi ef til vill ekki við í dag þegar samdráttur ríkir og ráðningarstopp í fjárhagslega 

aðþrengdu þjóðfélagi, en aftur á móti eykst álag og færri hendur eru um að vinna fleiri 

verk. Ekki virðist vera að þetta ástand sé að koma jafn illa við starfstéttina eins og maður 

myndi halda en 69,2% voru nokkuð eða mjög ánægð með mönnun á deildinni. 

Mönnun: 20,3% voru mjög/nokkuð óánægð með mönnun á deildinni, 10,4% voru 

hlutlausir og meiri hlutinn eða 69,2% voru nokkuð/mjög ánægð með mönnun á 

deildinni.  

Mikil óánægja ríkir greinilega meðal hjúkrunarfræðinga um laun sín og flestir eru 

mjög óánægðir með þau eða 82,9%. Þrátt fyrir þessa óánægju eru hjúkrunarfræðingar 

samt frekar ánægðir í störum sínum. Rannsókn Al-Enezi o.fl. (2007) styður þetta en 

niðurstöður hans leiddu einmitt í ljós að starfsánægja tengdist ekki hærri launum, þ.e.a.s. 

að laun virðast ekki hafa teljandi áhrif á aukna starfsánægju hjá hjúkrunarfræðingum. 

Megin niðurstöður þessarar rannsóknar voru að hjúkrunarfræðingar á skurðsviði 

landspítalans eru almennt ánægðir í störfum sínum eða 86% hjúkrunarfræðinga, 5,9% 

var hlutlaus og 8,1% eru óánægðir í starfi.  

Við gerð þessa verkefnis hefur okkur þótt athyglisvert að sjá hversu mikið hugtakið 

starfsánægja hefur verið rannsökuð um allan heim og ótal mikið af aðgengilegu efni til 

boða. Starfsánægja hefur mjög mikið verið rannsökuð meðal hjúkrunarfræðinga 

undanfarin ár og flestar niðurstöður hafa leitt í ljós að starfsánægja tengist bæði 
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persónuleikaþáttum og utanaðkomandi þáttum í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga. 

Þessir þættir geta verið annars vegar hlutlægir og hins vegar huglægir. 

Gildi fyrir hjúkrun 

Gildi þessa verkefnis fyrir hjúkrun er aukin vitneskja um áhrifaþætti sem auka líkur 

á ánægju starfsfólks í vinnu sinni og vinnuumhverfi. Ánægt starfsfólk er líklegra til að 

sinna vinnu sinni betur en ekki, sem leiðir óhjákvæmilega til ánægðari sjúklinga og betri 

meðferðar. Aukin vitneskja getur nýst til þess að koma í veg fyrir óþarfa aukningu í 

starfsmannaveltu. Enn fremur er hagur þess fyrir notendur heilbrigðisþjónustunnar að 

starfsfólkið sé ánægt í störfum sínum 
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Lokaorð 

Ótal rannsóknir hafa verið gerðar á starfsænægju meðal starfsfólks. Það er hagur 

vinnuveitenda að hafa starfsfólk ánægt og ef vitneskja er um hvaða þættir það eru sem 

eru ráðandi í þeim málum þá mætti ráða bót á ýmsum vanda. Þannig myndi starfið 

mögulega laða fleira og hæfara fólk til sín, minnka starfsmannaveltu og auka gæði 

þjónustunnar.  

Mikill skortur er á flestum stöðum í heiminum eftir hjúkrunarfræðingum og búist er 

við því að á næstu árum muni ástandið versna til muna. Ástæðurnar gætu verið að stórir 

árgangar hjúkrunarfræðinga er að fara á eftirlaun, aukin notkun heilbrigðiskerfis vegna 

betri meðferða og fólk lifir lengur. Þessi skortur undirstrikar mikilvægi þess að skilja 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á ánægju fólks í starfi. Því eru rannsóknir eins og 

þessi nauðsynlegar til þess að varpa ljósi á nýjustu áhrifaþættina til að halda fólki í starfi. 

Áhugavert væri að rannsaka frekar þessa þætti innan Landspítalans með stærra 

úrtaki og jafnvel væri hægt að notast bæði við spurningalista á internetinu ásamt því að 

fara á deildarnar og bíða eftir að starfsfólk fyllti inn spurningalistann. Einnig væri mjög 

áhugavert að leggja þennan lista fyrir starfsmenn aftur að ári liðnu til þess að skoða 

þróun starfsánægju hjúkrunarfræðinga yfir tíma 
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Fylgiskjal 1 Spurningalisti í könnun sem send var á 

hjúkrunarfræðinga á skurðsviði Landspítalans 
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Starfánægja og afstaða hjúkrunarfræðinga til starfa á skurðlækningasviði 

Landspítala  

 

Ágæti hjúkrunarfræðingur  

 

Með þessu bréfi óskum við eftir þátttöku þinn í rannsókn sem hefur þann tilgang að 

skoða starfsánægju og afstöðu hjúkrunarfræðinga til starfa á skurðlækningasviði 

Landspítala.  Óskað er eftir þátttöku hjúkrunarfræðinga sem starfa á skurðlækningasviði 

Landspítala í september 2009. Nöfn og netföng þátttakenda eru fengin hjá skrifstofu 

mannauðsmála á Landspítala. 

Þátttaka felst í að smella á hlekkinn neðst í  póstinum og svara spurningalistanum 

sem tekur um 15 -20  mínútur. Svörun spurningalistans skoðast sem upplýst samþykki 

fyrir þátttöku þinni í þessari rannsókn. Þér er algjörlega í sjálfsvald sett hvort þú kýst að 

taka þátt og hvort að þú svarar spurningalistanum í heild eða einstökum spurningum. 

Gögnin verða varðveitt í samræmi við reglur Persónuverndar og hafa einungis 

rannsakendur aðgang að þeim. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og 

öllum gögnum verður eytt að rannsókn og úrvinnslu lokinni. Siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna á Landspítala hefur veitt leyfi fyrir rannsókninni og hún verið 

tilkynnt til Persónuverndar. Nafn þitt eða önnur persónuauðkenni koma hvergi fram og 

ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Einungis þeir sem standa að 

könnuninni hafa aðgang að gögnunum.  
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Áhætta af þátttöku í rannsókninni er lítil en gæti falist í því að óþægilegar 

tilfinningar vakni við að svara spurningalistanum. Vakni slíkar tilfinningar getur þú haft 

samband við Hörð Þorgilsson, sálfræðing, í síma 543 1327, netfang 

hordurth@landspitali.is. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar á að nota til starfsþróunar á sviðinu og vonandi í 

samráði við þig. 

 

Óskir þú frekari upplýsinga er þér bent á að hafa samband við undirritaðar.  

 

Hafir þú spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari rannsókn getur þú snúið 

þér til Siðanefndar stjórnsýslurannsókna á Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík, 

sími 543 1334, 

netfang: karolinas@landspitali.is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

 

 

Katrín Blöndal, aðjúnkt og klínískur sérfræðingur í hjúkrun. Sími:  543 7479 

Netfang: katrinbl@landspitali.is 

 

Herdís Sveinsdóttur, prófessor og forstöðumaður fræðasviðs skurðhjúkrunar. Sími: 

525 4971/896 8757; netfang: herdis@hi.is   
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1.Hluti 

 

Í þessum hluta er spurt um atriði sem snúa að afstöðu  til starfsins og að samskiptum 

við aðra starfsmenn.  Þú ert beðin(n) um að taka afstöðu til spurninga og merkja við 

viðeigandi valkost. 

 

Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðingar og gefðu henni einkunn á kvarðanum 0 

til10 þar sem 0 þýðir að hún eigi að engu leiti við og 10 að hún eigi að öllu leiti við.  

 

1.   Þegar ég hugsa um starf mitt á skurðlækningasviði, þá er það í samræmi við 

þær væntingar sem ég hafði áður en ég hóf störf.  

 

Á að engu leiti við  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     Á mjög vel við 

Vinsamlegast svaraður spurningum 2 til 4 hér að neðan með því að merkja við 

þá tölu sem þér finnst best lýsa samskiptum þínum við nánasta samstarfsfólk 

 

Hversu vel eiga næstu þrjár fullyrðingar við um þig og 

samskipti þín við nánasta samstarfsfólk?  

 

Á
 fu

llk
om

lega 

Á
 við að h

lu
ta 

Á
 lítið við 

Á
 illa við 

Á
 alls ek

k
i við 

2.  Ég tel upplýsingar og leiðbeiningar sem ég fæ til að geta 

unnið störf mín ásættanlegar 
1 2 3 4 5

3.  Ég fæ stuðning og hvatningu frá deildarstjóra að því 

marki sem ég þarfnast 
1 2 3 4 5

4. Ég fæ stuðning og hvatningu frá samstarfsfólki þegar ég 

þarf á að halda . 
1 2 3 4 5
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2. Hluti 

Í þessum hluta er spurt um atriði er varða ýmsa þætti hjúkrunar og starfsins og mikilvægi þeirra fyrir þig 

 

Í spurningum 5 til 28 er spurt að hve miklu leiti þér finnst starfið bjóða upp á tækifæri til að sinna 

ákveðnum þáttum hjúkrunar og vinnunnar. 

 

Vinsamlegast gefðu hverri spurningu einkunn á kvarðanum 0 til 10 þar sem 0 merkir að þér finnist að þú 

hafir að engu leiti tækifæri til að sinna viðkomandi þætti og 10 að þú hafir að öllu leiti tækifæri til þess. 

 

5. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til skipulagningar og stjórnunar? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

6.   Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að kenna nemum? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

7. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að þróa sérhæfða hjúkrunarmeðferð? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

8. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að veita andlegum stuðningi? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

9. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að sinna endurmenntun / símenntun? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

10. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna að rannsóknum? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

11. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að veita ráðgjöf? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

12. Hversu  mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að fræða sjúklinga? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

13.   Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að veita umönnun? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

14. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna í teymi? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

15. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til þróunar fagmennsku? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

16. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna með nýju starfsfólki? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

17.   Hversu mörg eða fá tækifæri færð þú til að vinna á mismunandi deildum á 
skurðlækningasviði? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 
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18. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna að nýjum verkefnum? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

19. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að dveljast erlendis við starfsnám tengt 
 þinni vinnu? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

20. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að sækja fræðslu og þjálfun tengt þínum 
störfum? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

21. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna með nýjum sérfræðingum í 
 hjúkrun? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

22. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna með nýjum sérfræðingum í 
 læknisfræði? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

23. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til þróa nýjar meðferðir á deildinni? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

24. Hversu  mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að vinna reglubundinn vinnutíma? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

25.   Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til faglegra samskipta við aðrar   starfsstéttir? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

26. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að taka sjálfstæðar ákvarðanir? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

27. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til að nota fjölþætta þekkingu? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

28. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til greinaskrifa? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 

29. Hversu mörg eða fá tækifæri finnst þér þú fá til starfsframa? 

Engin tækifæri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög mörg tækifæri 
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Í spurningum 30 til 53 er spurt um hversu miklu máli það skiptir þig að fá tækifæri til að sinna 

þeim þáttum hjúkrunar og starfsins sem tiltekin voru í spurningum 5 – 29. 

 

Vinsamlegast gefðu hverri spurningu einkunn á kvarðanum 0 til 10 þar sem 0 merkir það skipti þig engu 

máli að hafa tækifæri til að sinna viðkomandi þætti og 10 að það skipti þig mjög miklu máli.  

 

30. Hversu miklu máli skiptir þig að sinna skipulagningu og stjórnun? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

31.   Hversu miklu máli skiptir þig að kenna nemendum? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

32. Hversu miklu máli skiptir þig að vinna að þróun á sérhæfðri hjúkrunarmeðferð? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

33.   Hversu miklu máli skiptir þig að veita andlegan stuðning? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

34. Hversu miklu máli skiptir þig að sinna endurmenntun / símenntun? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

35. Hversu miklu máli skiptir þig að vinna að rannsóknum? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

36. Hversu miklu máli skiptir þig að veita ráðgjöf? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

37. Hversu miklu máli skiptir þig að fræða sjúklinga? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

38.   Hversu miklu máli skiptir þig að veita umönnun? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

39. Hversu miklu máli skiptir þig að taka þátt í teymisvinnu? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

40. Hversu miklu máli skiptir þróun fagmennsku þig? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

41. Hversu miklu máli skiptir þig að vinna með nýju starfsfólki? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

42.   Hversu miklu máli skiptir þig að vinna á mismunandi deildum á skurðlækningasviði? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

43. Hversu miklu máli skiptir þig að vinna að nýjum verkefnum? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

44. Hversu miklu máli skiptir þig að dveljast erlendis við starfsnám tengt þinni vinnu? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  
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45. Hversu miklu máli skiptir þig að sækja fræðslu og þjálfun tengtþínum störfum? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

46. Hversu miklu máli skiptir þig að vinna með nýjum sérfræðingum? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

47. Hversu miklu máli skiptir þig þróa nýjar meðferðir á deildinni? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

48. Hversu miklu máli skiptir þig að vinna reglubundinn vinnutíma? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

49.   Hversu miklu máli skiptir þig að hafa fagleg samskipti við aðrar starfsstéttir? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

50. Hversu miklu máli skiptir þig að taka sjálfstæðar ákvarðanir? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

51. Hversu miklu máli skiptir þig að nota fjölþætta þekkingu? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

52. Hversu miklu máli skiptir þig að taka þátt í greinaskrifum? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  

53. Hversu miklu máli skiptir starfsframi þig? 

Engu máli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mjög miklu máli  
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3. Hluti 
 

Í þessum hluta er spurt um atriði sem snúa að starfskröfum, hrósi, umbun og áhrifum þess á 
starfið.  Einnig er spurt um atriði sem snúa að kröfum annara til starfa hjúkrunarfræðinga, 
væntingar hans og hlutverk í starfi.  Þú ert beðin(n) um að taka afstöðu til spurninga og merkja 
við viðeigandi valkost. 

 

54.   Hve oft hrósa eða umbuna eftirtaldir aðilar þér fyrir vel unnin störf?  

Merktu við þá tölu sem lýsir afstöðu þinni best 
 
 Mjög 

sjaldan 
Frekar 
sjaldan 

Stundum Frekar 
oft 

Mjög 
oft 

a. deildastjóri 1 2 3 4 5 
b. framkvæmdastjóri 1 2 3 4 5 
c. læknar 1 2 3 4 5 
d. sjúklingar 1 2 3 4 5 
e. aðstandendur 1 2 3 4 5 
f. sjúkraliðar 1 2 3 4 5 
g. aðrir hjúkrunarfræðingar 1 2 3 4 5 
h. einhver úr annari starfstétt 1 2 3 4 5 
 
55.  Hve mikil eða lítil áhrif finnst þér hrósið hafa á störf þín? 

Mjög mikil áhrif 
Fremur mikil áhrif 
Dálítil áhrif 
Fremur lítil áhrif 
Mjög lítil eða alls engin áhrif 
 
56. Hve miklar eða litlar kröfur finnst þér eftirfarandi aðilar gera til þín í starfi ? Merktu 
við þá tölu sem lýsir afstöðu þinni best 

       
 Of 

litlar 
Frekar 
litlar 

Hæfi-
legar 

Frekar 
miklar 

Of 
miklar 

a. Deildastjóri 1 2 3 4 5 
b. Framkvæmdastjóri 1 2 3 4 5 
c. Læknar 1 2 3 4 5 
d. Sjúklingar 1 2 3 4 5 
e. Aðstandendur 1 2 3 4 5 
f. Aðrir hjúkrunarfræðingar 1 2 3 4 5 
g. Einhver úr annari starfstétt 1 2 3 4 5 
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Spurningar 57 til 62 lúta að hlutverkum og væntingum í starfi.  

 

Til að svara spurningum notar þú mælikvarðann hér til 
hliðar. 
 
 
Vinsamlegast merktu við þá tölu sem þér lýsir afstöðu 
þinni best 

M
jög oft eða altaf 

F
rem

u
r oft 

S
tu

n
d

u
m

 

F
rem

u
r sjald

an
 

M
jög sjald

an
/ald

rei 

57.   Færð þú verkefni að leysa án þess að hafa 
nauðsynleg bjargráð til þess? 

1 2 3 4 5 

58.  Gera tveir eða fleiri ósamræmanlegar kröfur til 
þín? 

1 2 3 4 5 

59.   Þarftu að vinna verkefni sem stríða gegn 
gildismati þínu? 

1 2 3 4 5 

60.   Ertu sátt(ur) við að taka að þér vaktstjórn? 1 2 3 4 5 
 

61.  Eru markmiðin í starfi þínu skýr?                    Já                  Nei  

62.    Veist þú hvaða ábyrgðarsvið þú hefur?         Já                  Nei  

 

Spurningar  63 til 77 fjalla um starfskröfur.  

Til að svara spurningum notar þú mælikvarðann hér til 
hliðar. 

 
 
Vinsamlegast dragðu hring um þá tölu sem lýsir 

afstöðu þinni best 
 

M
jög oft eða alltaf 

F
rem

u
r oft 

S
tu

n
d

u
m

 

F
rem

u
r sjald

an
 

M
jög sjald

an
/ ald

rei 

63.  Er vinnuálagið svo ójafnt að verkefnin hlaðist upp? 1 2 3 4 5 

64.  Þarf þú að taka skyndiákvarðanir í vinnunni? 1 2 3 4 5 

65.  Eru verkefnin of erfið fyrir þig? 1 2 3 4 5 

66.  Krefjast verkefnin fullkominnar athygli? 1 2 3 4 5 

67.  Verður þú fyrir óþæginlegum truflunum í vinnuni? 1 2 3 4 5 

68.  Þarft þú að taka flóknar ákvarðanir í vinnuni? 1 2 3 4 5 

69.  Krefjast verkefnin meiri þekkingar en þú hefur? 1 2 3 4 5 

70.  Finnst þér starfið mikilvægt? 1 2 3 4 5 
71.  Fer tími þinn mikið í að stýra og stjórna verkum 

annara? 
1 2 3 4 5 

72.  Er þess krafist að þú aflir þér nýrrar þekkingar og 
færni í starfi? 

1 2 3 4 5 

73.  Telur þú að starfið bjóði upp á krefjandi verkefni 
sem gaman er að glíma við? 

1 2 3 4 5 

74. Þarftu sjaldan eða oft að sinna ritarastörfum, svara í 
síma eða sinna pappírsvinnu? 

1 2 3 4 5 
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75.  Getur þú forgangsraðað tímanum á þinni vakt út 
frá ástandi sjúklinga? 

1 2 3 4 5 

76.  Fer tími þinn oft eða sjaldan í að hafa eftirlit með 
að gengið hafi verið frá öllu sem snertir 
sjúklinginn (lyfseðla,ransóknir fyrirmæli 
útskriftargögn)? 

1 2 3 4 5 

77.  Fer tími þinn mjög oft eða sjaldan í að sinna 
störfum sem krefjast ekki faglegrar þekkingar( 
pantanir, sendlastörf, tiltektir, þrif)?    

1 2 3 4 5 
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4.Hluti 

Í þessum hluta er spurt um atriði er varða starfsanda, starfsánægju, gæði hjúkrunar og 
fyrirtækja- og stofnanabrag.  Þú ert beðin(n) um að taka afstöðu til spurninga og merkja við 
viðeigandi valkost. 
 
78.  Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með eftirtalda þætti í starfi þínu? 
Merktu við alla þá þætti sem þér finnst eiga við  
 
Dragðu hring utan um 
viðeigandi tölu 

Mjög 
ánægð/ur 

Nokkuð 
ánægð/ur Hlutlaus 

Nokkuð 
óánægð/ur 

Mjög 
óánægð/ur 

Á ekki 
við 

a. Laun 1 2 3 4 5 8 
b. Orlof 1 2 3 4 5 8 
c. Ýmis hlunnindi 1 2 3 4 5 8 
d. Vinnutíma 1 2 3 4 5 8 
e. Sveigjanleika í 

vaktaskýrslu 1 2 3 4 5 
8 

f. Þátttöku í 
ákvarðanatöku á 
deildinni 1 2 3 4 5 

8 

g. Möguleika á 
hlutastarfi 1 2 3 4 5 

8 

h. Sveigjanleika á 
helgarfríum 1 2 3 4 5 

8 

1. Vaktabirgði 1 2 3 4 5 8 
i. Fjölda fríhelga í 

mánuði 1 2 3 4 5 
8 

j. Ábyrgð  1 2 3 4 5 8 
k. Skipulagsform 

hjúkrunar/starfsfyrirk
omulag sem viðhaft 
er á deildinni 1 2 3 4 5 

8 

l. Mönnun á deildinni 1 2 3 5  5 8 
m. Viðurkenningu 

samstarfsfólks 1 2 3 4 5 
8 

n. Hvatningu og 
jákvæða svörun 1 2 3 4 5 

8 

o. Fjölbreytileika í starfi 1 2 3 4 5 8 
p. Viðurkenningu frá 

yfirmönnum 1 2 3 4 5 
8 

 

 

Í spurningum 79 til 88 ertu beðin(n) um að meta  starfsandann á deildinni. Merktu við 

þann valkost sem þér finnst eiga best við þig 

 

79. Starfsandinn einkennist af  

Mjög mikilli samkeppni 
Mikilli samkeppni 
Nokkurri samkeppni 
Lítilli samkeppni 
Alls engri samkeppni 
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80.  Starfsandinn er að þínu mati  

Mjög hvetjandi og styrkjandi 
Fremur mikið hvetjandi og styrkjandi 
Nokkuð hvetjandi og styrkjandi 
Fremur lítið hvetjandi og styrkjandi 
Mjög lítið eða alls ekki hvetjandi og styrkjandi 

 
81. Starfsandinn  einkennist af  

Mjög mikilli tortryggni/vantrausti  
Frekar mikilli tortryggni/vantrausti  
Nokkuð mikilli tortryggni/vantrausti 
Fremur lítilli tortryggni/vantrausti  
Mjög lítilli eða alls engri tortryggni/vantrausti  

 
82. Starfsandinn er að þínu mati  

Mjög afslappaður og þægilegur 
Frekar mikið afslappaður og þægilegur 
Nokkuð afslappaður og þægilegur 
Fremur óafslappaður og óþægilegur 
Mjög óafslappaður og óþægilegur 
 

83. Að þínu mati einkennist starfsandinn af  

Mikilli stífni og ósveigjanleika 
Fremur mikilli stífni og ósveigjanleika 
Nokkurri stífni og ósveigjanleika 
Fremur lítilli stífni og ósveigjanleika 
Mjög lítilli/engri stífni og ósveigjanleik 

84. Finnst þér aðrir starfsmenn hafa frumkvæði? 

Mjög oft  
Fremur oft 
Stundum 
Fremur sjaldan 
Mjög sjaldan eða aldrei 
 

85.  Eru starfsmenn á vinnustað þínum hvattir til að koma með tillögur til úrbóta? 

Mjög oft  
Fremur oft 
Stundum 
Fremur sjaldan 
Mjög sjaldan eða aldrei 
 

86. Eru samskipti næg á deildinni þinni?  

Mjög oft eða alltaf 
Fremur oft 
Stundum 
Fremur sjaldan 
Mjög sjaldan eða aldrei 
 

87. Hefur þú tekið eftir því að komið sé ólíkt fram við konur og karla á vinnustaðnum?  

Mjög sjaldan eða aldrei 
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Fremur sjaldan 
Stundum 
Fremur oft 
Mjög oft 

88. Hefur þú tekið eftir því að komið sé ólíkt fram við eldri og yngri starfsmenn á 

vinnustaðnum?  

Mjög sjaldan eða aldrei 
Fremur sjaldan 
Stundum 
Fremur oft 
Mjög oft 

 

Næstu þrjár fullyrðingar lýsa sambandi þínu við deildina þar sem þú starfar.  Merktu 

við þann valkost sem þér finnst eiga best við þig. 

89. Ég er stolt/ur af því að vinna á þessari deild. 

Á fullkomlega við 
Á talsvert mikið við 
Á nokkuð við 
Á illa við 
Á alls ekki við 
 

90. Ég er tilbúin/n að leggja meira á mig fyrir þessa deild. 

Á fullkomlega við 
Á talsvert mikið við 
Á nokkuð við 

Á illa við 
Á alls ekki við 
 

91. Ég finn lítil tengsl við deildina. 

Á fullkomlega við 
Á talsvert mikið við 
Á nokkuð við 
Á illa við 
Á alls ekki við 

 

Næstu þrjár fullyrðingar lýsa sambandi þínu við spítalann.  Merktu við þann valkost 

sem þér finnst eiga best við þig. 

 

92. Ég er stolt/ur af því að vinna á þessum spítala. 

Á fullkomlega við 
Á talsvert mikið við 
Á nokkuð við 
Á illa við 
Á alls ekki við 

 
93. Ég er tilbúin/n að leggja meira á mig fyrir þennan spítala. 

Á fullkomlega við 
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Á talsvert mikið við 
Á nokkuð við 
Á illa við 
Á alls ekki við 

 
94. Ég finn lítil tengsl við spítalann. 

Á fullkomlega við 
Á talsvert mikið við 
Á nokkuð við 
Á illa við 
Á alls ekki við 

 
Næstu tvær fullyrðingar fjalla um afstöðu þína til deildarinnar.  Merktu við þann 

valkost sem þér finnst eiga best við þig. 

95. Ég tel mig hafa svipað gildismat og ríkir almennt á deildinni  

    Alveg sammála 
    Fremur sammála 
    Hlutlaus 
    Fremur ósammála 
Alveg ósammála 

 
96. Á þessari deild vil ég sannarlega leggja mig alla/n fram  

   Alveg sammála 
   Fremur sammála 
   Hlutlaus 
   Fremur ósammála 
Alveg ósammála 

 

97.  Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með samskipti við eftirtaldar starfstéttir?  

 
Dragðu hring utan um 
viðeigandi tölu 

Mjög 
ánægð/ur 

Nokkuð 
ánægð/ur 

Hlutlaus Nokkuð 
óánægður 

Mjög 
óánægður 

Áekki 
við 

b.  Hjúkrunarfræðinga 1 2 3 4 5 8 
c.  Deildarstjóra  1 2 3 4 5 8 
d.  Framkvæmdastjóra 1 2 3 4 5 8 
e. Deildarlækna (reyndur 
aðstoðarlæknir) 1 2 3 4 5 

8 

f. Sjúkraliða 1 2 3 4 5 8 
g. Framkvæmdarstjóra  
    hjúkrunarsviðs 
(hjúkrunarforstjóri) 1 2 3 4 5 

8 

h. Sérfræðilækna 1 2 3 4 5 8 
i. Sálfræðinga 1 2 3 4 5 8 
j. Aðstoðarlækna 1 2 3 4 5 8 
k. Félagsráðgjafa 1 2 3 4 5 8 
l.  Ræstitækna 1 2 3 4 5 8 
m.Næringarráðgjafa 1 2 3 4 5 8 
n.  Starfsfólk í býtibúri 1 2 3 4 5 8 
o. Hjúkrunarritara 1 2 3 4 5 8 
q. Aðrarð starfsstétti 1 2 3 4 5 8 
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Taktu afstöðu til næstu þriggja staðhæfinga og gefðu þeim einkunn á kvarðanum 0 til 10,  þar 
sem 0 merkir að þér finnist að staðhæfingin eigi að engu leiti við en 10 að hún eigi mjög vel við. 

98. Á heildina litið er þekking mín sem hjúkrunarfræðings virt á mínum vinnustað  

Á að engu leiti við  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Á mjög vel við 

99. Almennt séð er ég mjög ánægð/ur í núverandi starfi.  

Á að engu leiti við  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Á mjög vel við 

100. Gæði hjúkrunar á minni deild eru almennt mjög góð  

Á að engu leiti við  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Á mjög vel við 

 

 

5.Hluti 

Í þessum  hluta er spurt almennra bakgrunns spurninga  er varða starfsferil og  ástæður 
uppsagnar ef hún kæmi til greina.  Þú ert beðin(n) um að taka afstöðu til spurninga og merkja 
við viðeigandi valkost. 

 

101. Hvert er kyn þitt? 

Kona   Karl 

102. Hvert er starfshlutfall þitt?   ______%  

103. Starfar þú í dagvinnu eða vaktavinnu? 

Dagvinna   Vaktavinna 

104. Hver er hjúskaparstaða þín? 

105. Hvað áttu mikið af börnum?  

106. Hver er aldur þinn? 

 29 ára eða yngri 

 30-39 ára 

 40-49 ára 

 50ára eða eldri 

 

107. Hver er starfsaldur þinn frá útskrift? 

Minna en ár 
1-5 ár 
6-10ár 
Meira en 10 ár 

 

108. Hve lengi hefur þú verið að vinna á þessari skurðdeild 

 Minna en ár 
1-5 ár 
6-10 ár 
Meira en 10 ár 
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109. Gegnirðu einhverri af eftirtöldum ábyrgðarstöðum?  

Deildarstjóri 
Aðstoðardeildarstjóri 
 

110. Á hvaða starfseiningu skurðlækningasviðs starfar þú? 
 
Blóðbanka  

Dagdeild  

Gjörgæsludeild  

Göngudeild 

Legudeild  

Skurðstofu 

Svæfingu 

 

Ef þú ert að hugleiða að hætta að vinna á deildinni ertu beðin um að svara spurningu 111.   

 

111. Hverjar eru helstu ástæður þess að þú hefur hugleitt að hætta að vinna á deildinni? 

Vinsamlegast merktu við alla þá möguleika og eiga við þig. 

 

Áframhaldandi nám  

Nýjar áskoranir  

Vinnuaðstæður 

Fjölskylduaðstæður  

Betri laun annarstaðar 

Starfslok( komin á aldur) 

Veikindi 

Flutningar   

Ætla að fara að vinna við annað (starf ) en hjúkrun. 

Ætla að hætta á vinnumarkaðnum 

Vegna minnkandi gæða hjúkrunar 

Fæðingarorlof 

Annað, hvað:___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

TAKK FYRIR ÞÁTTTÖKUNA 
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