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Útdráttur  
 
Flestar rannsóknir á deildarstjórum síðari ár hafa lagt áherslu á streituvaldandi hlutverk 

þeirra, tengsl við vinnuumhverfi og manneklu en lítil sem engin áhersla hefur verið á áhrif 

þess á líkamlega eða andlega heilsu. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort 

kvenhjúkrunardeildarstjórar hefðu einkenni um vinnutengda streitu og verki frá stoðkerfi og 

hvort tengsl kæmu þar fram á milli. Settar voru fram eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hafa kvenhjúkrunardeildarstjórar einkenni um vinnutengda streitu? 

2. Hafa kvenhjúkrunardeildarstjórar verki frá stoðkerfi? 

3. Eru tengsl á milli vinnutengdrar streitu og verkja frá stoðkerfi hjá 

kvenhjúkrunardeildarstjórum?  

Spurningalistakönnun var send vefrænt í gegnum Outcome vefkannanir og var gerð í 

október 2008. 

Flestir deildarstjóranna unnu níu stunda vinnudag og 21,8% þeirra var í námi samfara vinnu. 

Tæplega helmingur deildarstjóranna (47,7%) var yfir streituviðmiðum á streitukvarða og í 

beinni spurningu sögðust 36,4% vera stressaðir og töldu flestir streituna vera vegna vinnu. 

Af streituvaldandi þáttum var algengast að vera undir miklu tímaálagi, upplifa andlegt álag í 

starfi og vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn. Deildarstjórarnir töldu að fullnægjandi 

mönnun og aðstoðardeildarstjóri gæti minnkað mest þeirra vinnutengdu streitu. Rétt um 

helmingur þeirra (56,4%) fékk nægan nætursvefn 5-7 nætur vikunnar, algengast var að 

vakna upp að nóttu 3-5 sinnum í viku og 25% þeirra vöknuðu upp vegna áhyggna vegna 

vinnu og var algengasta ástæðan vegna álags. Verkir voru talsverðir frá stoðkerfi og að 

meðaltali upp á 4,6 á verkjakvarðanum „Visual analog scale (VAS)“. Um 30% 

deildarstjóranna höfðu slæma verki frá stoðkerfinu á bilinu 6-8 og 12,7% höfðu mikla verki 

á bilinu 9-10 á VAS. Dagafjöldi verkja frá stoðkerfinu var töluverður og höfðu 81 % 

deildarstjóranna einhvern tímann haft verki frá stoðkerfinu og hjá 36% höfðu verkirnir varað 

í yfir 30 daga til daglega.  
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Hlúa þarf betur að deildarstjórum og taka þarf tillit til þeirra þátta sem þeir sjálfir segja að 

geti minnkað vinnutengdu streitu. Athuga þarf vel stærð og umfang starfsviðs hvers og eins 

þannig að vinnukröfur verði raunhæfar og álag tengt starfi þurfi ekki að koma niður á 

andlegri og líkamlegri heilsu þeirra. 

Lykilorð: Hjúkrunardeildarstjórar, vinnutengd streita, stoðkerfi og verkir frá stoðkerfi, 

könnun. 
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Abstract 

In most studies on nurse administrators the emphasis has been on the role of work stress 

connected to working conditions and shortage of labors, but very little emphasis has been 

put on the consequences on their health. The goal of the present study was to find out if 

female nurse administrators showed signs of work related stress and musculoskeletal 

discomfort, and if these were connected. The research questions were the following: 

1. Do female nurse administrators have signs of work related stress? 

2. Do female nurse administrators have musculoskeletal discomfort? 

3. Are there connections between work stress and musculoskeletal discomfort in female 

nurse administrators? 

A survey was done on the web through Outcome web research in October 2008.   

Most of the nurse administrators worked nine hours a day and 21,8% of them were 

concomitantly studying. Almost half of nurse administrators (47,7%) were over the stress 

benchmark on the stress scale, and in an open question 36,4% said they were distressed, 

most of them believed it was because of their job. Most common was being under much time 

pressure, experiencing mental pressure in their job, and being emotionally exhausted after 

each workday. The nurse administrators believed that an adequate number of workers and an 

assistant nurse manager could decrease most of their work related stress. Just about half of 

them (56,4%) got enough night sleep 5-7 nights a week, while most common was to wake 

up at night 3-5 times a week, with 25% of them waking up because of work related worries 

and pressure. Musculoskeletal discomfort were considerable and the average was up to 4,6 

on the pain scale „Visual analog scale (VAS)“. About 30% of the nurse administrators had 

pain between 6-8 and 12,7% had pain between 9-10 on th VAS. The number of days with 

musculoskeletal pain was considerable, 81% of nurse administrators had sometimes 

experienced musculoskeletal pain, and with 36% of them the pain had lasted daily for over 

30 days.   
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Nurse administrators need more support and the factors they say can decrease their work 

related stress must be considered. The scope of each job must be examined, so that the work 

demand is realistic and the nurse administrators do not suffer mentally or physically from 

work related pressure. 

Keywords: Nurse Administrators; Work related stress; Musculoskeletal discomfort; Survey. 
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KAFLI 1 

INNGANGUR 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Hin síðari ár hefur verið tilhneiging til þess að fækka deildarstjórum í sparnaðarskyni 

og starfssvið þeirra hefur vaxið í kjölfarið og náð yfir fleiri einingar eða deildir (Parsons og 

Stonestreet, 2003). Með stækkun deilda eykst starfsmannaveltan og það gerir 

deildarstjóranum enn erfiðara að halda utan um starfslið sitt. Mikið og langvarandi vinnuálag 

hefur sömu áhrif á starfsánægju deildarstjórana eins og á hjúkrunarfræðingana, það eykur 

líkur á brottfalli þeirra úr stéttinni og skorti á deildarstjórum. Var sá skortur t.d. metinn allt 

að 8,5% í Bandaríkjunum árið 2000 og er talinn eiga eftir að aukast jafnt og þétt (Andrews 

og Dziegielewski, 2005; HSM hópurinn, 2002).   

Fram kom í rannsóknum Parsons og Stonestreet (2003) og Shirey, Ebright og 

McDaniel (2008) á deildarstjórum, að þeir höfðu tilfinningu um mikið vinnuálag, verkefnin 

væru bæði mörg og margvísleg og þeir önnuðu þeim ekki öllum þrátt fyrir langan vinnudag. 

Stór hluti var ósýnileg vinna sem væri hægt að fela aðstoðarmanni ef hann væri til staðar.  

Umskipti frá því að starfa sem hjúkrunarfræðingur til þess að taka að sér deildarstjórn 

geta orðið þeim erfið sem ekki voru valdir til þess vegna stjórnunarreynslu eða 

stjórnunarmenntunar, en tilhneiging hefur verið að velja þá hjúkrunarfræðinga til 

stjórnunarstarfa sem eru afburðahæfir í hjúkrun og með sérnám innan hjúkrunar. Hætta er á 

að þeir séu ekki eins vel undirbúnir andlega sem skyldi fyrir krefjandi stjórnunarstarf þar 

sem þeir geta þurft að hafa bein afskipti af samstarfsfólki og að takast á við aðstæður áður en 

til vandræða kemur (Judkins, Massey og Huff, 2006). Í rannsóknum Paliadelis, Cruickshank 

og Sheridan (2007), Parsons og Stonestreet  (2003), Sankelo og Akerblad (2008), Suominen,  

Savikko, Puukka, Doran og Leino-Kilpi (2005) kemur fram að hjúkrunarfræðingunum 

fannst breytingin úr hlutverki hjúkrunarfræðings í stöðu deildarstjóra erfið og þeir ekki nógu 

vel undirbúnir fyrir stjórnunarhluta starfsins. Lítil áhersla hafi verið á stjórnun í námi þeirra 
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og þeir töldu sig þarfnast frekari þjálfunar til þess að geta tekist á við starf sitt sem 

deildarstjóri.  

Í niðurstöðu heimildaleitar Mariu R. Shirey (2006) kemur fram að í þeim rannsóknum 

sem gerðar voru á deildarstjórum með tilliti til streitu og bjargráða, frá árinu 2000 og til 

2006, er lögð áhersla á flókið og streituvaldandi hlutverk hjúkrunardeildarstjóra og tengsl 

við vinnuumhverfið og manneklu. Skortur á stuðningi og leiðsögn auki streitu og minnki 

starfsánægju. Óhóflegt vinnuálag er tengt streitu og kulnun.  

Í eigindlegri rannsókn Skytt, Ljunggren, Sjöden og Carlsson  (2008) lögðu 

heilbrigðisstarfsmenn áherslu á samræmingarhlutverk deildarstjórans sem stuðlaði að liprari 

þjónustu og bættri umönnun sjúklinga, ásamt mannaráðningum og stuðningi við starfsfólk 

og þróun þess í starfi.  

Í eigindlegri rannsókn Rosengren, Athlin og Segesten (2007) kom fram að skilningur á 

deildarstjórn fólst í þremur meginþemum: Stuðningur við daglegt starf, faglegri 

viðurkenningu og bættu deildarstarfi. Stuðningur við daglegt starf fólst í sýni- og 

aðgengileika deildarstjórans. Fagleg viðurkenning fólst í því að störf starfsmanna væru 

metin með styðjandi samskiptum. Bætt deildarstarf fólst í auknum stuðningi deildarstjóra við 

starfsfólk. Mikið vinnuálag á deildarstjórann var talin vera hindrun í því að þessum 

markmiðum væri náð. 

Viðfangsefnið greint 

Flestar rannsóknir á hjúkrunardeildarstjórum hafa verið gerðar með eigindlegri 

aðferðafræði þar sem upplifun þeirra af vinnuálagi og streitu hefur verið skoðað. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar þar sem heilsa þeirra er skoðuð og engin rannsókn fannst þar 

sem óþægindi frá stoðkerfinu voru skoðuð og hvort tengsl væru á milli vinnutengdrar streitu 

og stoðkerfisverkja. Þar sem álag hefur aukist jafn og þétt á deildarstjóra með stækkandi 

deildum, skorti á hjúkrunarfræðingum, minnkandi fjármagni og sparnaðarkröfu er 

athyglisvert að skoða áhrif þess á andlega og líkamlega heilsu þeirra. Sem hjúkrunarfræðingi 
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finnst mér að hlúa þurfi einnig að þeim sem framkvæma störfin og takmörk eru fyrir því hve 

mikið er hægt að leggja á hvern og einn einstakling. 

Markmið rannsóknar 

 Markmið rannsóknarinnar er að skoða andlega og líkamlega líðan starfandi 

kvenhjúkrunardeildarstjóra á sjúkrahúsum landsins og athuga hvor þeir hafi einkenni um 

vinnutengda streitu og verki frá stoðkerfi og hvort samband sé þar á milli. 

Eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1.  Hafa kvenhjúkrunardeildarstjórar einkenni um vinnutengda streitu? 

2.  Hafa kvenhjúkrunardeildarstjórar verki frá stoðkerfi? 

3.  Eru tengsl á milli vinnutengdrar streitu og verkja frá stoðkerfi hjá     

kvenhjúkrunardeildarstjórum?  

Val á rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunum var megindleg rannsóknaraðferð valin því hún 

hentar vel í úrvinnslu fyrir spurningalista og hægt er að samkeyra gögn frá stórum hópi til 

þess að skoða hvort tengsl komi fram á milli breyta. Nokkrar spurningar voru hafðar opnar, 

þannig að deildarstjórar gætu skrifað frá eigin brjósti og dýpkar það skilning á einstökum 

málum og lætur þeirra eigin rödd einnig heyrast. 

Framkvæmd var vefræn spurningalistakönnun í október 2008, sem var ætlað að varpa 

ljósi á hvort deildarstjórar hafi einkenni um streitu og verki frá stoðkerfi og hvort tengsl séu 

þar á milli. Spurningalistinn var sendur út í gegnum Outcome Student sem er 

vefkannanakerfi fyrir rafrænar rannsóknir og sparar það vinnukostnað við útsendingu gagna, 

söfnun svara og úrvinnslu og tryggir persónuleynd, því ekki er hægt að tengja saman netfang 

og svar. 
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Skilgreining meginhugtaka 

Meginhugtökin eru fjögur í rannsókninni og koma bæði fram í markmiðum hennar og í 

rannsóknarspurningum en þau eru: Hjúkrunardeildarstjórar, vinnutengd streita, stoðkerfi og  

verkir frá stoðkerfi. 

Hjúkrunardeildarstjórar, samkvæmt upplýsingum sem koma fram á vef Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga (e.d.) um Fagdeild hjúkrunardeildarstjóra, er starfssvið 

deildarstjóranna fjölbreytt og viðamikið en þar kemur fram í annarri málsgrein: 

Þannig er deildarstjóri yfirmaður hjúkrunar á deild í samræmi við lög um 

heilbrigðisþjónustu og ber ábyrgð á daglegum rekstri deildar. Deildarstjóri á legudeild 

hefur að jafnaði undir sinni stjórn 40-50 starfsmenn og ber ábyrgð 100-150 milljón 

króna veltu við rekstur deildar. Í starfi sínu þarf deildarstjóri að setja markmið fyrir 

starfsemi deildar, gera áætlanir um rekstur og mönnun og sjá til þess að áætlanir 

standist. Starf hans er mjög fjölbreytt, hann ber ábyrgð á starfsmannahaldi deildar s.s. 

ráðningum og viðtölum við starfsfólk vegna starfsþróunar, gerir áætlanir um 

endurnýjun og viðhald á búnaði deildar og er ábyrgur fyrir árangursríku námi nemenda 

á deild. Hann stuðlar að öflugu fræðslu- og þróunarstarfi og tekur þátt í margvíslegum 

nefndarstörfum á vegum stofnunar. Hann ber einnig ábyrgð á gæðum hjúkrunar á 

deild. 

Vinnutengd streita hefur m.a. verið skilgreind sem neikvæð andleg og líkamleg 

viðbrögð sem koma fram þegar misræmi verður á milli starfskrafna, getu, þarfa og eiginleika 

einstaklingsins (Di Martio, 2003; Sturla Hreinsson, 2004). Á síðari árum hafa komið fram 

skýr tengsl á milli starfstengdrar streitu og vellíðunar í starfi (Naude og McCabe, 2005). 

Stoðkerfi er kerfi vöðva, beina, liða og tengdra vefja eins og sina og bandvefs sem 

gegna hlutverki í hreyfingu líffæra og líkama (Glanze, Anderson og Anderson, 1990) 
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Verkir, upplifun af verkjum er mismunandi og hafa margar skilgreiningar verið settar 

fram um verki en einföld og góð skilgreining kom fram 1968 sem hefur verið mikið notuð 

en  hjúkrunarfræðingurinn Margo McCaffery sagði, að verkur væri það sem sá sem væri 

með verki upplifði og varaði á meðan hann segði að verkir væru til staðar (McCaffrey og 

Pasero, 1999).  

Stoðkerfisverkir koma smám saman vegna viðvarandi álags í langan tíma. Sársauki, 

óþægindi og minnkuð virkni í baki, hálsi og útlimum eru algengustu afleiðingarnar meðal 

vinnandi fólks (Podniece og Taylor, 2008). Stoðkerfisverkjum hefur gjarnan verið skipt í 

þrennt eftir tímalengd. Bráðaverkir vara í allt að sex vikur, millibilsástand er þegar verkir 

vara í 6-12 vikur og verkir verða langvarandi eða krónískir þegar þeir hafa varað lengur en 

þrjá mánuði (Hávar Sigurjónsson, 2009). Mat á verkjum er gert samkvæmt verkjakvarðanum 

„Visual analog scale (VAS)“ sem algengt er að nota á sjúkrahúsum og hjúkrunarfræðingar 

þekkja vel. Hann virkar þannig að eftir því sem hærri tala er valin því meiri óþægindi hefur 

viðkomandi.  

Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Helstu takmarkanir þessa rannsókna er ef til vill hve úrtakið er lítið en það skýrist af 

því að ekki vinna fleiri hjúkrunarfræðingar við deildarstjórn á landinu og úrtak 

rannsóknarinnar er í raun þýði hennar og á móti vegur að svörunin var góð. 

Það er líka takmörkun að þetta er í fyrsta skipti sem rannsakandi gerir rannsókn með 

megindlegri rannsóknaraðferð og var því ekki þjálfaður í þeirri tölfræðigreiningu sem notuð 

er, en með aðstoð og kennslu Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) 

tókst það og aðstoðuðu þeir einnig við túlkun á niðurstöðum til þess að reyna að fyrirbyggja 

mistök í túlkun. Einnig getur það verið takmörkun að þetta er í fyrsta skipti sem höfundur 

notaði Outcome vefkannanakerfið en til þess að reyna að fyrirbyggja mistök var farið á 

námskeið hjá Outcome þar sem kennt var á vefkannanaforritið.  
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Samantekt 

Miklar breytingar hafa orðið undanfarin ár í vinnuumhverfi deildarstjóra, þeim hefur 

fækkað og deildir stækkað með tilheyrandi aukningu á vinnuálagi. Umskipti frá starfi sem 

hjúkrunarfræðingur í starf deildarstjóra geta verið erfið ef þeir hafa ekki stjórnunarreynslu 

eða stjórnunarmenntun og eru því ekki undirbúnir andlega fyrir krefjandi stjórnunarstarf. 

Flestar rannsóknir á deildarstjórum síðari ár hafa lagt áherslu á streituvaldandi hlutverk 

deildarstjóra, tengsl við vinnuumhverfi og manneklu en lítil sem engin áhersla á áhrif þess á 

líkamlega eða andlega heilsu.  
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KAFLI 2 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla verða skrif og rannsóknir á hjúkrunardeildarstjórum skoðaðar og fjallað 

um vinnuumhverfi þeirra og áhersla lögð á vinnutengda streitu og áhrif hennar á andlega og 

líkamlega heilsu. 

Vinnuumhverfi og starfssvið hjúkrunardeildarstjóra 

Hin síðari ár hefur verið tilhneiging til þess að fækka deildarstjórum í sparnaðarskyni 

og starfssvið þeirra hefur aukist í kjölfarið og náð yfir fleiri einingar eða deildir sem gerir 

það að verkum að þeir eru í stöðugri baráttu við að uppfylla mismunandi þarfir og viðhalda 

jafnvægi, bæði í klínískri- og viðskiptalegri stjórnun og standa einnig á milli margvíslegra 

þarfa sjúklinga, starfsfólks og stjórnar (Parsons og Stonestreet, 2003). 

Vinnuumhverfi heilbrigðisstofnana hefur verið talið streituvaldandi vegna viðvarandi 

skorts á hjúkrunarfræðingum og einkennst af vinnuálagi. Við slíkar aðstæður reynir á 

deildarstjórann því hann er í lykilhlutverki við að reyna að skapa heilnæmt vinnuumhverfi 

fyrir starfsfólk sitt og viðhalda hjúkrunarmönnun á deildinni. 

Rosabeth Moss Kanter (1979) telur að stjórnunarstaða millistjórnenda geti verið 

valdalítil vegna erfiðleika við að viðhalda upplýsingaflæði og stuðningi. Vanmáttur við 

þessar aðstæður getur orðið hættulegur fyrir stofnunina, því það hvetur stjórnendur til að 

endurskipuleggja og endurhanna deild sína til þess að minnka áhrif vanmáttarins. Aðgengi 

verði að vera að nauðsynlegum úrræðum. Stjórnendur þurfi að geta brugðist hratt við og það 

geri þeim mögulegt að framkvæma meira og fá fleiri úrræði og eykur það upplýsingaflæði til 

starfsmanna. Þegar starfsmenn upplifa að stjórnandinn hefur áhrif bæði innan og utan deildar 

þá eykst vilji til framþróunar, starfsandi verður betri og gagnrýni og mótstaða við hann 

minnkar.  
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Í rannsókn Drach-Zahavy  og Dagan (2002) var fylgst með störfum 48 deildarstjóra í 

Ísrael. Mesti tími deildarstjóranna fór í klíníska aðhlynningu (41%) sem fólst í beinni 

hjúkrun sjúklinga, viðræðum, fræðslu og ráðgjöf, 21% fór í samræmingu starfa og eflingu 

hagsmuna einingarinnar, 14,8% fóru í stjórnunarstörf, lausn vandamála, skipulagningu og 

gerð fjárhagsáætlana, um 10% fóru í leiðtogaforustu sem stuðlaði að einstaklingsmiðaðri 

þróun hjúkrunarfræðinga sem beindi þeim inn í starfandi liðsheild.   

Í eigindlegri rannsókn Skytt o.fl., (2008) á sextán heilbrigðisstarfsmönnum í Svíþjóð 

lögðu hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar áherslu á samræmingarhlutverk deildarstjórans sem 

stuðlaði að liprari þjónustu og bættri umönnun sjúklinga, ásamt mannaráðningum og 

stuðningi við starfsfólk og þróun þess í starfi. Sviðstjórinn lagði áherslu á ábyrgð gagnvart 

starfsfólki og þá einkum varðandi styrkingu þeirra og vellíðan.  

Í eigindlegri rannsókn Rosengren o.fl., (2007) á tíu heilbrigðisstarfsmönnum í Svíþjóð 

kom fram að skilningur þeirra á deildarstjórn fólst í þremur meginþemum: Stuðningur við 

daglegt starf, faglegri viðurkenningu og bættu deildarstarfi. Stuðningur við daglegt starf fólst 

í sýni- og aðgengileika deildarstjórans, að hann stuðlaði að góðu upplýsingaflæði til þess að 

bæta daglegt starf sem yki gæði umönnunar og að hann bætti og létti andrúmsloftið og héldi 

deildinni saman. Fagleg viðurkenning fólst í því að störf starfsmanna væru metin með 

styðjandi samskiptum, geta þeirra væri nýtt og svörun gefin við störfum þeirra. Bætt 

deildarstarf fólst í auknum stuðningi deildarstjóra við starfsfólk, að vakað væri yfir gæðum 

hjúkrunar og markmið væru gerð til styttri og lengri tíma sem stuðluðu að bættri þjónustu. 

Ennfremur að hann væri næmur og gengi í takt við samstarfsfólkið, dagleg starfsemi væri 

ígrunduð og lagt mat á hana í stað þess að stuðla sífellt að aukinni starfsemi deildar. Mikið 

vinnuálag á deildarstjórann, fundarsetur og fjárhagsleg umsýsla voru taldar helstu hindranir í 

vegi fyrir því að þessum markmiðum væri náð.  
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Undirbúningur fyrir stjórnunarhlutverkið 

Margir hjúkrunarfræðingar sem sinna stjórnunarstörfum hafa ekki verið valdir til þess 

vegna stjórnunarreynslu eða stjórnunarmenntunar heldur vegna þess að þeir hafa verið 

afburðahæfir í  hjúkrun. Þeir eru því ekki undirbúnir andlega fyrir krefjandi stjórnunarstarf 

sem krefst tíma, orku og innri úrræða þar sem þeir þurfa að hafa bein afskipti af starfsfólki, 

leysa úr vandamálum þess og hjálpa því að takast á við aðstæður áður en til vandamála 

kemur (Judkins o.fl., 2006).  

Í eigindlegri rannsókn Paliadelis og félaga (2007) á 20 deildarstjórum í Ástralíu kom 

fram að þeim fannst breytingin úr hlutverki hjúkrunarfræðings í stöðu deildarstjóra erfið og 

þeir ekki nógu vel undirbúnir fyrir stjórnunarhluta starfsins. Sama niðurstaða kom fram í 

eigindlegri rannsókn Parsons og Stonestreet (2003) á 28 deildarstjórum í Bandaríkjunum 

sem lögðu áherslu á að þeir þörfnuðust aukins tíma innan vinnu sinnar til þess að geta þróað 

sig áfram og einnig til þess að geta stundað rannsóknarvinnu. Lítil áhersla hafi verið á 

stjórnun í námi þeirra og þeir þarfnist því annarra leiða til þess að auka og þróa fagkunnáttu 

sína. Sömu sögu sögðu 154 deildarstjórar í Finnlandi í megindlegri rannsókn Suominen o.fl. 

(2005) þar sem 87% töldu sig þarfnast frekari þjálfunar til þess að geta tekist vel á við starf 

sitt sem deildarstjóri og höfðu mestu þörf fyrir þróun í starfi (development).  

Sankelo og Akerblad (2008) gerðu rannsókn á 96 hjúkrunarfræðingum sem voru 

stjórnendur einkarekinna eininga í Finnlandi og 70% þeirra leit frekar á sig sem 

hjúkrunarfræðing en stjórnanda. Af þeim hafði fjórðungur samþykkt stjórnunarstarfið með 

tregðu og fannst vandræðalegt að vera kallaður stjórnandi. Sjálfstraustið í stjórnun var ekki 

mikið og mikið tillit tekið til skoðana, upplifana og óska starfsfólks. Það hafði áhrif á 

stjórnunarárangur, 66% þeirra fannst þeir þurfa að teygja sig meira en eðlilegt gat talist, til 

þess að mæta óskum starfsfólks. Næstum fjórðungur sagðist stilla sig um eins lengi og þeir 

gætu að setja út á óæskilega hegðun starfsmanns og þeir völdu frekar að halda starfsfólkinu 

ánægðu en að beita sér sem stjórnendur. Þeir sem höfðu fengið stjórnunarþjálfun eða voru 
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með stjórnunarnám höfðu meira sjálfsöryggi í stjórnun en þeir sem höfðu hvorki fengið 

stjórnunarþjálfun eða voru með stjórnunarnám. 

Vinnuálag og sólarhringsábyrgð 

Í eigindlegri rannsókn Shirey og félaga (2008) á fimm deildarstjórum í Bandaríkjunum 

fór um 25% af tíma þeirra í að sinna verkefnum sem þeir töldu að félli undir störf 

deildarstjóra en 75% af tíma þeirra fór í ósýnilega vinnu sem fólst í ýmsu sem hægt hefði 

verið að fela aðstoðarmanni. Ekki var hægt að sinna öllum verkefnunum og valið var úr það 

sem ekki gat beðið og öðru ýtt til hliðar. Staflinn sem beið stækkaði stöðugt og smám saman 

fór hann að valda streitu þar sem hann var sýnileg áminning um vangetu til þess að hafa 

stjórn á starfinu. Yfirþyrmandi tilfinning var fyrir vinnuálagi þar sem aldrei var hægt að 

ljúka störfum dagsins á 10-13 stunda vinnudegi.  

Í Finnlandi eru sumar deildir með tvo deildarstjóra, annar er ábyrgur fyrir stjórnuninni 

og hinn fyrir þróun hjúkrunar. Deildarstjórarnir eyða um helmingi vinnu sinnar við klínísk 

störf (Suominen, Savikko, Puukka, Doran og Leino-Kilpi, 2005). 

Fram kom í eigindlegri rannsókn Parsons og Stonestreet (2003) að verkefni 

deildarstjóranna væru svo margvísleg og mörg að 70-80 stunda vinnuvika myndi jafnvel 

ekki nægja. Þeir voru þreyttir í lok dags og fannst ekki nógu vel greitt fyrir 

sólarhringsábyrgð alla daga ársins. Flestir unnu 60 tíma á viku eða 10-12 stundir á dag, fyrir 

utan þá vinnu sem tekin var með heim og alltaf var aðgengi að þeim frá deildarinnar hálfu. 

Þeir reyndu að finna jafnvægi á milli vinnu og einkalífs með því að vinna ekki meira en 10-

12 tíma á dag. 

Upplifun af stuðningi og tengsl stuðnings og heilsu 

Almennt er álitið að þeir starfsmenn sem upplifa virðingu og umhyggju frá fyrirtæki 

sínu séu líklegri til þess að sýna því hollustu og bera hag þess fyrir brjósti. Þeir gera 

markmið þess frekar að sínum og verða duglegri að viðhalda gildum þess. Stuðningur hefur 

jákvæð áhrif á frammistöðu og neikvæð tengsl við streitu, vinnufjarvistir og þess að langa til 
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að hætta í starfinu (Hlín Kristbergsdóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og Arney Einarsdóttir, 

2008). 

Í heimildarleit Mariu R. Shirey (2006) kemur fram að í þeim rannsóknum sem gerðar 

voru á deildarstjórum með tilliti til streitu og bjargráða, frá árinu 2000 til 2006, er áhersla 

lögð á flókið og streituvaldandi hlutverk hjúkrunardeildarstjóra og tengsl við 

vinnuumhverfið og manneklu. Skortur á stuðningi og leiðsögn auki streitu og minnki 

starfsánægju. Óhóflegt vinnuálag er tengt streitu og kulnun en þeir deildarstjórar sem lýstu 

mikilli starfsánægju voru líklegri til þess að leita lausna á vandamálum og voru 

streituþolnari. Þeir nutu yfirleitt mikils stuðnings fjölskyldu. Til þess að auka persónulegan 

og faglegan árangur í starfi hafa deildarstjórarnir bent á þörfina fyrir stuðning frá háttsettari 

yfirmönnum sem þeir þarfnist til þess að geta tekist á við breytingar á hlutverki sínu og 

viðfangsefnum.  

Gibbins og Marshall (1984) skoðuðu með eigindlegri rannsóknaraðferð hvert 10 

deildarstjórar á nýburagjörgæslu í Bandaríkjunum leituðu eftir stuðningi. Þeir leituðu mest 

til eigin félaga eftir stuðningi þar sem þeir deildu sameiginlegri reynslu, síðan til sviðstjóra 

þar sem hann var meðvitaður um vandamálin á deildinni en ekki þátttakandi og gat gefið 

hlutlaust mat á aðstæður, loks var leitað eftir stuðningi hjá maka eða vini. 

Í eigindlegri rannsókn Paliadelis o.fl. (2007) á 20 deildarstjórum í Bretlandi kom fram 

að þeir leituðu eftir stuðningi í formi upplýsinga til annarra deildarstjóra en einnig til 

starfandi hjúkrunarfræðinga á deildunum. Deildarstjórarnir sögðu að ekkert formlegt 

stuðningsnet væri í kringum þá og að stofnanirnar styddu ekki við bakið á þeim sem skyldi. 

Lögð var áhersla á að hvert sjúkrahús þyrfti að hafa gott net meðal deildarstjóranna þar sem 

þeir gætu komið saman og rætt ýmis mál og miðlað reynslu. Það væri sérstaklega mikilvægt 

fyrir nýja deildarstjóra að fá slíkan stuðning í starfi.  

Í tvíþættri rannsókn Bradley og Cartwright (2002) á 350 hjúkrunarfræðingum í 

Bretlandi kom í ljós að þeir sem fengu meiri stuðning frá stofnuninni og upplifðu að þeir 
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skiptu máli fyrir starfsemina, lýstu betri heilsu og aukinni starfsánægju. Slík tengsl komu 

ekki fram við stuðning frá yfirmanni eða samstarfsaðila. Eini stuðningurinn sem hafði áhrif á 

heilsu var frá stofnuninni sjálfri.  

Í megindlegri rannsókn Laschinger, Purdy, Cho og Almost (2006) á 202 

deildarstjórum í Kanada kom fram að þeir sem upplifðu aukinn stuðning stofnunar töldu 

gæði hjúkrunar vera betri, aukin tryggð var við vinnuveitandann og aukin starfsánægja. Þeir 

lýstu auknu sjálfstæði í starfi, voru öruggari með starf sitt og höfðu meiri orku. Minna var 

um þreytu og færri neikvæð líkamleg einkenni, s.s. höfuðverk, mæði og vöðvaskjálfta. 

Upplifun af stuðningi stofnunar hafði einnig tengsl við minni kulnunareinkenni.  

Fram kom í megindlegri rannsókn Lindholm, Dejin-Karlsson, Östergren og Udén 

(2003) á 268 sænskum deildarstjórum að þeir sem lýstu verri heilsu sem upplifðu miklar 

starfskröfur eða lítinn vinnustuðning, höfðu lítinn stuðning af faglegu neti deildarstjóra og 

töldu sig fá lítinn félagslegan- og tilfinningalegan stuðning eða áþreifanlegan stuðning í 

formi þjónustu eða hjálpar (instrumental support).  

Deildarstjórar eru líklegri til að lýsa verri líkamlegri heilsu ef starfskröfur til þeirra eru 

miklar, skortur er á stuðningi frá yfirmanni eða samstarfsaðilum, lítið aðgengi að 

upplýsingum og skortur á hvatningu frá yfirmanni til að auka sjálfstraust og trú á getu þeirra 

til að sinna starfinu (Laschinger o.fl., 2006). 

Bjargráð 

 Yfirleitt er munur gerður á milli vandamálamiðaðra bjargráða sem ætlað er að leysa 

vandamál og tilfinningamiðaðra bjargráða sem fela í sér stjórnun á andlegri streitu (Kam-

Weng, Kwok-Bun og Ytu-Chung, 2007).  

Í megindlegri rannsókn Terzioglu (2006) á 62 deildarstjórum í Tyrklandi, kom fram að 

72,6% þeirra notuðu vandamálamiðuð bjargráð með gagnasöfnun, greiningu og úrlausnum. 

Þeir sem höfðu menntun í stjórnun og lengri starfsaldur lýstu meiri hæfni til þess að leysa 

vandamál. 
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Bjargráð (coping) þeirra fimm deildarstjóra sem tóku þátt í rannsókn Shirey o.fl., 

(2008) fólust í samblandi af tilfinninga- og vandamálamiðuðum lausnum. 

Tilfinningamiðaðar lausnir notuðu þeir t.d. til þess að takast á við reiðitilfinningu og huggun 

sóttu þeir til vina sem veittu hluttekningu eða hunsuðu ágreining við jafningja til að 

fyrirbyggja árekstra. Vandamálamiðaðar lausnir fólu í sér aukna menntun sem styrkti þá í 

starfi og ráðgjöf sem jók á sjálfsvitund og sjálfsumönnun þeirra. Í eigindlegri rannsókn 

Frisch, Dembeck og Shannon (1991) á 21 deildarstjóra í Kanada töldu flestir sig nota 

tilfinningamiðaðar lausnir en þegar þeir voru látnir lýstu áætluðum viðbrögum við tilbúnum 

dæmum notuðu 18 af 21 vandamálamiðaðar lausnir, greindu vandann til þess að skilja hann 

betur og settu fram áætlun til þess að takast á við hann. 

Áhrif eflingar (empowerment) 

 Hugtakið efling hefur verið skilgreint á ýmsan hátt en kjarni þess felur í sér hæfileika og 

getu einstaklingsins til þess að sinna verkefnum eða vinnu á fullnægjandi hátt (Laschinger, 

Gilbert, Smith og Leslie, 2010; Suominen, o.fl., 2005). Efling hefur verið talið jákvætt 

hugtak sem minnkar vinnutengda streitu, eykur starfsánægju og starfshæfni og í  hjúkrun 

hefur eflingu verið lýst sem tilfinningu um áhrif, hæfni og staðfestu (Suominen o.fl., 2007). 

Suominen o.fl., (2007) gerðu rannsókn á 154 deildarstjórum í Finnlandi og skoðuðu 

þrjár tegundir eflingar, tjáningar (verbal), atferlis (behavioural) og árangurseflingu (outcome 

empowerment). Þessar þrjár gerðir eflingar eru ólíkar en tengjast náið hver annarri. Metin 

voru stig deildarstjóranna á bilinu 1-10. Tjáningarefling felur í sér getuna til þess að láta í 

ljós eigin upplifun innan mismunandi hópa og þátttöku í ákvörðunartöku, þar fengu 

deildarstjórarnir 8,75 stig. Mesta sjálfstraustið var að verja sjónarmið sín í umræðum við 

samstarfsmenn en minnsta sjálfstraustið var að ræða vinnutengd vandamál við stjórnendur 

utan þeirra eigin starfseiningar. Atferlisefling felur í sér getuna að geta tekið þátt í hópvinnu, 

greint og leyst vandamál, aukið færni og unnið meira krefjandi störf. Þar fengu 

deildarstjórarnir 8,10 stig. Mesta sjálfstraustið var við að taka þátt í hópvinnu með 



 

32 
 

samstarfsfélögunum og tileinka sér nýja færni í tengslum við starf sitt en minnsta 

sjálfstraustið var á getunni til þess að beita stærðfræði og tölfræði í starfi sínu. 

Árangursefling felur í sér getuna að greina orsakir vandamála og að leysa þau, þar fengu 

deildarstjórarnir 7,69 stig. Mesta sjálfstraustið kom fram í að geta hjálpað samstarfsmönnum 

að breyta starfsháttum sínum til batnaðar en minnsta sjálfstraustið var við að hjálpa 

starfsfólki mismunandi deilda að greina undirrót vandamála. Þeir sem voru með litla streitu 

voru með hærra hlutfall af tjáningar- og atferliseflingu en þeir sem upplifðu streitu oft eða 

mjög oft. Þeir sem töldu sig ráða vel við vinnu sína voru metnir hærri í atferlis- og 

árangurseflingu.   

Laschinger, Almost, Purdy og Kim (2004) gerðu megindlega rannsókn á 202 

hjúkrunarstjórnendum í Kanada. Skoðuð voru áhrif tveggja eflingarþátta í vinnuumhverfinu 

á kulnun, starfsánægju og á líkamlega og andlega heilsu. Annars vegar voru það áhrif 

eflingar sem tengist formgerð fyrirtækisins og felst í aðgengi að upplýsingum, stuðningi, 

nauðsynlegum úrræðum og tækifærum til þess að vaxa og þroskast í starfi. Hins vegar voru 

það áhrif eflingar á andlega líðan sem felur í sér að kröfur vinnunnar og eigin skoðanir og 

gildi fara saman. Stjórnendurnir upplifðu vinnuumhverfi sitt einungis með meðaleflingu. 

Hátt hlutfall þátttakenda upplifði sálræna eflingu en voru samt sem áður með hátt hlutfall 

kulnunar en lýstu þrátt fyrir það góðri líkamlegri og andlegri heilsu. Efling sem tengdist 

formgerð fyrirtækisins hafði mesta forspárgildið fyrir starfsánægju og kulnun. 

Deildarstjórarnir lýstu minnsta aðgenginu að stuðningi og tilfinningin um andlega örmögnun 

hafði sterkust neikvæð tengsl við aðgengi að nauðsynlegum úrræðum.  

Ánægja í starfi 

Starfsánægja snýst um hvernig starfsmaðurinn metur starf sitt með tilliti til 

starfsreynslu, væntingar og samanburðar og er mikilvægur þáttur í forspá um almenna 

vellíðan og hamingju. Einstakir þættir í starfinu eða á vinnustaðnum hafa áhrif á 

starfsánægju, svo sem launakjör, tegund starfs, vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn, 
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viðhorf til yfirmanna og stefnu fyrirtækis, vinnuferlar og tækifæri til starfsþróunar og 

stöðuhækkana (Hlín Kristbergsdóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og Arney Einarsdóttir, 2008; 

McNeese-Smith, 1997). 

Stjórnendur sem eru ánægðir í starfi hafa aukin jákvæð áhrif á stuðning stofnunar við 

starfsmenn og hafa áhrif á hversu mikla ábyrgð þeir taka að sér og hafa hæfileika til þess að  

viðhalda eigin eiginleikum innan stofnunar. Mesta starfsóánægjan felur í sér tilfinningu um 

of mikla ábyrgð, ekki nægilegt umboð eða vald og takmarkaða þátttöku í ákvörðunartöku. 

Hún markast einnig af takmörkuðum tækifærum til framfara og skorti á samvinnu á milli 

stjórnunarstiga (Laschinger o.fl., 2004).  

Með stækkun deilda eykst starfsmannaveltan og það gerir deildarstjóranum enn 

erfiðara að halda utan um starfslið sitt. Mikið og langvarandi vinnuálag hefur sömu áhrif á 

starfsánægju deildarstjóranna og  hjúkrunarfræðinganna, það eykur líkur á brottfalli þeirra úr 

stéttinni og skorti á deildarstjórum. Sá skortur  var til dæmis metinn allt að 8,5% í 

Bandaríkjunum árið 2000 og er talinn eiga eftir að aukast jafnt og þétt (Andrews og 

Sziegielewski, 2005; HSM hópurinn, 2002).   

Í rannsóknum Laschinger o.fl., (2004 og 2006) kom fram að deildarstjórarnir lýstu 

miðlungs starfsánægju og trúfestu við stofnunina. Í rannsókn Parsons og Stonestreet (2003) 

lýstu 28 deildarstjórar nokkrum þáttum sem þeir sögðu hafa áhrif á starfsánægju sína og 

fyrirætlun um að starfa áfram sem deildarstjórar. Samskipti voru mikilvæg, að næsti 

yfirmaður gæti hlustað og gefið handleiðslu, fylgst með því sem verið er að gera á deildinni 

og tekið þátt í því. Sjálfstæði og traust sé á milli aðila. Upplýsingaflæði á milli deildarstjóra 

og efri stjórnenda sé gott og að deildarstjórarnir fái að fylgjast með framvindu mála hjá 

stofnuninni og séu þátttakendur í þeirri forgangsröðun sem þar þurfi að fara fram. Yfirmenn 

gefi svörun á störf þeirra þannig að þeir viti hvernig þeim gengur og rödd deildarstjóranna 

heyrist og skiljist. Jákvæðustu svörunina sögðust þeir fá frá sjúklingum sínum og vera 

stoltastir af því að veita þeim gæðaumönnun. 
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Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga lét gera könnun á vinnuálagi og starfsánægju 219 

hjúkrunarfræðinga og 46 deildarstjóra árið 2000. Svör deildarstjóranna voru aðgreind í 

nokkrum tilvikum. Þegar spurt var um starfsánægju kom í ljós að mesta ánægjan var með 

deildarstjórann, síðan samstarfsfólkið og starfið sjálft. Minnsta ánægjan var með launin og 

að fáir möguleikar væru til stöðuhækkunar (Páll Biering og Herdís Sveinsdóttir, 2001a).   

Árið 2002 var gerð rannsókn á 394 hjúkrunarfræðingum í samvinnu 

Rannsóknarstofnunar í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands og Rannsóknar- og 

heilbrigðisdeildar Vinnueftirlitsins. Markmiðið var að kanna líkamlega, andlega og 

félagslega líðan hjúkrunarfræðinga og athuga tengsl við vinnuálag og starfsaðstæður.  Ekki 

var tekið fram að hjúkrunardeildarstjórar hefðu tekið þátt í þessari rannsókn. Í ljós kom að 

hjúkrunarfræðingar voru almennt sáttir við vinnuna sína og meðaltal starfsánægjunnar  var 

7,79 á kvarðanum 1-10 (Herdís Sveindóttir, Hólmfríður Gunnarsdóttir og Hildur 

Friðriksdóttir, 2003b).  

Streita 

Streita er algeng í nútímaþjóðfélagi og þeir sem eru undir miklu vinnuálagi finna 

gjarnan fyrir streitu en þau einkenni eru persónubundin og misjafnt er hversu vel fólk þolir 

álag. Almennt er talið að stjórnendur séu undir meira álagi en aðrir og því hættara við streitu, 

en streita tengist ekki eingöngu kröfum sem gerðar eru í vinnu, heldur getur hún einnig 

tengst einkalífi og öðrum umhverfisþáttum og sem leiða til innri tilfinningu um spennu. 

Streita getur verið samsafn af þreytu og spennu sem verður vegna langvinns álags og getur 

komið smá saman þannig að einkennin venjast og verða hluti af daglegu lífi (Ingólfur 

Sveinsson, 1998).  

Tegundir streitu. Yfirleitt er talað um lífeðlisfræðilega-, andlega eða félagslega 

streitu. Lífeðlisfræðileg streita er um truflun á líkamsstarfsemi, sálræn streita metur vitræna 

þætti sem ógnun (Choen, Kessler og Gordon, 1997; Evans, Hucklebridge og Clow, 2000) og 

félagsleg streita er truflun á félagslegu umhverfi einstaklingsins (Evans o.fl., 2000; Thoits, 
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1995). Viðbrögð við streitu eru þríþætt og felast í líkamlegum-, andlegum- og  atferlislegum 

einkennum. Líkamleg einkenni eru hækkaður blóðþrýstingur, örari hjartsláttur, truflanir frá 

meltingarvegi, vöðvabólga, minnkuð gæði svefns og líkamsþyngd getur breyst. Andleg 

einkenni geta orðið svo sem pirringur, óþolinmæði, reiði og vonleysi, kyndeyfð og minnkuð 

einbeiting. Atferliseinkenni geta falið í sér árásargirni, eirðarleysi, aukna notkun á 

vímuefnum, ofát eða lystarleysi. Frammistaða í starfi dalar, mistök og fjarvistir verða tíðari 

og greinilegar breytingar sjást á lífsmynstri (Ingrid Kuhlman, 2002). 

Streita er neikvæð þegar hún eyðir orku og eykur álag á líkamann og veldur bæði 

líkamlegum og sálrænum skaða en jákvæð þegar hún hvetur til breytinga og eykur 

afkastagetu og persónulega getu (Judkins o.fl., 2006).  

Lífeðlisfræðileg viðbrögð við streitu. Hans Selye (1907-1982) var lyflæknir og 

innkirtlasérfræðingur sem sérhæfði sig í rannsóknum á streitu og er talinn hafa fyrstur áttað 

sig á áhrifum streitu á andlega og líkamlega líðan og komið fram með streituhugtakið. Árið 

1956 gaf hann út bókina „The stress of life“ sem vakti athygli á viðbrögðum sjálfvirka 

taugakerfisins og innkirtlakerfisins við streitu, sem hafa verið kölluð „undirstúku-

heiladinguls-nýrnahettu öxuls viðbrögð (UHN öxull)“ UHN viðbrögð eru margþætt röð 

beinna og gagnkvæmra áhrifa á milli undirstúku, heiladinguls og adrenalín kirtla í 

nýrnaberki. Samspil þessara líffæra mynda UHN öxulinn sem er stór hluti 

taugainnkirtlakerfisins sem stýrir viðbrögðum við streitu en stjórnar einnig mörgum ferlum 

líkamans þar með talið meltingu, ónæmiskerfinu, skapi og tilfinningum, kynlöngun, 

orkuforða og brennslu. Fyrstu viðbrögð við streitu eru viðbrögð sympatíska arms ósjálfráða 

taugakerfisins. Taugaþráður liggur inn í merg nýrnahettnanna og við streituviðbragð losnar 

þaðan katekólamín (epinefrín og norepinefrín). Adrenalínið sem kemur inn í blóðrásina 

hefur strax örvandi áhrif, útlægar æðar dragast saman, hjartað eykur slagkraft sinn, 

blóðþrýstingur og blóðsykur hækkar og líkaminn er búinn undir bardaga eða flóttaviðbrögð 

(Cohen o.fl., 1997; McEwen, 1998). Í kjölfarið virkjast UHN viðbrögð með ósjálfráðum 
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taugaboðum til undirstúku heilans sem sendir boð til heilabarkar og til ýmissa líffæra um að 

búa líkamann undir átök. Heilabörkurinn er tengiliður á milli tauga- og innkirtlakerfis og 

hann ákveður hvort halda skuli streituviðbrögum áfram eða hætta þeim og metur 

streituvaldinn annað hvort hættulausan eða hættulegan. Yfirstjórn hormónakerfis er í 

heiladingli sem er áfastur undirstúkunni og örvast við boð frá henni sem geta verið í formi 

hugsana eða ósjálfráðra taugaboða og losa hormón út í blóðrásina. Ytra lag nýrnahettnanna 

tengist beint undirstúku eftir boðleiðum ósjálfráða taugakerfisins og boð frá undirstúku til 

heiladinguls valda losun á adrenocorticotropic hormóni (ACTH)  sem berst með blóðrásinni 

til ytra lags nýrnahettnanna, þar veldur það losun á tveimur hormónum, kortisól og 

aldósterón, sem eru mikilvæg í streituviðbrögðum. Kortísól hefur áhrif á efnaskipti 

líkamans, örvar m.a. blóðsykursmyndun.Talið er að það ferli geti valdið breytingum á  fitu 

og ýmsum próteinum í blóðinu og að langvarandi streita hafi áhrif á nýmyndun próteina. Við 

það laskast ónæmiskerfi líkamans og viðnám gegn sjúkdómum minnkar. Kortisól getur 

einnig hamlað virkni insúlíns og þannig valdið vægum sykursýkiseinkennum. Blóðfita er 

talin aukast og það getur valdið skaða á hjarta og æðakerfi til lengri tíma. Aldósterón 

auðveldar m.a. vöðvum að losna við úrgangsefni og býr þá þannig undir átök. Salt losnar og 

það veldur breytingum á vökvajafnvægi líkamans. Blóðmagn eykst og það veldur hærri 

blóðþrýstingi og álag á hjarta eykst. Adrenalínið hækkar blóðsykur, örvar hjartslátt og 

undirbýr menn fyrir flótta eða árás (Cohen o.fl., 1997; Evans o.fl, 2000; McEwen og Stellar, 

1993; Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993).  

Það hefur mælst hærra magn af kortisól í blóði hjá þeim sem eru kvíðnir eða stressaðir. 

Þeir sem eru stressaðir fá frekar efri loftvegasýkingar, eru gjarnan þyngri og er hættara við 

sykursýki af gerð II, háþrýstingi og þunglyndi (Rabin, 2007).  

Langtíma ofgnótt af adrenalíni í líkamanum hefur skaðleg áhrif og bælir m.a. 

frumuviðbrögð í ónæmiskerfinu, eykur hjartslátt og hækkar blóðþrýsting sem síðan getur 
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leitt til hjartsláttaróreglu (Cohen o.fl., 1997). Langvarandi háþrýstingur flýtir fyrir kölkun 

æðaveggja og getur þannig aukið hættuna á  hjartadrepi (McEwen, 1998). 

Rannsókn á 394 einstaklingum sýndi að þeir sem skoruðu hærra á streitukvarða var 

hættara við að fá efri loftvegasýkingar eftir gjöf nefdropa sem innihéldu kvefvaldandi veirur,   

munurinn var 74-90% og jókst með aukinni streitu (Cohen, Tyrelli og Smith, 1991). 

Þrátt fyrir að vitneskjan um viðbrögð UHN möndulsins séu enn í gildi þá er nú vitað 

að viðbrögð við streitu eru mun flóknari og líklega bregðast flestir ef ekki allir kirtlar 

líkamans við streitu. Talið er að langvarandi streita bæli margvísleg frumuviðbrögð í 

ónæmiskerfinu svo sem Th1 og Th2 cytokinasa en bráð streita geti örvað ýmis 

frumuviðbrögð s.s. NK-frumna, CD8+, seytunarhraða sIgA og aukið tímabundið virkni 

ónæmiskerfisins með aukinni seytingu frumna (Evans o.fl., 2000).  

Síðustu ár hafa einnig komið fram vísbendingar um að ákveðið hormón, neuropeptide 

Y (NPY) sem myndast m.a. við streituaðstæður, geti komið í veg fyrir að ónæmiskerfið 

starfi rétt. NPY er framleitt af mið- og úttaugakerfi og einnig við örvun á frumum í 

ónæmiskerfinu. NPY hefur áhrif á frumuflutning stórátfrumna (macrophaga), Th-

hjálparfrumna, losun cytokinasa og á mótefnamyndun. Klínískar rannsóknir hafa gefið 

vísbendingu um að NPY hafi áhrif á ónæmissjúkdóma eins og astma og liðagigt og það 

gefur von um að möguleiki sé á að þróa nýja kynslóð af lyfjum gegn sjálfsónæmis- og 

bólgusjúkdómum (Wheway o.fl., 2005; Wheway, Herzog og Mackay, 2007).   

Vinnutengd streita og orsakaþættir. Á síðari árum hafa komið fram skýr tengsl á 

milli starfstengdrar streitu og vellíðunar í starfi (Naude og McCabe, 2005). Vinnutengd 

streita hefur m.a. verið skilgreind sem neikvæð andleg og líkamleg viðbrögð sem koma fram 

þegar misræmi verður á milli starfskrafna, getu, þarfa og eiginleika einstaklingsins (Di 

Martio, 2003; Sturla Hreinsson, 2004).  

Vaxandi fjöldi fólks vinnur við þær aðstæður að verkefni og kröfur vinnunnar eru svo 

miklar að það nær sjaldan eða aldrei þeirri slökun  sem er nauðsynleg til þess að hlaða 
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batteríin eða safna orku fyrir næstu álagstörn. Sumir upplifa hverja stund sem kapphlaup við 

klukkuna vegna krafna sem sér ekki fyrir endann á (Steinunn I. Stefánsdóttir, 2003).  

Tengsl streitu við menntun og starf. Rannsókn var gerð af breska vinnueftirlitinu, 

Health & Safety Executive (HSE) í Bristol á 1700 einstaklingum sem valdir voru af 

handahófi. Hún leiddi í ljós að 20% launþega töldu sig haldna mikilli eða mjög mikilli 

streitu og þeir sem voru á aldrinum 35-55 ára komu verst út. Streita jókst með aukinni 

menntun og þeir sem voru meira menntaðir og með háskólagráðu sýndu meiri merki streitu 

en þeir sem voru minna menntaðir. Kennarar skoruðu hæst á streitukvarðanum með 41,5% , 

síðan komu hjúkrunarfræðingar í öðru sætið með 31,8%  og stjórnendur í því þriðja með 

27,8% (Smith, Brice, Collins, Matthews og McNamara, 2000). Samanburður á þremur 

íslenskum rannsóknum, á hjúkrunarfræðingum, kennurum og flugfreyjum, sýndi að streita 

og þreyta í starfi var minnst hjá hjúkrunarfræðingum (Herdís Sveinsdóttir, 2005). 

Tengsl streitu við brotthvarf úr starfi. Streita hefur áhrif á starfsánægju og er einn af 

þáttunum sem stuðla að því að hjúkrunarfræðingar velja annan starfsvettvang (Herdís 

Sveinsdóttir, Páll Biering og Alfons Ramel, 2006; Judkins o.fl., 2006; Letvak og Burk, 2008; 

Mäkinen, Kivimäki, Elovainio og Virtanen, 2003).  

Vegna vinnutengdrar streitu hefur einn af hverjum fimm hjúkrunarfræðingum áætlað 

að fara í aðra starfsgrein innan fimm ára og um 50% þeirra hugsa oft um að hætta (Herdís 

Sveinsdóttir o.fl., 2006). Of mikið vinnuálag olli mestri streitu hjá íslenskum 

hjúkrunarfræðingum, síðan komu ónóg tjáskipti og ráðgjöf (Herdís Sveindóttir o.fl., 2003b; 

Páll Biering og Herdís Sveinsdóttir, 2000).  Streita tengd samstarfi lagðist þyngra á 

hjúkrunarstjórnendur en almenna hjúkrunarfræðinga (Páll Biering og Herdís Sveinsdóttir, 

2001b).  

Hjúkrunarstörf hafa verið talin andlega erfið og tengist vinnutengd streita þáttum eins 

og hjúkrun dauðvona einstaklinga, samskiptum við annað starfsfólk, vanmætti til þess að 
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taka á tilfinningalegum viðbrögðum sjúklinga og fjölskyldna þeirra, vinnuálagi og fleira 

(Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kristinn Tómasson, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). 

Atencio, Cohen og Gorenberg (2003) gerðu rannsókn á 245 hjúkrunarfræðingum á 

stóru sjúkrahúsi í Kaliforníu, þar sem hjúkrunarfræðingar í ábyrgðarstöðum voru 68% 

þátttakenda. Þeir sem unnu í fleiri en 40 klukkustundir á viku upplifðu meira vinnuálag og 

tímaleysi og áttu erfiðara með að slaka á en þeir sem unnu færri en 30 klukkustundir á viku. 

Í rannsókn, Shirley o.fl. (2008) tengdist vinnutengd streita margbreytileika í starfi, 

ágreiningi, margræðni, skorti á skýru hlutverki deildarstjóra, væntingum og látlausum 

viðtölum allan vinnudaginn þar sem starfssviðið var mjög viðtækt. Í rannsókn Suominen 

o.fl. (2007)  upplifðu deildarstjórarnir fremur oft streitu en töldu að þeir hefðu góða 

hæfileika til að fást við vinnuna.  

Áhrif streitu á líkamlega og andlega líðan. Síðastliðin 20 ár hafa rannsóknir beinst 

að sambandinu milli vinnutengdrar streitu og ýmissa sjúkdóma. Breytingar á svefnmynstri, 

andlegri líðan, einkenni frá maga og höfuðverkur eru dæmi um algenga kvilla sem tengjast 

streitu og geta komið fram án þess að streitan hafi varað lengi. Áhrif streitu á langvinna 

sjúkdóma er erfiðara að staðfesta því sumir þeirra eru lengi að búa um sig og fjöldamargir 

aðrir þættir geta einnig komið þar að. Ýmislegt bendir þó til þess að streita gegni veigamiklu 

hlutverk í hjartasjúkdómum og sjúkdómum í hreyfi- og stoðkerfi líkamans og í  ýmsum 

sálrænum kvillum (Sturla Hreinsson, 2004), og hafi áhrif á astma, sykursýki, 

meltingarfærasjúkdóma, krabbamein og sýkingar (McEwen og Stellar, 1993). Hún getur 

einnig valdið langvarandi þreytu, höfuðverk, bakverk, svefnleysi, pirring og 

einbeitingarleysi (Eggert S. Birgisson, 2004). 

Fáar rannsóknir fundust um heilsu hjúkrunardeildarstjóra en líklega eru 

hjúkrunarfræðingar sú kvennastétt sem mest hefur verið rannsökuð í gegnum árin. Er það 

aðallega vegna tveggja stórra framskyggna (prospective) langtímarannsókna á heilsufari 

kvenhjúkrunarfræðinga. Rannsóknirnar voru fjármagnaðar af National Institute of Health 
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(NIH) í Bandaríkjunum og skoðaðir voru áhættuþættir varðandi langvarandi sjúkdóma í 

konum. Fyrri rannsóknin „The Nurse´s Health study I “ hófst árið 1976 og tóku 122 þúsund 

hjúkrunarfræðingar á aldrinum 30 -55 ára þátt í henni. Síðari rannsóknin „The Nurse´s 

Health Study II“ var viðbót við hina fyrri og hófst árið 1989. Tóku 116.686 

hjúkrunarfræðingar á aldrinum 25-42 ára þátt í henni. Þátttakan í báðum rannsóknunum var 

90% sem er mikill styrkleiki. Þessar rannsóknir eru enn í gangi og hafa niðurstöður þeirra 

haft mikið gildi fyrir heilsufar kvenna. Annað hvert ár fá þátttakendur sendan ítarlegan 

spurningalista þar sem spurt er um heilsufarsvandamál og heilsutengda þætti svo sem 

reykingar, mataræði, hormónanotkun, meðgöngu, tíðarhvörf og lífsgæði. Blóðprufum og 

þvagsýnum er safnað og hafa niðurstöður rannsóknanna haft mikið gildi og leitt til nýrrar 

sýnar á heilbrigði og sjúkdóma og á þeim þáttum sem eru verndandi eða valda áhættu. 

Markmið rannsóknanna var og er að öðlast þekkingu á áhrifaþáttum krabbameins en 

niðurstöðurnar hafa varpað ljósi á ýmsa áhættuþætti sem tengjast fjölmörgum öðrum 

sjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki. Mikilvægt er að rannsóknirnar 

hafa sýnt fram á að mataræði, hreyfing og aðrir lífsstílsþættir geta stuðlað að betri heilsu 

(Hankinsson, 2007; Killien, 2004; Willett, 2006).  

Í könnun á vinnuálagi og starfánægju íslenskra hjúkrunarfræðinga sagðist helmingur 

svarenda vera undir stöðugu álagi og voru skjálfti og kvíði algengustu kvartanirnar. Fundu 

tæplega 6% stöðugt fyrir kvíða eða innri skjálfta og tæp 30% fundu stundum fyrir þessum 

einkennum.  Ekki voru aðgreindir hjúkrunarfræðingar og deildarstjórar í þessum 

niðurstöðum (Páll Biering, 2000). Í könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga fundu 13% svarenda fyrir kvíða og spennu og 11% fundu fyrir síþreytu 

(Herdís Sveindóttir o.fl., 2003b) 

Stoðkerfi 

Vinnutengd stoðkerfisröskun. Vinnutengd stoðkerfisröskun er sameiginlegt og 

lýsandi heiti á einkennum sem orsakast af eða versna við vinnu og felast í óþægindum, 
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skerðingu, fötlun eða viðvarandi sársauka í liðum, vöðvum, sinum og öðrum mjúkvefjum 

(Polanyi o.fl., 1997). Einkennin geta verið breytileg, allt frá óþægindum og verkjum til þess 

að líkamleg geta minnkar og loks örorku. Stoðkerfisraskanir valda skaða og þjáningu og 

fjárhagslegu tjóni vegna örorku, meðferðarkostnaðar og tekjumissi. Stoðkerfisröskun er að 

jafnaði tengd við líkamlega krefjandi vinnuaðstæður og endurteknar einhæfar hreyfingar en 

mikil tölvunotkun í langan tíma er áhættuþáttur fyrir stoðkerfisröskun í efri hluta líkamans. 

Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa sýnt að sumir persónulegir þættir eru áhættuþættir fyrir 

stoðkerfisröskun, eins og reykingar, yfirvigt eða lélegt líkamlegt form og léleg almenn heilsa 

(Podniece og Taylor, 2008). 

Verkir frá stoðkerfi. Í heimildaleit fundust engar rannsóknir sem fjölluðu um verki 

frá stoðkerfi hjá hjúkrunardeildarstjórum en rannsóknir hafa verið gerðar á 

hjúkrunarfræðingum. Í megindlegri rannsókn Lipscomb, Trinkoff, Brady og Geiger-Brown 

(2004) á 1163 hjúkrunarfræðingum í Bandaríkjunum, var spurt út í stoðkerfiseinkenni, 

samkvæmt norræna spurningalistanum. Spurt var um einkenni síðastliðið ár sem vöruðu í 

viku eða lengri tíma eða höfðu komið mánaðarlega og valdið miðlungs eða meiri verkjum. Í 

ljós kom að 20% höfðu haft óþægindi frá hálsi, 17% frá öxlum og 29% frá baki. Sterk tengsl 

komu fram við aukin stoðkerfiseinkenni frá hálsi og baki þar sem miklar eða 

miðlungsbreytingar höfðu orðið á starfsumhverfi og þeir hjúkrunarfræðingar sem lýstu 

fleirum en sex breytingum á vinnuumhverfi sínu voru meira en fjórum sinnum líklegri til 

þess að fá óþægindi frá hálsi en þeir sem lýstu einni eða engri breytingu á vinnuumhverfi. 

Neikvæðar breytingar á vinnuumhverfi fólust m.a. í ófylltum stöðugildum 

hjúkrunarfræðinga, flutningi á aðra deild, aukinni ábyrgð og aukinni hjúkrunarþyngd. 

Breytingar í vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga sem leiða til aukins álags geta aukið allt að 

þrisvar sinnum þær stoðkerfisraskanir sem koma fram í hálsi og baki. 

Í könnun á vinnuálagi og starfánægju íslenskra hjúkrunarfræðinga kom fram að 

algengustu líkamlegu einkennin voru frá stoðkerfi og var bakverkur algengastur, í öðru sæti 



 

42 
 

voru bólgnir vöðvar og liðamót og í þriðja sæti voru verkir eða stirðleiki í höndum og fótum   

(Páll Biering, 2000). Í könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga kom 

fram að flestir hjúkrunarfræðinganna höfðu einhvern tímann haft verki í neðri hluta baks, 

mjóbaki eða spjaldhrygg á síðustu tólf mánuðum og höfðu 10% þeirra haft verulega verki 

(Herdís Sveinsdóttur o.fl., 2003b).  

Aðrar rannsóknir benda til að hjúkrunarfræðingar hafi verki frá stoðkerfi í um 60% 

tilvika, það sé líkt og hjá konum almennt og minna en hjá öðrum umönnunarstarfsfólki. 

Verkir frá mjóbaki aukist yfirleitt með hækkandi aldri (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2000). 

Rannsókn gerð á konum sem unnu við öldrunarþjónustu árið 2000 sýndi að orsakatengsl 

voru á milli stoðkerfisóþæginda og þess að verða andlega úrvinda eftir vinnudaginn og gat 

það tengst skorti á tíma til að ljúka verkefnum (Berglind Helgadóttir o.fl., 2001). Í könnun 

American Nurses Association (ANA) (2001), voru 4.826 hjúkrunarfræðingar beðnir um að 

meta þrjá helstu áhættuþættina á heilsu þeirra og öryggi í starfi. Mesta hættan var talin vera 

vegna áhrifa bráðrar og langvarandi streitu og vinnuálags (70,5%), síðan komu einkenni frá 

baki sem gætu gert viðkomandi óvinnufæran (59,4%) og loks áhættan af því að fá eyðni- eða 

lifrabólguveiru vegna stunguóhapps (45,3%) (Killien, 2004).  

Verkjum er gjarnan skipt í þrennt eftir tímalengd. Verkir sem vara í allt að sex vikum 

kallast bráðaverkir, verkir sem vara í 6-12 vikur kallast millibilsástand og þegar verkir hafa 

varað lengur en þrjá mánuði er farið að tala um þá sem langvarandi eða króníska. Kostnaður 

við fyrri tvo verkjaflokkana er vegna 80% sjúklinga en í síðasta hópnum eru 20% 

sjúklinganna með 80% af kostnaðinum (Hávar Sigurjónsson, 2009). Áhersla á nálgun 

langvarandi stoðkerfisverkja var áður læknisfræðileg og líffræðileg en á undanförnum 

áratugum hefur nálgunin smám saman þróast í líffræðilega-sálfélagslega nálgun. Í kjölfar 

langvarandi verkja verða oft sálræn og félagsleg vandamál og því er ekki nóg að beina 

athyglinni einungis að líkamlegum einkennum þegar kemur að meðferð. Hin síðari ár er 

farið að nota hugræna atferlismeðferð við þrálátum verkjum. Sú meðferð hefur verið notuð 
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undanfarin ár á Reykjalundi með góðum árangri þar eð ekki er æskilegt að einstaklingar með 

langvarandi verki verði líkamlega háðir ópíötum. Þau hætta smásaman að virka þrátt fyrir 

stighækkandi skammta vegna þolmyndunar. Langvarandi notkun getur þar að auki valdið 

auknu næmi fyrir verkjaáreiti og þar með auknum verkjum (Magnús Ólafsson, 2009).   

Algengasta stoðkerfisröskunin. Við St. Franciskusspítala í Stykkishólmi hefur verið 

starfrækt 13 rúma bakmeðferðardeild þar sem endurhæfingin gengur að miklu leyti út á að 

virkja stoðkerfisvöðva hryggsúlunnar þar sem þeir geta verið meira eða minna óvirkir hjá 

fólki með bak- og hálsverki. Bakvandamál eru algengust hjá fólki á aldrinum 20-50 ára og 

ná hámarki við 40 ára aldur. Þau eru eitt dýrasta heilbrigðisvandamál hverrar þjóðar og kosta 

mest í sjúkrahúsvist, vinnutapi og meðferð. Bakveiki er algengasta orsök örorku hjá fólki 

undir 45 ára aldri og 13% allra örorku á Íslandi er vegna bakverkja (Hávar Sigurjónsson, 

2009). Konur eru viðkvæmari en karlar fyrir einkennum frá stoðkerfi og samkvæmt gögnum 

Tryggingastofnunar frá því í desember 2005 var algengasta tíðni örorku hjá konum vegna 

stoðkerfisraskana (35,1%), í öðru sæti voru geðraskanir (31,3%). Hjá körlunum snérist þetta 

við og voru geðraskanir í fyrsta sæti (40,8%) og stoðkerfisraskanir í öðru sæti (17,3%) 

(Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2007). 

Samantekt 

Starfssvið deildarstjóra er viðamikið, vinnuálag og áreiti í vinnu er mikið og 

vinnudagurinn langur. Auk þess hafa þeir sólarhringsábyrgð á deild. Þetta hefur áhrif á þann 

stuðning sem þeir geta veitt starfsmönnum. Umbreyting úr stöðu hjúkrunarfræðings í 

deildarstjóra reynist mörgum erfið vegna skorts á undirbúningi fyrir stjórnunarhluta starfsins 

og þeir þarfnast stuðnings, skilnings og handleiðslu frá yfirstjórn á meðan á þeim 

breytingum stendur. Aukinn stuðningur kemur fram í betri heilsu og aukinni starfsánægju 

deildarstjóranna. Deildarstjórar sem vinna undir miklu vinnuálagi eru líklegri til þess að 

finna fyrir streitu en einkenni eru persónubundin og misjafnt er hve vel fólk þolir álag. 

Langvarandi streita er talin vera orsakaþáttur í mörgum sjúkdómum. Mannekla og skortur á 
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hjúkrunarfræðingum eykur vinnuálag á þá sem eru fyrir og eykur álag á deildarstjórann þar 

sem hann er ábyrgur fyrir mönnun og gæðum þeirra hjúkrunar sem veitt er. Engar rannsóknir 

fundust um einkenni eða verki frá stoðkerfi hjá deildarstjórum og hvort tengsl væru þar á 

milli, sá þáttur verður því skoðaður nánar í rannsókninni. 
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KAFLI 3 

AÐFERÐARFRÆÐI 

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknaraðferð rannsóknarinnar, þátttakendum, 

hvernig spurningalistinn varð til og hvaða mælitæki voru notuð. Farið verður yfir 

framkvæmd rannsóknarinnar og helstu atriði er varða úrvinnslu hennar.   

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferð við úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Með 

nokkrum opnum spurningum gafst þátttakendum kostur á að skrifa frá eigin brjósti og voru 

svör við þeim spurningum greind niður í þemu.  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort kvenhjúkrunardeildarstjórar hefðu 

einkenni um vinnutengda streitu og einkenni frá stoðkerfi og hvort samband væri þar á milli. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Hafa kvenhjúkrunardeildarstjórar einkenni um vinnutengda streitu? 

2. Hafa kvenhjúkrunardeildarstjórar einkenni frá stoðkerfi? 

3. Eru tengsl á milli vinnutengdrar streitu og verkja frá stoðkerfi hjá 

kvenhjúkrunardeildarstjórum? 

Þátttakendur 

 Þýðið í rannsókninni voru kvenkyns hjúkrunarfræðingar sem unnu við deildarstjórn á 

sjúkrahúsum landsins þegar rannsóknin fór fram og báru starfstitilinn 

„hjúkrunardeildarstjóri“, 138 konur uppfylltu skilyrðin. Bæði var leitað til deildarstjóra á 

skilgreindum sjúkrahúsum og á sjúkrahúsum heilbrigðisstofnana. Spurningalistinn var 

einungis sendur á þá sem báru starfstitilinn, hjúkrunardeildarstjóri en ekki á þá sem báru 

aðra starfstitla, þar sem starfsvið þeirra gæti verið annað en deildarstjóranna. Af 

hjúkrunardeildarstjórunum 138, unnu 114 á Landspítala-háskólasjúkrahúsi, Sjúkrahúsinu á 
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Akureyri, St. Franciskusspitala og St, Jósefsspítala og 24 unnu á sjúkrahúsum 

heilbrigðisstofnana. Af þeim reyndist einn vera hættur störfum og eitt netfangið reyndist 

óvirkt og var ekki hægt að laga það. Endanlegt úrtak var því 136, af þeim hópi svöruðu 110  

spurningalistanum eða 80,9%,   

Spurningalisti og mælitæki 

 Við söfnun gagna var notaður einn spurningalisti (sjá fylgiskjal 4), spurningalistinn 

byggðist aðallega á spurningalista frá rannsóknar- og heilbrigðisdeild Vinnueftirlitsins en sá 

listi byggist á tveimur öðrum spurningalistum. Annars vegar á spurningalista um 

sálfélagslega þætti vinnunnar, General Nordic Questionnaire for Psychological and Social 

Factors at Work (QPS Nordic) (Lindström, o.fl., 2000), og hins vegar á spurningalista um 

einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi, Standardised Nordic questionnaire for the analysis of 

musculoskeletal symptoms (Kuorinka, o.fl.,1987).  

Þessa tvo norrænu spurningalista samdi samstarfshópur á vegum norrænu 

ráðherranefndarinnar og hafa þeir báðir verið lengi notaðir á Norðurlöndunum og þýddir yfir 

á íslensku af Hólmfríði K. Gunnarsdóttur og hefur hún notað þá ásamt öðrum í íslenskum 

rannsóknum og meðal annars í könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga og rannsókn á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks í 

öldrunarþjónustu. Spurningar um svefn og svefnvenjur eru frá Kristni Tómassyni yfirlækni 

Vinnueftirlits ríkisins og voru þær notaðar í könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga og aðlagaðar verkefni þessu en spurningarnar hefur hann ásamt 

samstarfsfólki sínu notað í rannsóknum á svefni og svefnvenjum og áfengisnotkun. Kristinn 

Tómasson og Herdís Sveindóttir veittu leyfi fyrir því í tölvupóstsamskiptum 9. og 10. apríl 

2008, að ofangreindir spurningalistar væru notaðir eða hluti af þeim. Einnig voru spurningar 

nr. 3a-d, 4a-b, 5a-b, 8, 9, 10a-b, 18-20, 24a-b, 25a-b, 26a-b,  gerðar fyrir rannsókn þessa. 

Spurningar sem eru með a eða fleiri liði eru leiðagreindar sem þýðir það að ef svarað er já, 

þá kemur önnur spurning fram í kjölfarið sem þeir sem svöruðu nei, sjá ekki.   
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Í spurningunum um streituvaldandi þætti vinnunnar var notaður fimm punkta kvarði 

sem nær jafnlangt frá miðju í báðar áttir og hefur hlutlausan vendipunkt, hæsta skor er 5 stig 

og lægsta skor er 1 stig. Eftir því sem stigin eru hærri því meiri vísbending er um álag, 

óánægju eða streitu í starfi. Kosturinn við fimm þrepa kvarða er að samanburður verður 

auðveldari í lýsandi gildum, eins og meðalgildi og staðalfrávik og er kvarðinn mjög algengur 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Einnig voru notaðar tvíkosta spurningar sem kröfðust þess að 

viðkomandi veldi á milli já eða nei svarmöguleikar, yfirleitt voru spurningarnar lokaðar og 

flestar voru á raðkvarða. 

Verkjakvarði. Til þess að meta verki frá stoðkerfinu var notaður Visual analog scale 

(VAS) sjónhendingarskali, en VAS skali er alþjóðlega samþykktur staðall til að meta 

huglæga verkjatilfinningu á hlutbundin hátt, skalinn er yfirleitt um 10 cm. langur með línu 

þar sem annar endinn táknar enga verki en hinn mikinn/óbærilegan verk, yfirleitt eru númer 

á línunni frá 0-10 og eftir því sem hærri tala er valin því meiri verkir eru til staðar (Crichton, 

2001). Innra réttmæti kvarðans hefur verið mælt í rannsóknum 0,73-0,82 (Grant, ofl., 1999).  

Streitukvarði. Til þess að mæla streitu var notaður „The Perceived Stress Scale (PSS) 

og er rannsakendum og nemum heimilt að nota streituskalann án þess að sótt sé sérstaklega 

um leyfi.  

 Til eru þrír listar, 14, 10 og fjögurra spurninga, hér var notaður 10 spurninga listi en 

hann þykir jafn gott mælitæki og 14 spurninga listinn en fjögurra spurninga listinn hefur 

verið notaður í símakönnunum (Cohen og Williamson, 1988).  

PSS streitukvarðinn felur í sér spurningar sem spyrja um upplifun og tilfinningar og 

metur viðbrögð þátttakenda við því hve líf þeirra hefur verið ófyrirsjáanlegt, óviðráðanlegt 

og yfirþyrmandi síðastliðinn mánuð en þessi þrjú atriði eru talin vera mikilvægur þáttur í 

streituupplifun. Það er fljótlegt og auðvelt að svara listanum en þar sem streitustigið fer eftir 

líðan síðasta mánaðar þá getur það breyst fljótt og getur verið orðið annað eftir fjórar til tólf 

vikur. Hæsta mögulega útkoman úr 10 spurninga listanum er 40 stig, hæðst er hægt að fá 
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fjögur stig fyrir einstaka spurningu en hver spurning getur gefið frá 0 upp í fjögur stig, í nr. 

4, 5, 7, 8 snýst stigagjöfin við og þar gefur svarið aldrei 4 stig og mjög oft gefur 0 stig 

(Cohen, Kamarck og Marmelstein, 1983). 

Við úrvinnslu gagna var þátttakendum skipt niður í tvo hópa, annars vegar undir og 

hins vegar yfir 13,7 stigum sem er viðmiðunargildið sem notað var  fyrir streitu hjá konum 

en það gildi ásamt ýmsum öðrum streituvaldandi gildum varð til eftir rannsókn sem gerð var 

af Louis Harris og aðstoðarmönnum hans 1983 á 2.387 manna úrtaki í Bandaríkjunum og 

eru streituviðmiðin aðgengileg í 3. kafla bókarinnar „The social psychology of health: 

Claremont Symposium on applied social psychology“ (Cohen og Williamson, 1988).   

PSS streitukvarðinn er ekki ætlaður til að nota í meðferðartilgangi og almenna reglan 

er því fleiri stig því meiri streita (Cohen og Williamson, 1988). Alfastuðull innri áreiðanleika 

10 spurninga SPP kvarðans hefur verið mældur 0,85 (Cohen, o.fl., 983; Cohen, Tyrrell og 

Smith, 1991). Engar algildar reglur eru hve hár alfa áreiðanleikastuðull á að vera en gjarnan 

er miðað við að hann sé hærri en 0,8, hæstur getur hann orðið 1,0 og lægstur 0,0 en 

áreiðanleikastuðull setur efri mörk á fylgistuðla og lár áreiðanleikastuðull eykur 

villudreifingu og lækkar fylgni á milli breyta (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 

2005). 

Gagnasöfnun 

 Nafnalisti hjúkrunardeildarstjóranna fékkst í flestum tilvikum á heimasíðum 

sjúkrahúsanna og var síðan leitað eftir staðfestingu stofanna á að þeir væru réttir, einnig var 

fenginn nafnalisti frá nokkrum sjúkrahúsanna. Spurningalistinn var sendur rafrænt 3. október 

2008 á netföng hjúkrunardeildarstjóranna í gegnum Outcome vefkannanir og var 

spurningalistinn tekin niður 24. október. Þar sem svörun við spurningalistanum í 

rannsókninni var góð má ætla að hægt verði að álykta út frá  gögnunum og endurtekning á 

rannsókninni ætti að vera auðveld. 
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Gagnagreining 

 Við gagnagreiningu var notað tölfræðiforritið SPSS, útgáfa 15,0 (Statistical Package 

for the Social Sciences) og Excel (Microsoft Exel, 2003). Lýsandi tölfræði var notuð til þess 

að lýsa, skipuleggja og draga saman niðurstöður og ályktunartölfræði var notuð til þess að 

kanna fylgni á milli spurninga og til þess að svara rannsóknarspurningunum. Við 

fylgniútreikninga var notað Kendall´s Tau- b raðfylgistuðullinn en hann hegðar sér í öllum 

meginatriðum á sama hátt og Pearson´s r. Fylgnistuðullinn getur bæði verið jákvæður eða 

neikvæður og fer það eftir því á hvaða hátt breyturnar tengjast og getur tekið gildin frá -1 til 

+1.  Ef hækkandi gildi einnar breytu fylgir hækkandi gildi annarrar þá verður stuðullinn +  

tala og ef hækkandi gildi einnar breytu fylgir lækkandi gildi annarrar breytu þá verður 

stuðullinn – tala (Amalía Björnsdóttir, 2003). Almenn túlkun á tengslum á milli breyta er að 

fylgni á bilinu 0,1-0,3 sé veik og fylgni á bilinu 0,3-0,5 sé meðalsterk og fylgni yfir 0,5 sé 

sterk. Hægt er að nota Kendall´s Tau-b á mjög lítil úrtök þar sem hann endurspeglar hlutfall 

af raunverulegri samsvörun á milli flokka við hámarks mögulega samsvörun (Burns og 

Grove, 2005). Marktæknimörk voru sett við p<0,05.  

Siðfræðilegir þættir 

 Í rannsóknum á fólki þarf að gæta að siðfræðilegum þáttum. Samkvæmt Sigurði 

Kristinssyni (2003) eru fjórar megin siðareglur sem gilda um vísindarannsóknir og eru þær: 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti.  

Sjálfræðisreglan kveður meðal annars á um virðingu, sjálfræði, og upplýst óþvingað 

samþykki og að þátttaka sé af fúsum og frjálsum vilja og að heimilt sé að hætta við þátttöku 

þegar þátttakandi vill (Sigurður Kristinsson, 2003). Reynt var að mæta þessari reglu með því 

að senda ýtarlegt kynningarblað með spurningalistanum í upphafi rannsóknar þar sem fram 

kom hverjir stóðu að rannsókninni, tilgangi rannsóknarinnar og í hverju þátttaka fælist, 

hvenær rannsóknin yrði gerð og meðhöndlun persónugreinanlegra upplýsinga, birting 

niðurstaðna og að heimilt væri að sleppa einstökum spurningum. Leyfi var fengið frá 
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rannsóknar- og heilbrigðissviði Vinnueftirlitsins til þess að nota spurningarlistana og frá 

Herdísi Sveinsdóttur. Fengið var leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd (VSN 08-

092-S1) og Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina (S3932/2008). Í kynningarbréfi 

rannsóknarinnar var þátttakendum meðal annars bent á, að með því að svara 

spurningarlistanum væru þeir að samþykkja þátttöku, einnig voru þeir upplýstir um rétt sinn 

í rannsókninni. Með því að senda spurningalistana í gegnum Outcome vefkannanir var tryggt 

að þeir voru ekki persónugreinanlegir og því nafnleyndar gætt við rannsóknina.  

Skaðleysisreglan felur í sér að ekki skuli valda þátttakendum óþægindum eða skaða 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Það var reynt með því að hafa spurningar almennar og ekki 

persónurekjanlegar og heimildar leitað hjá djákna að ef sú staða kæmi upp, þá væri hann 

tilbúinn til þess að ræða við viðkomandi.  

Velgjörðarreglan kveður á um skylduna til þess að láta gott af sér leiða (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Ef niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að hjúkrunardeildarstjórar hafi 

einkenni um streitu og verki frá stoðkerfi þá verður það vonandi hvatning til þess að taka á 

því og gera vinnuumhverfi þeirra vinnuvænna.  

Réttlætisreglan kveður á um að vernda hópa með veika stöðu fyrir áhættu sem getur 

hlotist af þátttöku í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru allir í sömu stöðu og áttu ekki að hljóta neina beina áhættu af því að taka þátt í 

rannsókninni og það að nota Outcome vefkannanakerfið tryggði að ekki var hægt að 

persónugreina upplýsingarnar. 

Samantekt 

Samsettur spurningalisti sem spurði um streitu, svefn og einkenni frá stoðkerfi var 

sendur á 138 starfandi hjúkrunardeildarstjóra á sjúkrahúsum landsins, svörunin varð 80,8 %. 

Spurningalistinn var sendur á rafrænan hátt á í gegnum Outcome vefkannanir á netföng 

hjúkrunardeildarstjóranna. Við gagnagreiningu var notað tölfræðiforritið SPSS. Lýsandi 

tölfræði var notuð til þess að lýsa, skipuleggja og draga saman niðurstöður og 
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ályktunartölfræði var notuð til þess að kanna fylgni á milli spurninga og til þess að svara 

rannsóknarspurningunum. Leyfi fyrir rannsókninni var fengið frá Vísindasiðanefnd og 

Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina. 
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KAFLI 4 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær skýrðar í máli, 

myndum og töflum. 

Almennt um hjúkrunardeildarstjórana 

Spurningalistann fengu 136 hjúkrunardeildarstjórar og 110 einstaklingar svöruðu 

honum og  svarhlutfall könnunarinnar varð 80,9%. Yfirleitt svöruðu allir 110 öllum 

spurningunum en þar sem það var ekki gert er það tilgreint. Í eftirfarandi umfjöllun verður 

orðið hjúkrunardeildarstjóri stytt í deildarstjóri og hjúkrunarstöðugildi í stöðugildi. 

Þátttakendur voru á aldrinum 31-60 ára og eldri og var meðalaldur þeirra 50 ára, sjá 

nánar í töflu 1. aldursskiptingu og tíðni.  

Tafla 1.  
Aldursskipting þátttakenda 
 

 

 

 

 

Þátttakendur voru spurðir um hjúskaparstöðu og barnafjölda undir 18 ára aldri á 

heimili. Meirihluti svarenda eða 99 (82,7%) voru í sambúð eða giftir. Fjörutíu og sjö aðilar 

(42,7%) höfðu börn undir átján ára aldri á heimili. Tengsl komu fram á milli aldurs og þess 

að hafa barn undir 18 ára á heimili1 og var algengast þeir sem voru á aldrinum 41-50 ára 

væru með börn á heimili og var algengast að hafa eitt barn á þessum aldri og einnig að vera í 

námi samfara starfi sem stjórnandi.2  

Spurt var um hvort þátttakendur hefðu bætt við sig námi eftir hjúkrunarám, hvort þeir 

væru í námi samfara starfi og í hve mögum einingum. Áttatíu og einn (73,6%) hafði bætt við 

                                                 
1 tau-b=,630; p=,000 
2 tau-b=,268; p=,002 

Aldur Fjöldi Svarhlutfall 
31-40 12 10,91 
41-50 38 34,55 
51-60 56 50,91 
60 og 
eldri 

4 3,64 

 110 100% 
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sig námi að loknu hjúkrunarnámi og í fleiri en einni grein, eins og heildarfjöldinn á mynd 1. 

gefur til kynna en svörunin varð 187,6%.  
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Mynd 1. Framhaldsnám að loknu hjúkrunarnámi   

 Svörun 187,6% 

Flestir höfðu lokið framhaldsnámi í stjórnun eða 46. Tæplega  fjórðungur var í námi 

samfara starfi (22%) og var um að ræða 5, 10 15, 20 og 30 eininga nám en algengast var að 

vera í 5 eininga námi og voru 12 í því. Þrír deildarstjórar voru í 30 eininga námi samhliða 

starfi.  

Spurt var um hve langur vinnudagurinn væri í launaðri vinnu, 109 svöruðu 

spurningunni, algengast var að deildarstjórarnir ynnu níu stunda vinnudag, 15,6% unnu 

lengri vinnudag og einungis ein vann sjö stunda vinnudag, sjá nánar á mynd 2.  
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Mynd 2. Lengd vinnudags  
 

Algengasti starfsaldurinn í hjúkrun var yfir 20 ár en 77 (70%) höfðu slíkan starfsaldur. 

Algengasta starfsreynslan við stjórnun var 11-15 ár og höfðu 26 (23,6%) þá 

stjórnunarreynslu. Dreifing starfsaldurs í stjórnun var nokkuð jöfn en eðlilega lægri á 0-1 ári, 

en eykst ekki stig af stigi eins og starfsreynslan í hjúkrun. Enginn deildarstjóranna hafði 

minni starfsreynslu við hjúkrun en 6-10 ár, sjá nánar á mynd 3.  
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Mynd 3. Starfsreynsla við hjúkrun og stjórnun og streituupplifun     
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Mynd 3 sýnir starfsaldur í hjúkrun og stjórnun og að streituupplifunin tengdist frekar 

því að hafa unnið stutt sem stjórnandi heldur en lengur. Veik tengsl komu fram á milli 

streituupplifunar og starfsreynslu í hjúkrun en þeir sem voru með stysta starfsaldurinn 

upplifðu frekar streitu og 5 af 8 sem höfðu unnið sem stjórnendur í 0-1 ár upplifðu streitu og 

12 af 21 sem höfðu unnið í 2-5 ár sem stjórnandi. 

Spurt var um fjölda stöðugilda við hjúkrun á deild en það gefur vísbendingu um stærð 

deildarinnar og umfang. Fjöldi stöðugilda segir hér til um hve margir hjúkrunarfræðingar 

voru starfandi á deildinni en tekur ekki tillit til annarra starfsmanna á deildinni. 

Það voru 102 þátttakendur sem gáfu upp stöðugildi sín og lágu þau á bilinu frá einu og 

upp í 55 stöðugildi. Meðaltalsfjöldi stöðugilda var 13,5 með staðalfrávik upp á 10,08. Til 

þess að skoða marktækni í tengslum við stöðugildi var þeim skipt niður í fjögur þrep á 

eftirfarandi hátt (1) 1-10, (2) 11-20, (3) 21-30 og (4) 31-55. Deildarstjórarnir sem höfðu 

stöðugildafjölda 31-55 voru allir á aldursbilinu 41-50 og 51-60 ára,3 sjá nánar á mynd 4. 
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Mynd 4. Fjöldi stöðugilda við hjúkrun á deild   
 

 

 
                                                 
3 tau-b=-,813; p=,000 
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Streita og streituvaldandi þættir í vinnuumhverfinu 

Til þess að athuga hvort deildarstjórarnir væru með streitu var notaður 10 spurninga 

streitukvarðinn „The Perceived Stress Scale (PSS), “  Þátttakendur voru einnig spurðir beint 

finnst þér þú vera stressuð? og þeir 40 sem  svörðu spurningunni játandi fengu í kjölfarið 

aðra spurningu ertu stressuð vegna: a) vinnu b) heimilis c) annað. Hægt var að velja fleiri en 

einn svarmöguleika og varð svörunin 133,3% en 36 af  52 (92,3%) sögðu að stressið væri 

vegna vinnu, sjá nánar á mynd 5. 
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Mynd 5. Streita vegna vinnu, heimilis eða af öðrum orsökum. Svörun 133,3% 

Einnig var spurt um starfstengda þætti sem geta valdið streitu í vinnu og voru það 

eftirfarandi fimm spurningar: Upplifir þú streitu í daglegri vinnu?, upplifir þú andlegt álag í 

starfi, ertu undir miklu tímaálagi í vinnunni?, ertu líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn? og 

ertu andlega úrvinda eftir vinnudaginn?. Boðið var upp á fimm valkosti; (1) mjög sjaldan 

eða aldrei, (2) fremur sjaldan, (3) stundum, (4) fremur oft, (5) mjög oft eða alltaf. Þegar 

niðurstöður úr þessum fimm spurningunum voru teknar saman úr tveimur svarliðum „fremur 

oft“ og „mjög oft eða alltaf,“ kom í ljós að 29 deildarstjórar upplifðu streitu í daglegri vinnu, 

35 upplifðu andlegt álag í starfi, 37 voru andlega úrvinda eftir vinnudaginn, 46 voru undir 
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miklu tímaálagi og 22 voru líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn. Á mynd 6 er svarliðurinn 

„fremur oft“ og „mjög oft eða alltaf,“ stytt í oft/alltaf. Algengt var að þátttakendur upplifðu 

„stundum“ þessa streituvaldandi þætti og var „stundum“ bætt við oft/alltaf svarliðinn í efri 

súlunni. 
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Mynd 6. Streituvaldandi þættir sem tengjast daglegu starfi 

     Efri súlan sýnir þrjá svarliði tekna saman: stundum / oft / alltaf  
     Neðri súlan sýnir tvo svarliði tekna saman: oft / alltaf 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar úr PSS streitukvarðanum var miðað við 

streituviðmiðið 13,7 hjá konum og miðað við að þeir sem fengu 13 eða færri stig séu ekki 

haldnir streitu og þeir sem fengu 14 eða fleiri stig séu haldnir streitu. Almenn regla er að því 

fleiri stig því meiri streita. Það voru 107 (97,3%) þátttakendur sem svöruðu öllum tíu 

spurningunum PSS streitukvarðans og lá stigafjöldi þátttakenda á bilinu 3-27, þrír 

einstaklingur voru með þrjú stig en tveir einstaklingar voru með 27 stig. Í  ljós kom að 56 

þátttakendur (52,3%) voru með stigafjölda á bilinu 3-13 og 51 þátttakandi (47,7%) var með 

14 eða fleiri stig og voru yfir streituviðmiðum. Hjá þeim sem voru með 3-13 stig var 

meðalstigafjöldinn 9,48, og staðalfrávikið 3,02 og tíðasta gildið var 12. Hjá þeim sem voru 

með 14 eða fleiri stig var meðalstigafjöldinn 18,29, staðalfrávikið 3,58 og tíðasta gildið var 
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19. Jafnframt voru skoðuð tengsl á milli skalanna frá 3-13 og 14-27 og komu fram sterk 

tengsl þar á milli.4   

Tafla 2.   
Tíu spurninga PSS streitukvarði  

Sp. Svarmöguleikar: (1) aldrei, (2) næstum aldrei, (3) stundum, (4) nokkuð oft, (5) mjög oft 
1 Hversu oft hefur þú farið úr jafnvægi vegna einhvers sem kom óvænt upp á? 

2 Hve oft hefur þér fundist sem þú værir ekki fær um að hafa stjórn á mikilvægum þáttum í lífi þínu? 

3 Hve oft hefur þér fundist þú vera óörugg og stressuð?   

4 Hve oft hefur þú verið örugg um getu þína til að fást við eigin vandamál?   

5 Hve oft hefur þér fundist allt ganga þér í hag?   

6 Hve oft hefur þér fundist að þú þyrftir að gera meira en þú réðir við?   

7 Hve oft hefur þú getað haft stjórn á hlutum í lífi þínu sem hafa skapraunað þér?   

8 Hve oft hefur þér fundist sem þú hefðir fullkomið vald á lífinu?   

9 Hve oft hefur þú verið reið vegna einhvers sem gerist og þú hefur enga stjórn á?   

10 Hve oft hefur þér fundist vandamálin hrannast upp þannig að þú gætir aldrei leyst þau?   

 
Hver spurning gefur fimm valkosti (1) aldrei, (2) stundum, (3) nokkuð oft, (4) mjög oft og 
(5) alltaf) 
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Mynd 7. Fjöldi svara við einstökum liðum í spurningum PSS streitukvarða Starfsánægja og 
starfssátt   

 
Athugið að myndin sýnir fjölda svara við spurningunum en ekki prósentuhlutfall þeirra.  

 

                                                 
4 tau-b=,909; p=,000 
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Starfsánægja og starfssátt 

Spurt var um starfsánægju og starfssátt á kvarðanum 1-10, þar sem 1 er engin 

starfsánægja og starfssátt en eftir því sem hærri tala er valin því meiri starfsánægja og 

starfssátt er um að ræða. Allur þátttakendurnir (110) svöruðu báðum spurningunum, í ljós 

kom að mikil starfsánægja og starfssátt var almennt á meðal deildarstjóranna. Algengast var 

að þátttakendur gæfu bæði starfsánægju og starfssátt einkunnina 8. Meðaleinkunn 

starfsánægju var 7,89 og staðalfrávikið 1,17 og meðaleinkunn starfsáttar var 7,59 og 

staðalfrávikið 1,29.  
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Mynd 8. Starfsánægja og starfssátt á kvarðanum 1-10 
 

Þættir sem stuðla að vinnusátt 

Þátttakendum var gefin kostur á að koma á framfæri því sem þeir voru sáttastir og 

ósáttastir við í vinnu sinni. Það voru 93 einstaklingar sem skrifuðu og voru 119 svör greind 

niður í 4 þemu, sem fengu heitin; (1) samstarfsfólk, starfsandi og samskipti, (2) fjölbreytt, 

skemmtilegt og gefandi starf, (3) vinnutíminn, (4) áhrif og stjórn á aðstæðum. Sjá nánar á 

mynd 9. 
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Mynd 9. Starfssátt  

 

Samstarfsfólk, starfsandi og samskipti. Alls flokkuðust 66 svaranna undir þetta 

þema (55%) og skýrt kom fram hve samskipti og samstarfsfólk skiptir miklu máli í 

vinnuumhverfinu. Meðal þess sem kom fram í svörum þeirra var: „Að fá að vinna í umhverfi 

sem hefur að gera með mannauð, að fá svigrúm í rekstri til að láta hlutina ganga upp og að 

vinna með skemmtilegu fólki í góðu andrúmslofti.“  

Fjölbreytt, skemmtilegt og gefandi starf. Þrjátíu og fimm þátttakendur (29%) gáfu 

starfinu sínu þessa umsögn og fram komu umsagnir eins og „Starfið er fjölbreytt og 

skemmtilegt, það gerir kröfur til mín um skipulagningu tíma, það krefst útsjónarsemi og 

þekkingar á fjármálum og þá ekki síst krefst það þekkingar á einstaklingum og það er mikið 

samskipta- og samvinnuverkefni að vera í þessu starfi.“  

Vinnutíminn. Það kom fram hjá níu þátttakendum (8%) að það væri góður kostur að 

vera ekki í vaktavinnu auk þess sem einn aðilinn nefndi líka vinnuöryggi. Sumir 

deildarstjórarnir eru einnig á bakvöktum eftir hefðbundinn vinnutíma og m.a. kom fram í 

svörum þeirra: „Vinnutíminn, að vera ekki í vaktavinnu, þó hann sé meiri en ég hefði kosið.“ 
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Áhrif og stjórn á aðstæðum. Níu (8%) þátttakendur sögðu að kostir starfsins fælust 

m.a. í því að hafa áhrif og stjórn á aðstæðum og fram komu ummæli eins og „Vald til að 

hafa jákvæð áhrif, óteljandi möguleikar til þróunar og nýrra verkefna,“  og  „Gott tækifæri til 

að hafa eitthvað að segja um hjúkrunarþjónustu, hvernig hún er veitt og af hvaða gæðum.“  

Þættir sem draga úr vinnutengdri streitu 

Spurt var um atriði sem talin voru geta minnkað vinnutengda streitu og gefnir þrír  

svarmöguleikar sem sjást á mynd 10, hægt var að velja fleiri en einn svarmöguleika og varð 

svörunin 169,9%. Einnig var einn svarliðurinn opinn og viðkomandi beðinn að segja frá því 

hvað gæti minnkað hans vinnutengdu streitu.  
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Mynd 10. Þættir sem geta minnkað vinnutengda streitu   

Svörun 169,9% 
 

Þessum opna lið í spurningunni svöruðu 43 þátttakendur (41,75%) og svörin voru 49 

sem síðan voru greind niður í 6 þemu, sem báru heitin; (1) stuðningur, ráðgjöf og festa í 

starfsumhverfi og betra upplýsingaflæði, (2) fækka verkefnum og tilgreina betur starfsvið, 

ritari deildarstjóra og handleiðsla (3) hafa aðstoðardeildarstjóra og minnka áreiti, (4) fleira 

starfsfólk og ánægðra, (5) bætt vinnuumhverfi, (6) annað.  
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Mynd 11. Þættir sem geta minnkað eigin vinnutengda streitu 

Stuðningur, ráðgjöf og festa í starfsumhverfi og betra upplýsingaflæði. Sextán 

deildastjórar (34%) töldu að stuðningur, ráðgjöf og festa i starfsumhverfi og betra 

upplýsingaflæði geti minnkað vinnutengda streitu og einn deildarstjórinn sagði:   

Virkt stuðningskerfi fyrir hjúkrunardeildarstjóra, það er mikilvægt að fá heiðarlegt 

feedback á störf sín og geta viðrað skoðanir og verkefni í hópi jafningja. Einnig tel 

ég að samskipti hjúkrunardeildarstjóra við sína yfirmenn þurfi að vera regluleg og 

opin og upplýsingaflæði gott. Það myndi breyta miklu að hafa betri upplýsingar um 

reksturinn frá tíma til tíma.“ 

Fækka verkefnum og tilgreina betur starfssvið, ritari deildarstjóra og 

handleiðsla. Fram kom að deildarstjórar hafa fjölmörg verkefni á sinni könnu sem þeim 

fannst æskilegt að fækka. Sex (12%) komu inn á þennan lið og sögðu m.a. að ferlið í 

kringum nýráðningar tæki of langan tíma „Of mörg verkefni lenda inni á borði deildarstjóra 

sem aðrir eiga að geta unnið, t.d. þegar um nýráðið starfsfólk er að ræða, lendir skráning og 

innsetning í kerfin mikið á deildarstjórum. Launafulltrúar, skrifstofa mannauðsmála ætti að 
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klára dæmið alveg frá a-ö.“  Tilgreina þurfi starfssviðið betur, þannig að hægt sé að „Hafa 

meiri stjórn á aðstæðum þ.e. hvaða verkefni eru á hverjum tíma og geta sinnt 

mannauðsmálum betur.“ Fimm deildarstjórar (10%) töldu að ritari deildarstjóra gæti 

minnkað þeirra vinnutengdu streitu. Meðal svara sem komu fram eru; „Hafa sér ritara bara 

fyrir mig, deildarritari sér einungis um að svara í síma og redda vöktum.“ Tveir 

deildarstjórar (4%) nefndu handleiðslu. 

Hafa aðstoðardeildarstjóra og minnka áreiti. Eins og fram hefur komið var einn 

svarkostanna við spurningunni „Hvað telur þú að geti minnkað vinnutengda streitu?“ að hafa 

aðstoðardeildarstjóra og merktu 62 deildarstjórar við þann lið. Einnig voru sjö þeirra (14%) 

sem töldu það geta minnkað sína vinnutengdu streitu og fram kom „Hafa 

aðstoðardeildarstjóra sem er aðallega á morgunvöktum og getur þá jafnframt verið 

vaktstjóri“ og „Hafa aðstoðardeildarstjóra sem væri með mér í stjórnun þegar sú sem er í 

þeirri stöðu er í fríum.“ Fram kom að minnka þarf áreiti á deildarstjóra... hafa aðstöðu fyrir 

hjálparfólk sem léttir undir með deildarstjórum.“  

Fleira starfsfólk og ánægðra. Sjö deildarstjórar (14%) töldu að fleira og ánægðra 

starfsfólk geti minnkað sína vinnutengdu streitu. Fram kom „Ef mönnun væri fullnægjandi 

þá væri aukin starfsánægja hjá starfsfólkinu, þetta hefur óneitanlega áhrif á mann sem 

stjórnanda,“ og „Skortur á hjúkrunarfræðingum til starfa er aðalvandamál okkar og afleiðing 

þess speglast í öllu.“  

Bætt vinnuumhverfi. Þrír deildarstjórar (6%) töldu að bætt vinnuumhverfi myndi 

minnka vinnutengda streitu. Fram kom „Betri vinnuaðstaða, betri útbúnað á skrifstofu og 

betri aðstæður fyrir minni fundi/viðtöl.“ 

Annað.Undir þennan lið komu ýmsar skýringar frá þremur deildarstjórum (6%) sem 

fólust m.a. í: „Fleiri stoðdeildir svo sem félagsfræðingar, næringarfræðingar o.s.frv.“  
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Þættir sem stuðla að óánægju í vinnu 

 Einnig var spurt í opinni spurningu um hvað viðkomandi væri ósáttur við í vinnu sinni. 

Þessari spurningu svöruðu 92 deildarstjórar. Svörin urðu alls 121 sem voru greind niður í 9 

þemu, sem báru heitin; (1) launaóánægja, umbunarleysi og starfsmannaekla, (2) tímaskortur, 

(3) stuðnings- og skilningsleysi yfirstjórnar, (4) fjármagnsskortur og sparnaðarkrafa, (5) 

aðstöðuleysi, (6) að vera bæði í umönnun og stjórnun, (7) samskiptaerfiðleikar, (8) ábyrgð, 

álag og áreiti, (9) annað. 
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Mynd 12. Starfsósátt  
 

Launaóánægja, umbunarleysi og starfsmannaekla. Tíu deildarstjórar (10%) 

sögðust ekki vera sáttir við launin sín og kom m.a. fram: „Mjög ósátt við launin, að hækka 

ekki í útborguðum launum þrátt fyrir að hafa aukið starfshlutfallið og tekið við þessari miklu 

ábyrgð.“  

Fram kom hjá fimm deildarstjórum (4%) að þeim fannst erfitt að geta ekki umbunað 

starfsfólki sínu fyrir vel unnin störf og sögðu m.a. „Að hafa ekki þann sveigjanleika yfir að 

ráða að geta ekki umbunað starfsfólki fyrir sérlega vel unnin störf.“  
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 Tuttugu og einn deildarstjóri (17%) nefndi mönnunarmál og vöntun á starfskröftum 

og aukið álag vegna þess á deildarstjóra. Fram kom: „Að vera endalaust að hlaupa undir leka 

vegna lélegrar mönnunar og álags og að komast þess vegna ekki í það af fullum krafti að 

hugsa um framþróun hjúkrunar og hvað best hentar í rekstri einingarinnar.“ Annar 

deildarstjóri sagði:  

Endalausar kröfur um mönnun þegar ekkert fólk er að hafa og fyrirmæli 

um sparnað þannig, að þó fólk sé til staðar þá er krafa frá sviðstjórn um að 

kalla ekki út. Einnig ekki er tekið tillit til að sjúklingaþyngd sé mjög mikil. 

Tímaskortur. Nítján deildarstjórar (16%) voru ósáttir við tímaskortinn og sautján 

sögðu hann vera vegna of margra verkefna og tvær vegna manneklu. Fram kom að álag á 

deildum getur verið mikið og vegna utanaðkomandi þátta sem erfitt er að eiga við eins og 

bráðainnlagna en líka er um að ræða verkefni sem aðrar starfsstéttir gætu sinnt og einn 

deildarstjórinn sagði: 

Að komast aldrei yfir það sem maður ætlaði sér dags daglega. Of mörg 

verkefni sem ég ber ábyrgð á. Kemst ekki yfir verkefnin en ber ábyrgð á  

þeim og að allt gangi upp á deildinni. Myndi vilja losna við 

starfsmannahaldið sem er of tímafrekur þáttur og geta þá eytt meiri tíma 

og orku í öll hin mikilvægu verkefnin. 

 
Það kom einnig fram að deildarstjórarnir voru ósáttir við að hafa ekki tíma til þess að 

sinna starfsfólki sínu og sögðu m.a „Þegar ég næ ekki að sinna öllu því sem ég þarf að gera 

og vil vera meira innan um starfsfólk mitt til að vita hvernig því líður og hvað brennur á 

því.“  Mikill tími fer í fundarsetur og starfsmannamál og einn sagði: „Vinnustund 

[vaktaáætlunar- og viðverukerfi] og vaktagerð eru fáránlega tímafrekar.“ Tímaskorturinn var 

einnig vegna manneklu og veikinda og kom m.a. fram: „Flesta daga eru veikindi og frí sem 

er mætt með þeirri mönnun sem eftir er, ekki er kallað út vegna sparnaðar.“  
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Stuðnings- og skilningsleysi yfirstjórnar. Fjórtán deildarstjórum (12%) fannst þeir fá 

lítinn stuðning í starfi frá yfirmönnum, fram kom:  

Mér finnst skilningur á mönnun í hjúkrun vera ónógur hjá þeim sem eru á 

toppnum og miklar kröfur vera gerðar til starfsfólks hjúkrunar um vinnuálag, 

bæði líkamlegt og andlegt og vildi gjarnan sjá miklu meiri áherslu á vinnuvernd, 

að starfsumhverfið væri bætt m.t.t. líkamlegs álags með hjálpartækjum o.s.frv. 

og fræðsla tengd streitu o.s.frv. væri mikið meiri. Það er ekki nóg að bjóða fram 

fræðslu/námskeið, það þarf að koma inn á deildirnar og tala við fólkið þar og 

bæta umhverfið/vinnuaðstæður.  

Ekki er alltaf tekið tillit til hjúkrunarþyngdar deilda „Þegar ekki er tekið mark á 

faglegu mati hjúkrunarfræðinga um t.d. hjúkrunarþyngd, álag, líka ýmis hjúkrunarverk. 

Þegar beitt er valdboði í samskiptum.“ Einnig kom fram að stöðugleika vantar í 

vinnuumhverfið og það er síbreytilegt „Ósáttust við eilífar breytingar og fyrirhugaðar 

breytingar frá yfirmönnum.“  

Fjármagnsskortur og sparnaðarkrafa. Skortur á fjármagni og krafa um sparnað 

kemur niður á starfsemi deildanna að sögn 14 deildastjóra (12%). Fram kom:  

Krafa er á að ég setji fram mönnunar- og rekstraráætlun sem síðan er ekki farið 

eftir, en útkoma fjármála sýnir að þetta hefur verið raunhæf áætlun. Finnst því 

vanta meiri peninga inn í kerfið og skilning stjórnvalda á þjónustustigi spítalans. 

Ef á að draga saman eins og stjórnvöld krefjast þarf að koma yfirlýsing frá efsta 

lagi stjórnskipulagsins á hvert þjónustustigið á að vera. Þannig getum við betur 

fylgt því eftir. Að krefjast þess að við veitum hágæðaþjónustu sem ekki má kosta 

peninga gengur ekki upp.  

Skortur á fjármagni kemur einnig niður á aðstöðu deildanna „Engir peningar eru til 

viðhalds á deildinni og hún því að drabbast niður.“ 
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Aðstöðuleysi. Átta deildastjórar (7%) greindu frá aðstöðuleysi sínu og að 

vinnuaðstaðan á deildinni væri almennt ekki góð. Fram kom að jafnvel var engin afmörkuð 

starfsaðstaða: „Engin (prívat) aðstaða til að sinna deildarstjórastörfum, of mikið áreiti í 

vaktherbergi.“  

Að vera bæði í umönnun og stjórnun. Fram kom að það eykur álag á 

deildarstjóranna að þurfa að sinna umönnun sjúklinga samfara stjórnunarstörfum, jafnvel 

þurfa þeir að vera á vakt um helgar og á hátíðisdögum. Sex deildarstjórar (5%) komu inn á 

þennan þátt starfsins og sögðu: „Hef of lítinn tíma til að sinna stjórnunarstörfum, er allt 

sumarið og oft á öðrum tímum í “klínískri vinnu” vegna anna á deild“. Mikið álag á deild 

verður til þess að ekki er hægt að sinna stjórnunarstörfum eins og vilji er til: „Ég þarf of 

mikið að vera á ganginum og get því ekki sinnt mínum störfum nægilega vel og þá oft á 

hlaupum“. Einnig kom fram: „Það er algjörlega skilgreint að deildarstjórar eiga ekki að 

vinna beint við sjúklinga.“ 

Samskiptaerfiðleikar. Sex deildarstjórar (5%) nefndu erfiðleika í samskiptum og þar 

af töluðu þrír þeirra um samskipti við lækna og einn sagði: „Samskipti við lækna gætu verið 

markvissari, erfitt er þegar þeirra vinna setur vinnu hjúkrunar úr skorðum.“  

Ábyrgð, álag og áreiti. Það voru fimm deildarstjórar (4%) ósáttir við ábyrgð, álag og 

áreiti og fram kom m.a „Ég get ekki dreift ábyrgðinni meira, of mörg horn í að líta og þyrfti 

að gera marga hluti í einu ef ég ætlaði að gera vel, of mikið álag.  Mikið áreiti er á 

deildarstjóra og nefndu fjórir (3%) þann lið sérstaklega og sögðu: „Get ekki einbeitt mér að 

verkefnum, verð stöðugt fyrir truflunum vegna þess hve stór starfsmannafjöldinn er.“ 

Annað. Fram kom hjá þremur deildarstjórum (2%) að erfitt gæti verið að útskrifa af 

deild og ein sagði: „Það sem á að taka við og styðja fólk eftir útskrift er ekki til staðar eða er 

ekki nógu gott.“ Fjórir deildarstjórar (3%) tilgreindu að þau atriði sem vörðuðu breytingar 
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og umbætur á vinnuumhverfi tækju langan tíma. Það kom einnig fram að upplýsingaflæðið 

mætti vera skilvirkara. 

Svefn 

Spurt var færðu nægan nætursvefn?, notar þú svefnlyf eða önnur lyf sem stuðla að 

bættum nætursvefni?, vaknar þú upp á nóttu? Við spurningu um nægan nætursvefn voru 

fjórir svarmöguleikar; (1) nei, næstum aldrei, (2) já, 1-2 sinnum í viku, (3) já, 3-4 nætur 

vikunnar, (4) já 5-7 nætur vikunnar. Við spurningunum um svefnlyf og að vakna upp á nóttu 

voru fimm svarmöguleikar; (1) aldrei, (2) sjaldnar en 1 sinni í viku, (3) 1-2 sinnum í viku, 

(4) 3-5 sinnum í viku (5) daglega. Rúmlega helmingur deildarstjóranna eða 62 (56%) kvaðst 

fá nægan nætursvefn 5-7 daga vikunnar, 35 fengu nægan nætursvefn 3-4 nætur vikunnar, 11 

fengu nægan nætursvefn 1-2 nætur vikunnar og tveir fengu næstum aldrei nægan 

nætursvefn. 

Átján deildarstjórar (16,3%) vöknuðu daglega upp á nóttu, 31 (28,2%) vaknaði upp á 

nóttu 3-5 sinnum í viku, 25 (22,7%) vöknuðu upp 1-2 í viku og 28 (25,5%) vöknuðu upp 

sjaldnar en einu sinni til tvisvar í viku og einungis átta vöknuðu aldrei upp á nóttu. 

Þrátt fyrir að einungis 62 (56%) deildarstjóranna fengju nægan nætursvefn 5-7 daga 

vikunnar og 49 þeirra (45%) vöknuðu upp á nóttu, daglega eða þrisvar til fimm sinnum í 

viku, þá var fátítt að þeir notuðu svefnlyf eða önnur lyf sem stuðluðu að bættum nætursvefni. 

Fram kom að 73 (66%) þeirra notuðu aldrei slík lyf og 22 (20%) þeirra sem notuðu svefnlyf, 

notuðu þau sjaldnar en einu sinni í viku og fjórir deildarstjórar (4%) notuðu þau daglega. 

Þeir 26 deildarstjórar sem svöruðu því játandi að þeir vöknuðu upp á nóttu vegna 

áhyggja vegna vinnu fengu í kjölfarið aðra spurningu sem spurði um ástæður áhyggja en 

aðal ástæðan var vegna vinnuálags en einnig var merkt við fleiri svarmöguleika eins og sjá 

má á mynd 13 en svörunin varð 150%.  
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Mynd 13. Vinnutengdar ástæður þess að vakna upp á nóttu  

Svörun 150% 
 

Einnig var spurt ef þú vaknar upp að nóttu til, hvað veldur því? Eru það áhyggjur 

vegna einkalífs?  Já sögðu 13 deildarstjórar og fengu í kjölfarið aðra spurningu sem spurði 

nánar út í það og voru svarmöguleikarnir; (1) barna, (2) fjölskyldu, (3) fjárhags, (4) annað. 

Algengasta ástæðan var vegna barna, síðan vegna fjölskyldu og loks vegna fárhags. Einnig 

var spurt um hvort ástæða þess að vakna upp á nóttu væri vegna líkamlegra einkenna og 

sögðu 54 deildarstjóranna vakna upp á nóttu vegna líkamlegra einkenna og fengu þeir í 

kjölfarið aðra spurningu sem spurði nánar út í það en algengasta orsökin voru verkir frá 

stoðkerfi en einnig var merkt við fleiri svarkosti eins og sjá má á mynd 14 en svörunin við 

spurningunni varð 158%. 
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Mynd 14. Líkamlegar ástæður þess að vakan upp á nóttu 

Svörun 158% 

 
Í opinni spurningu: Er eitthvað sem þú vilt bæta við, ræddu fjórir deildarstjóranna 

svefnvandamál og kom fram að verkir höfðu áhrif á svefn tveggja en hjá hinum tveimur voru 

ung börn á heimilinu sem vöknuðu upp um nætur. Fram kom: „... en þeir [verkirnir] trufla 

svefnmynstrið hjá mér og þarf ég því að taka lyf við því, en næ samt aldrei alveg 

samfelldum svefni. Hef lært að lifa með þetta, nota lyf fyrir svefn og stunda jóga.“ Önnur 

sagði: „Varðandi svefninn þá hef ég ekki notað lyf við því heldur notað slökunar-og svefnte 

....“ og  „Lítill svefn tengist svefnvenjum ungra barna á heimilinu.“   

Einkenni frá stoðkerfi 

Spurt var um einkenni síðustu sex mánaða frá stoðkerfinu og var því þrískipt í fyrsta 

lagi í háls eða hnakka, í öðru lagi í herðar eða axlir og í þriðja lagi í neðri hluta baks. Í 

eftirfarandi umfjöllun verður rætt um háls í staðinn fyrir háls eða hnakka, herðar í staðinn 

fyrir herðar eða axlir og bak í staðinn fyrir neðri hluta baks. Spurt var um verki síðast liðna 

sex mánuði  á verkjakvarðanum Visual analog scale (VAS). Verkjakvarðinn virkar þannig, 
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að því hærri tala sem valin var, því meiri verki hafði viðkomandi. Mynd 15 sýnir þá 

skiptingu sem gjarnan er notuð við styrkákvörðun verkja. Einnig var spurt um hve lengi 

síðast liðna sex mánuði verkir hefðu varað og voru fimm svarmöguleikar; (1) aldrei, (2) 1-7 

daga, (3) 8-30 daga, (4) meira en 30 daga en ekki daglega, (5) daglega.  

        0        1        2         3        4       5         6        7        8         9        10 

Engir/mjög litlir    
verkir 

talsverður verkur slæmur verkur mikill verkur 

Mynd 15. Stigskipting verkja á VAS kvarða 

Meðaltal verkja í hálsi var 4,73 og staðalfrávik 3,35. Meðaltal verkja í herðum var 4,8 

og staðalfrávik 4,40. Meðaltal verkja í baki var 4,5 og staðalfrávik 2,63. Sjá nánar í töflu 3. 

Tafla 3.  
Fjöldi deildarstjóra með verki í hálsi, herðum og baki. Styrkleiki verkja. 
 

VAS 
verkja- 
kvarði 

Verkir í 
hálsi 

Verkir í 
herðum 

Verkir í 
baki 

1 12 10 12 
2 10 11 12 
3 13 15 14 
4 6 8 9 
5 13 15 13 
6 17 9 6 
7 12 16 4 
8 13 10 12 
9 1 5 7 

10   1 
Samtals 97 99 90 

 

Að meðaltali höfðu verkir varað í átta til þrettán daga í hálsi og í herðum en í baki  

höfðu verkir varað að meðaltali í 1-7 daga, sjá nánar í töflu 4. 
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Tafla 4.  
Fjöldi deildarstjóra með verki í hálsi, herðum og baki. Dagafjöldi verkja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Þar sem höfuðverkur fylgir gjarnan streitu og verkjum í hálsi og herðum var 

sérstaklega spurt um hann. Það voru 28 deildarstjórar sem sögðust oft fá höfuðverk og komu 

fram veik tengsl á milli höfuðverkjar og dagafjölda verkja í hálsi. Meðalsterk tengsl komu 

fram vegna verkja í herðum en 16 af þeim 40 (40%) sem höfðu haft verki upp á sex eða 

hærri tölu fengu oft höfuðverk.5 Meðalsterk tengsl komu fram vegna verkja í hálsi en 17 af 

þeim 43 (39,5%) sem höfðu haft verk upp á sex eða hærri tölu í hálsi fengu oft höfuðverk.6 

Myndir 16 og 17 sýna dagafjölda verkja og styrkleika verkja og muninn á milli 

stoðkerfishlutanna. Dagafjöldi verkja í hálsi helst nokkuð jafn og þar er minnsta breytingin 

en mesta breytingin er í baki, þar dettur tíðnin niður við verki í 8-30 daga en eykst aftur við 

verki í yfir 30 daga. Verkjahegðun í stoðkerfishlutunum var einnig lík og engin afgerandi 

skil urðu fyrr en við verki upp á sex á verkjakvarðanum en þar kom toppur í verki í hálsi, við 

verki upp á sjö kom toppur í herðar og við verki upp á átta kom toppur í bak. 

 

                                                 
5 tau-b=-,316; p=,000 
6 tau-b=-,304; p=,001 

 
 

Dagafjöldi 

Dagafjöldi 
verkja í hálsi 

Dagafjöldi 
verkja í 
herðum 

Dagafjöldi 
verkja í baki 

Aldrei 20 18 30 
1-7 daga 26 31 37 

8-30 daga 21 26 11 
> 30 daga en 
ekki daglega 

22 
17 19 

Daglega 18 15 11 
Samtals 107 107 108 
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Mynd 16. Dagafjöldi verkja í hálsi, herðum og baki 
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Mynd 17. Styrkleiki verkja á VAS verkjakvarða í hálsi, herðum og baki 
 

Einnig var spurt um aðra stoðkerfisverki, hægt var að velja fleira en eitt svar og varð 

svörunin 216%. Algengast að hafa verki í herðum og sögðust 48 deildarstjórar hafa haft slíka 

verki, sjá nánar á mynd 18. Fjörutíu og tveir (38,2%) sögðust hafa farið í skoðun eða 

meðferð á síðasta ári vegna verkja frá stoðkerfinu. 
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Mynd 18. Aðrir stoðkerfisverkir  
 

Spurt var: hefur þú notað síðustu sex mánuði verkja- eða bólgueyðandi lyf vegna 

verkja frá stoðkerfi? (hálsi, herðum eða baki). Gefnir voru fimm svarmöguleikar; (1) aldrei, 

(2) 1-7 daga, (3) 8-30 daga, (4) meira en 30 daga en ekki daglega, (5) daglega. Tuttugu og 

níu deildarstjórar (26,3%) höfðu aldrei notað verkja- og bólgueyðandi lyf s.l. sex mánuði, 24 

höfðu  notað þau í 1-7 daga og í meira en 30 daga en ekki daglega, 27 höfðu notað þau í 8-

30 daga og fimm notuðu þau daglega. 

Spurt var hafa verkir áhrif á daglegt líf þitt?  játandi svöruðu 36 deildarstjórar (33%). 

Fram kom í opinni spurningu er eitthvað annað sem þú vilt bæta við, að verkjaorsakir 

deildarstjóra voru af ýmsum orsökum og féllu 14 svör undir verki og voru þeir m.a. vegna 

slysa, beinbrota, þrengingar i mænugöngum, brjóskloss og slitgigtar. Fram kom m.a.:  

„Líkamleg einkenni stafa líklega ekki eingöngu af vinnu. Gæti tengst ... slysi, alla vega í 

öxlum og hálsi. Ekki bætir samt þung hjúkrun úr ....“ Einn sagði: „Er með stöðuga verki í 

hnjám og fótleggjum, oftast aukast þessir verkir í hvíld.“ Annar sagði: „Ég hef ekki 

stoðkerfisverki sem trufla mig í daglegu lífi, en hef annarskonar verki, þeir aukast ekki við 

álag eða stress ....“ 
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Einnig var spurt um fjarveru frá vinnu vegna stoðkerfisverkja og spurt var hefur þú 

verið fjarverandi frá vinnu s.l. sex mánuði vegna óþæginda frá stoðkerfi? og voru gefnir sjö 

svarkostir; (1) aldrei, (2) 1-7 daga, (3) 8-14 daga, (4) 3 vikur, (5) 1-2 mánuði, (6) 3-4 

mánuði, (7) meira en 4 mánuði. Einungis höfðu 13 deildarstjórar (11,8%) verið fjarverandi 

frá vinnu vegna stoðkerfisverkja, af þeim höfðu 10 verið fjarverandi í 1-7 daga, einn í 8-14 

daga og tveir í 1-2 mánuði. Þrátt fyrir að margir höfðu bæði haft mikla verki og lengi þá var 

fátítt að þeir væru frá vinnu og ef til vill er skýringuna að finna í svari sem kom fram í opnu 

spurningunni er eitthvað sem þú vilt bæta við? en þar kom meðal annars fram: 

Vegna samviskusemi hef ég ekki getað hugsað mér að vera veik heima en fékk 

meiðsl í ... en samt mætti ég daglega i vinnu og var kannski þess vegna þreyttari 

í u.þ.b. mánaðartíma. Ég tel að þetta hafi haft áhrif á bæði vinnu mína og svefn, 

verst var að mæta svefnlaus í vinnu. Ég er sannfærð um að vegna þess að ég er 

stjórnandi þá er þröskuldur minn hærri með að fara í veikindafrí og er nærri viss 

um að svo sé einnig um aðra stjórnendur. Við mætum sjálfsagt oftar í vinnu ekki 

alveg 100% .... 

 
Spurt var um orsakir verkja frá stoðkerfi og gefnir fjórir svarmöguleikar eins og sést á 

mynd 19 hægt var að velja fleiri en einn svarmöguleika og varð svörunin 178%. Flestir töldu 

að stoðkerfisverkir tengdust vinnuálagi og 53 deildarstjórar (48%) svöruðu játandi 

spurningunni ef þú finnur til óþæginda frá stoðkerfi, telur þú að samband sé á milli starfsins 

og óþægindanna?. Þrír svarkostir voru í boði; (1) já, (2) nei, (3) veit ekki. 
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Mynd 19. Áhrif umhverfis á verki frá stoðkerfi. 

Svörun 178% 
 

Tengsl á milli streituvaldandi þátta 

Ekki komu fram marktæk tengsl á milli þess að finnast vera stressuð og þess að hafa 

börn á heimili, að vera í námi samfara starfi, einingarfjölda náms eða fjölda stöðugilda.  

Tengsl við streituupplifun 

Veik tengsl komu fram við lífaldur og þess að upplifa streitu í daglegri vinnu. 

Meðalsterk tengsl komu við að upplifa andlegt álag í starfi, að vera undir miklu tímaálagi, að 

vera líkamlega, andlega úrvinda eftir vinnudaginn og PSS streitukvarðann. Þessi 

streituvaldandi gildi tengdust hvert öðru á marktækan hátt og PSS streitukvarðanum en hann 

hafði sterkust tengslin við stöðugildafjölda við hjúkrun 31-55.7  

Þegar skoðuð voru tengsl við það að finnast vera stressuð kom í ljós að af þeim 40 

deildarstjórum sem upplifðu sig stressaða voru 16 (40%) þeirra oft/alltaf líkamlega úrvinda 

eftir vinnudaginn8 og eftir því sem þeir voru oftar líkamlega úrvinda því oftar urðu þeir 

                                                 
7 tau-b=,815; p=,006 
8 tau-b=-,379; p=,000 
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einnig andlega  úrvinda.9 Tuttugu og tveir deildarstjóranna (55%) upplifðu oft/alltaf andlegt 

álag í starfi.10 Þrjátíu (75%) voru undir miklu tímaálagi í vinnunni11 og eftir því sem þeir 

upplifðu oftar tímaálag, því oftar upplifðu þeir streitu í daglegri vinnu.12 Nítján 

deildarstjóranna (47,5%) upplifðu oft/alltaf streitu í daglegri vinnu.13 

Tengsl lífaldurs og svefnlyfjanotkunar. Veik tengsl voru á milli lífaldurs og þess að 

nota svefnlyf eða önnur lyf er stuðluðu að bættum nætursvefni. Algengasti aldurinn sem 

notaði svefnlyf eða önnur lyf sem stuðluðu að bættum nætursvefni, var 51-60 ára og var 

notkunin sjaldnar en einu sinni í viku.  

Tengsl við nætursvefn og að vakna upp á nóttu. Þegar tengsl nætursvefns voru 

skoðuð við aðrar breytur komu í ljós veik tengsl við það að upplifa andlegt álag í starfi, að 

vera undir miklu tímaálagi í vinnunni og við PSS streitukvarða. Miðlungssterk tengsl komu 

fram við það að finnast vera stressuð,14  að upplifa streitu í daglegri vinnu15 og að vera 

líkamlega16- og andlega17 úrvinda eftir vinnudaginn og við fjölda stöðugilda á bilinu 11-21.18 

Sterk tengsl komu fram við fjölda stöðugilda á bilinu 21-3019 og 31-55.20 

Af þeim 48 deildarstjórum sem fengu einungis nægilegan nætursvefn 3-4 daga 

vikunnar eða sjaldnar, upplifðu 26 sig stressaða. Tuttugu upplifðu oft/alltaf streitu í daglegri 

vinnu og aukin streita í daglegri vinnu varð til þess að þeir sváfu verr.21 Tuttugu og einn 

deildarstjóri upplifði andlegt álag í starfi oft/alltaf og aukið andlegt álag varð til þess að þeir 

                                                 
9 tau-b=,461; p=,039 
10 tau-b=-,404; p=,000 
11 tau-b=-,426; p=,000 
12 tau-b=,314; p=,030 
13 tau-b=-,380; p=,000 
14 tau-b=,332; p=,000 
15 tau-b=-,332; p=,004 
16 tau-b=,345; p=,000 
17 tau-b=-,307; p=,000 
18 tau-b=,354; p=,006 
19 tau-b=-,507; p=,001 
20 tau-b=-,696; p=,036 
21 tau-b=,381; p=,038 
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sváfu verr22. Sextán deildarstjórar voru oft/alltaf líkamlega úrvinda og 25 oft/alltaf andlega 

úrvinda eftir vinnudaginn.   

Af þeim 32 sem höfðu fjölda stöðugilda á bilinu 11-20, fengu 14 þeirra (43,7%) 

sjaldnar en 4 nætur vikunnar nægan nætursvefn. Af þeim 12 deildarstjórum sem höfðu fjölda 

stöðugilda á bilinu 21-30, fengu fimm þeirra (41,6%) sjaldnar en 4 nætur vikunnar nægan 

nætursvefn. Af þeim átta deildarstjórum sem höfðu fjölda stöðugilda á bilinu 31-55, fengu 

þrír þeirra (37,5%) aðeins 1-2 nætur vikunnar nægan nætursvefn.  

Veik tengsl voru á milli þess að vakna upp á nóttu og þess að finnast vera stressuð, að 

vera líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn, að nota svefnlyf eða önnur lyf sem stuðluðu að 

bættum nætursvefni og við PSS streituskala. Miðlungssterk tengsl komu fram við að fá 

nægan nætursvefn. Af þeim 48 deildarstjórum sem fengu sjaldnar en fjórar nætur vikunnar 

nægan  nætursvefn, vöknuðu 34 þeirra upp daglega eða 3-5 sinnum í viku.23    

Tengsl við það að hafa verið fjarverandi frá vinnu. Þegar tengsl við það að hafa 

verið fjarverandi frá vinnu voru skoðuð komu í ljós veik tengsl bæði við dagafjölda verkja 

og verki í herðum. Þetta voru jafnframt einu tengslin við stoðkerfið. Þrjátíu og tveir 

deildarstjórar höfðu haft verki í herðum í yfir 30 daga en þó ekki daglega, 40 deildarstjórar 

höfðu haft verki upp á sex eða hærri tölu í herðum. Sjö deildarstjórar höfðu verið fjarverandi 

frá vinnu af þessum orsökum í 1-7 daga. 

Tengsl við lífaldur. Veik tengsl komu fram á milli lífaldurs og þess að finnast vera 

stressuð. Algengasti aldurinn var 41-50 ára sem fannst hann vera stressaður eða 18 af þeim 

40 deildarstjórum (45%) sem svöruðu spurningunni játandi. Meðalsterk tengsl voru á milli 

þess að finnast vera stressuð og lengdar vinnudags,24 átta af þeim 44 (18,2%) sem unnu 8 

klst. langan vinnudag sögðust vera stressaðar og þegar vinnudagurinn var komin í 9 klst. þá 

sögðust 22 af 47 (46,8%) vera stressaðar. Þegar vinnudagurinn var síðan komin í 10 klst. þá 

                                                 
22 tau-b=,332; p=,036 
23 tau-b=-,380; p=,001 
24 tau-b=-,384; p=,000 
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sögðust sjö af tólf deildarstjórunum (58,3%) vera stressaðir og þegar vinnudagurinn var 

komin yfir 10 klst. á dag þá sögðust þrír af fimm (60%) vera stressaðir.  

Tengsl við stöðugildi. Mismikil tengsl komu fram á milli stöðugilda við hjúkrun á 

deild. Stöðugildi 1-10 höfðu 50 deildarstjórar og komu fram veik tengsl við andlegt álag í 

starfi. Stöðugildi 11-20 höfðu 32 deildarstjórar og komu fram sterk neikvæð tengsl við það 

að upplifa fremur oft og mjög oft eða alltaf streitu í daglegri vinnu25 en 11 (34,4%) upplifðu 

slíkt og miðlungssterk tengsl komu fram við það að fá nægan nætursvefn26 en 14 (43,7%) 

fengu nægan nætursvefn 3-4 nætur vikunnar eða sjaldnar. Stöðugildi 21-30 höfðu 12 

deildarstjórar og komu fram miðlungssterk tengsl við að vera líkamlega úrvinda eftir 

vinnudaginn.27 Sterk neikvæð tengsl komu fram við að fá nægan nætursvefn28 en fimm 

(41,7%)  fengu nægan nætursvefn 3-4 nætur vikunnar eða sjaldnar. Stöðugildi 31-55 höfðu 8 

deildarstjórar og voru þeir með mestu tenginguna við streituvaldandi þætti og komu fram 

sterk tengsl við að upplifa streitu í daglegri vinnu,29 að upplifa andlegt álag í starfi,30 að vera 

undir miklu tímaálagi í vinnu,31 að vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn,32 að vera 

líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn,33 að vera yfir streituviðmiðum PSS kvarða,34 en fimm 

voru yfir viðmiðunarmörkunum og sterk neikvæð tengsl komu fram við að fá nægan 

nætursvefn,35 en þrír (37,5%) þeirra fengu nægan nætursvefn einungis 1-2 nætur vikunnar. 

Einnig komu fram mismikil tengsl á milli allra flokka stöðugilda og verkja og 

dagafjölda verkja frá stoðkerfinu og verður nánari umfjöllun um það í Tengsl á milli streitu 

og stoðkerfis. 

                                                 
25 tau-b=-,567; p=,007 
26 tau-b=,354; p=,006 
27 tau-b=,492; p=,046 
28 tau-b=-,517; p=,001 
29 tau-b=,798;p=,010 
30 tau-b=,642;p=,037 
31 tau-b=,522;p=,003 
32 tau-b=,803;p=,009 
33 tau-b=,780;p=,012 
34 tau-b=,815;p=,006 
35 tau-b=-,696;p=,000 
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Tengsl  við dagafjölda verkja og við verki í stoðkerfinu. Þrír þættir höfðu tengsl 

bæði við dagafjölda verkja og verki í öllum þremur stoðkerfishlutunum. Þeir voru að verkir 

hefðu áhrif á daglegt líf, að hafa notað verkja- eða bólgueyðandi lyf síðustu sex mánuði 

vegna verkja frá stoðkerfi og að hafa farið í skoðun eða meðferð á síðasta ári vegna verkja 

frá stoðkerfi.  

Tengsl við áhrif verkja á daglegt líf. Meðalsterk neikvæð tengsl komu fram bæði á 

milli dagafjölda verkja36 og verkja37 í hálsi og þess að verkir hefðu áhrif á daglegt líf. Af 

þeim sem höfðu aukinn dagafjölda og aukna verki í hálsi sögðu hlutfallslega fleiri að verkir 

hefðu áhrif á daglegt líf sitt. Á mynd 20 og í eftirfarandi umfjöllun eru niðurstöður úr 

tveimur svarliðum sameinaðir í einn,  aldrei og 1-7 dagar verða að aldrei/1-7 dagar, 

svarliðurinn 8-30 dagar hélt sér og síðan voru svarliðirnir, meira en 30 dagar en ekki 

daglega og daglega sameinaðir í einn lið, í yfir 30 daga/daglega. 
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Mynd 20. Tengsl á milli dagafjölda verkja í hálsi og að verkir hafi áhrif á daglegt líf 
 

 
Myndir 20 og 21 eru einnig lýsandi fyrir herðar og bak því tengslin á milli dagafjölda 

og styrkleika verkja með tilliti til áhrifa á daglegt líf voru svipuð í þessum þremur 

stoðkerfishlutum. 

                                                 
36 tau-b=-,320; p=,000 
37 tau-b=-,350; p=,000 
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Svör við verkjum í hálsi voru einnig tekin saman í tvo liði, verkir frá 0-5 og 6-10, sjá 

mynd 21. Einnig komu fram meðalsterk neikvæð tengsl á milli áhrifa verkja á daglegt líf og 

við dagafjölda verkja38 og verki í herðum 39 og við dagafjölda verkja í baki,40 en veik tengsl 

voru við bakverkina. Einnig kom fram að þeir sem voru með aukinn dagafjölda verkja og 

aukna verki, töldu frekar að verkir hefðu áhrif á daglegt líf sitt. 
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Mynd 21. Tengsl á milli styrkleikja verkja í hálsi og að verkir hafi áhrif á daglegt líf  

 

Tengsl við notkun á verkja- eða bólgueyðandi lyfjum. Meðalsterk til sterk tengsl 

komu fram milli þess að hafa notað verkja- eða bólgueyðandi lyf og þess að hafa haft verki í 

stoðkerfinu. Notkun á verkja- eða bólgueyðandi lyfjum var svipuð í dögum talin hvort sem 

um var að ræða verki í hálsi41, herðum42 eða í baki.43 Hlutfallslega voru lyfin notuð í fleiri 

daga með auknum verkjum upp á sex eða hærri tölu.  

Tengsl við það að hafa farið í skoðun eða meðferð á síðasta ári. Veik tengsl voru á 

milli dagafjölda vekja í stoðkerfishlutunum þremur og þess að hafa farið í skoðun eða 

meðferð vegna stoðkerfisverkja á síðasta ári en miðlungs sterk neikvæð tengsl komu fram 

                                                 
38 tau-b=-,340; p=,000 
39 tau-b=-,381; p=,000 
40 tau-b=-,411; p=,000 
41 tau-b=,496; p=,000 
42 tau-b=,560; p=,000 
43 tau-b=,407; p=,000 
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við verki í hálsi,44 í herðum45 og í baki.46 Eftir því sem verkirnir voru verri, því fleiri fóru 

hlutfallslega í skoðun eða meðferð.  

Innbyrðis tengsl á milli dagafjölda verkja og verkjastig 

Alls staðar komu fram sterk tengsl á milli dagafjölda verkja og verki. Sterk tengsl 

komu fram milli dagafjölda verkja og verkja í hálsi47 og einnig komu fram miðlungssterk 

tengsl við það að hafa haft verki í yfir 30 daga/ daglega og verkirnir væru upp á sex eða 

hærri tölu á VAS verkjakvarða.48  Sterk tengsl komu fram á milli dagafjölda verkja og 

verkja í herðum49 og sterk tengsl komu einnig fram á milli dagafjölda verkja sem höfðu 

varað í yfir 30 daga/daglega og að hafa verki upp á sex eða hærri tölu.50  Sterk tengsl 

komu einnig fram milli dagafjölda verkja og verkja í baki51 og komu sterk tengsl fram 

við það að hafa verki í yfir 30 daga/daglega og þess að hafa verki upp á sex eða hærri 

tölu.52 Almenna reglan var sú að aukinn dagafjöldi verkja þýddi hærra verkjastig.  

Verkir á bilinu 6-8 eru taldir vera slæmir verkir og verkir á bilinu 9-10 eru taldir vera 

miklir verkir. Frá þessum þremur stoðkerfishlutum voru 49 (44,5%) með verki frá 8-10, þar 

af voru 13 þeirra með verki upp á 9 og einn með verki upp á 10. Hæsta tíðni verkja á bilinu 

8-10 var í baki og voru 20 deildarstjórar með slíka verki, það eru fjórðungi fleiri 

deildarstjórar en  sem voru með slíka verki í hálsi og í herðum. Þessi háa tíðni verkja 

undirstrikar það að deildarstjórarnir eru með verki í fleirum en einum stoðkerfishluta, sjá 

nánar á mynd 22. 

                                                 
44 tau-b=-,327; p=,000 
45 tau-b=-,392; p=,000 
46 tau-b=-,326; p=,000 
47 tau-b=,603; p=,000 
48 tau-b=,354, p=,045 
49 tau-b=,654; p=,000 
50 tau-b=,653; p=,000 
51 tau-b=,681; p=,000 
52 tau-b=,561; p=,000 
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Mynd 22. Dagafjöldi verkja og styrkleiki verkja í hálsi, herðum og í baki 

 

Á mynd 22 kemur fram  heildarfjöldi deildarstjóra sem hafði haft verki frá stoðkerfi. 

Verkir á bilinu 0-2 eru taldir vera engir verkir og því eru einungis sýndir þeir þátttakendur 

sem höfðu verki upp á 3 eða hærri tölu. Myndin sýnir einnig þann fjölda sem hafði verki í 

yfir 30 daga til daglega og hlutfall þeirra sem höfðu verki yfir 6 á VAS verkjakvarða.  

 
Krosstengsl á milli dagafjölda verkja og styrkleikja verkja 

Deildarstjórarnir voru ekki með afmarkaða verki í einum stoðkerfishlutanum á milli 

háls, herða og baks voru alls staðar krosstengsl bæði á milli dagafjölda verkja og verkja. 

Meðalsterk tengsl komu fram bæði  á milli dagafjölda verkja53 og verkja í herðum og í baki54 

og á milli verkja í baki og í hálsi.55 Sterk tengsl komu fram á milli verkja í hálsi og í 

                                                 
53 tau-b=,358; p=,000 
54 tau-b=,422; p=,000 
55 tau-b=,353; p=,000 
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herðum,56 en miðlungssterk tengsl komu fram á milli dagafjölda verkja og verkja í hálsi og í 

herðum.57   

Hlutfallslega fleiri þeirra sem höfðu aukna verki í hálsi höfðu líka aukinn styrkleika 

verkja í baki58 og í herðum.59  Hlutfallslega fleiri þeirra sem voru með aukna verki í herðum 

voru bæði með aukna verki60 og aukinn dagafjölda verkja í baki,61 sjá nánar á mynd 23. 
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Mynd 23. Krosstengsl dagafjölda verkja og verki í hálsi, herðum og í baki 

 
Mynd 23 sýnir krosstengslin á milli stoðkerfisbreytanna en líka voru alls staðar 

krosstengsl á milli verkja sem voru upp á sex eða hærri tölu og eykur það líkurnar á að sá 

deildarstjóri sem er með mikla verki í einum stoðkerfishlutanum sé einnig með hann í 

öðrum.  Engin krosstengsl greindust á milli dagafjölda verkja sem höfðu varað í yfir 30 

daga/daglega eins og gerði á milli verkja yfir 6 á VAS skala. 

                                                 
56 tau-b=,585; p=,000 
57 tau-b=,439; p=,000 
58 tau-b=,651; p=,000 
59 tau-b=,415; p=,020 
60 tau-b=,791; p=,001 
61 tau-b=,671; p=,001 
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Tengsl á milli streitu og stoðkerfis 

 
Skoðað var hvort tengsl væru á milli stoðkerfis og streituupplifunar og þátta sem geta 

verið streituvaldandi.  

Tengsl við stöðugildi 

Tengsl komu fram á milli allra stöðugildanna og stoðkerfis.  

Við stöðugildi 1-10 komu fram meðalsterk neikvæð tengsl við verki upp á sex eða hærri tölu 

í herðum62 en 17 (34%) höfðu haft slíka verki.  

Við stöðugildi 11-20 komu veik tengsl við dagafjölda verkja í herðum og sterk tengsl 

komu fram við það að hafa verki í hálsi í yfir 30 daga/daglega.63  

Við stöðugildi 21-30 komu fram sterk tengsl við það að hafa verki í hálsi í yfir 30 

daga/daglega en 5 af 12 deildarstjórunum (41,6%) höfðu haft slíkan dagafjölda verkja.64 

Einnig komu fram sterk tengsl við verki upp á sex eða hærri tölu frá herðum65 en fjórir 

(33,3%) höfðu haft verki upp á 8-9 á VAS verkjakvarða. Miðlungssterk tengsl komu fram 

við dagafjölda verkja frá neðri hluta baks66 en níu höfðu verið með verki frá 1-7 

daga/daglega. Einnig komu fram miðlungssterk tengsl við það að verkir hafi áhrif á daglegt 

líf67 en 4 (33,3%) töldu slíkt vera.  

Við stöðugildi 31-55 komu fram miðlungssterk tengsl við dagafjölda verkja í baki68 en 

sex af átta höfðu verðið með verki í baki. Sterk tengsl komu fram við að hafa haft verki upp 

á sex eða hærri tölu á VAS í hálsi69 en þrjár (37,5%) höfðu verið með verki upp á 7-8 VAS 

                                                 
62 tau-b=-,394; p=,002 
63 tau-b=,574; p=,004 
64 tau-b=-,680; p=,000 
65 tau-b=,671; p=,003 
66 tau-b=,485; p=,018 
67 tau-b=-,434; p=,036 
68 tau-b=,462; p=,029 
69 tau-b=,816; p=,014 
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og einnig komu fram sterk tengsl við dagafjölda verkja í hálsi70 sem höfðu varað í yfir 30 

daga/daglega en fimm (62,5%) höfðu haft verki það lengi.  

Tengsl við nætursvefn 

Veik tengsl komu fram bæði við dagafjölda verkja og verki í öllum þremur 

stoðkerfishlutunum, í hálsi, í herðum og í baki og sterk tengsl komu fram við að verkir hefðu 

áhrif á daglegt líf. 71  

Tengsl við PSS streitukvarða 

 Við PSS streitukvarða komu fram veik tengsl bæði við dagafjölda verkja og verki í 

hálsi og í herðum og að verkir hefðu áhrif á daglegt líf.  

Tengsl við  streitu í daglegu starfi 

 Veik tengsl komu fram milli þess að upplifa streitu í daglegu starfi og við dagafjölda 

verkja í hálsi og baki og neikvæð meðalsterk tengsl komu fram við að verkir hefðu áhrif á 

daglegt líf.72  

Tengsl við tímaálag. Veik tengsl komu fram á milli þess að hafa verið undir miklu 

tímaálagi í vinnu og við dagafjölda verkja í baki og að verkir hefðu áhrif á daglegt líf.  

Tengsl við að verða líkamlega úrvinda. Veik tengsl komu fram við dagafjölda verkja 

frá hálsi, herðum, baki og við verki frá baki en miðlungssterk tengsl komu fram við verki frá 

hálsi73 og herðum.74  

Tuttugu deildarstjórar voru fremur oft/alltaf líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn, af 

þeim voru 16 (80%), með aukna verki, upp á sex eða hærri tölu í hálsi.75  Fjörutíu 

deildarstjórar höfðu haft verki í hálsi í yfir 30 daga/daglega, af þeim höfðu 14 (35%) verið 

oft/alltaf líkamlega úrvinda. 

                                                 
70 tau-b=-,775; p=,000 
71 tau-b=,507; p=,000 
72 tau-b=-,316; p=,001 
73 tau-b=,350; p=,000 
74 tau-b=,369; p=,000 
75 tau-b=,350; p=,000 
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Tengsl við að upplifa andlegt álag í starfi. Veik tengsl komu fram við dagafjölda 

verkja í hálsi, herðum og baki og að verkir hefðu áhrif á daglegt líf. 

Tengsl við að verða andlega úrvinda. Veik tengsl komu fram við verki í hálsi og 

herðum og við dagafjölda verkja í hálsi og í baki en miðlungssterk tengsl komu fram við 

dagafjölda verkja í herðum76 og að verkir hefðu áhrif á daglegt líf.77 Þrjátíu og sjö 

deildarstjórar voru oft/alltaf andlega úrvinda eftir vinnudaginn og af þeim höfðu 15 (40,5%) 

haft verki í herðum í yfir 30 daga/daglega.  Nítján deildarstjórar höfðu haft verki upp á sex 

eða hærri tölu.  

Í opinni spurningu „Er eitthvað sem þú vilt bæta við“ kom fram að fjórir deildarstjórar 

tengdu verki frá stoðkerfi við streituálag og sögðu meðal annars „Tel beint samband milli 

verkja frá stoðkerfi og streituálags í vinnu sem stjórnandi. Það álag er af andlegum toga en 

ekki líkamlegum. Gerðar eru miklar kröfur til deildarstjóra og ef hann vill gera mjög vel er 

mikið álag.“ Einnig kom fram að aukið álag hefur áhrif á þann tíma sem aflögu er „Með 

auknu álagi í vinnunni gefur maður sér minni tíma til að stunda líkamsrækt og almennt 

hreyfa sig, stoðkerfiseinkenni eins og stirðleiki og verkir fylgja þá í kjölfarið.“  Síðan sagði 

ein „Þetta er gömul saga um langvarandi þreytu ....“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
76 tau-b=,304; p=,000 
77 tau-b=-,303; p=,001 
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KAFLI 5 

UMFJÖLLUN UM NIÐURSTÖÐUR  

Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður bornar saman við niðurstöður annarra 

rannsókna. 

Niðurstöður og svör við rannsóknarspurningum 

Draga má þá ályktun af niðurstöðu rannsóknarinnar á streitu og verkjum frá stoðkerfi hjá 

íslenskum kvenhjúkrunardeildarstjórum að vinnuumhverfi deildarstjóra sé streituvaldandi, 

þar sem 36,4% þeirra sögðust vera stressaðir í beinni spurningu og 47,7% þeirra voru yfir 

streituviðmiðum PSS streitukvarða. 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi einnig í ljós að deildarstjórarnir hefðu verki frá 

stoðkerfi, þar sem meðaltal verkja frá þeim þremur stoðkerfishlutum sem skoðaðir voru 

(háls, herðar og bak) var 4,6 á VAS verkjakvarða en verkir á bilinu 3-5 eru flokkaðir sem 

talsverðir verkir. Tíðni stoðkerfisverkja var einnig töluverð en 77,5% deildarstjóranna höfðu 

haft verki frá þessum þremur stoðkerfishlutum. Að meðaltali höfðu verkir varað í 8-13 daga 

í hálsi og herðum en 1-7 daga í baki í, síðustu sex mánuði. Fjörutíu deildarstjórar (36,4%) 

höfðu haft verki í hálsi í yfir 30 daga/daglega og 32 (29%) höfðu haft slíkan dagafjölda 

verkja frá herðum og 30 (27%) frá baki. 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi einnig í ljós að tengsl væru á milli streitu og 

einkenna frá stoðkerfi, þar sem fram komu tengsl á milli einkenna frá stoðkerfi og 

streituupplifunar og ýmissa streituvaldandi þátta í vinnuumhverfinu svo sem andlegu álagi í 

starfi, að verða andlega og líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn og fleira. 

Niðurstöður varðandi streitu hjá íslensku deildarstjórunum eru heldur hærri hér en í 

rannsókn  Browning, Ryan, Thomas, Greenberg og Rolniak (2007) á bandarískum 

hjúkrunarfræðingum, deildarstjórum og bráðahjúkrunarfræðingum, þar sem 31,9% 
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deildarstjóranna upplifði streitu í starfi, en sambærileg og í rannsókn Suominen o.fl. (2005) á 

154 finnskum deildarstjórum, þar sem 68 (45%) fundu frekar oft fyrir streitu og 7 (5%) 

fundu mjög oft fyrir streitu. Íslensku deildarstjórarnir voru með heldur lægri streitu en þeir 

bandarísku í rannsókn Judkins o.fl., (2006) sem notaði 14 spurninga PSS streitukvarða til 

þess að meta streitu hjá 15 deildarstjórum, þar sem 5 af 15 (33,3%) voru með mikla streitu 

og 9 af 15 (60,0%) voru með miðlungsstreitu.       

Streituþol og þrautseigja 

Íslensku deildarstjórarnir upplifðu fremur hátt hlutfall streitu og það hafa erlendir 

deildarstjórar einnig gert og skoðaður hefur verið munurinn á þeim einstaklingum sem 

upplifa hátt hlutfall streitu og þeirra sem upplifa lágt hlutfall streitu við líkar aðstæður. 

Misjafn er hve vel einstaklingar þola streitu en sumir einstaklingar þola streituvaldandi 

aðstæður betur en aðrir. Rannsóknir hafa beinst að því hvaða persónulegu þættir það eru sem 

einkenna þá einstaklinga sem eru líklegri til að nota bjargráð til þess að greiða eða breyta 

streituvaldandi kringumstæðum, fremur en að forðast þær eða flýja af hólmi. Þessi  

persónulegi eiginleiki hefur verið nefndur þrautseigja (hardiness) og er andlegur styrkur sem 

er óháður líkamlegri getu (McVicar, 2003). Þrautseigja ver einstaklinginn gegn streitu á 

tvennan hátt, með því að breyta skynjun á streitu og með því að virkja árangursrík bjargráð. 

Þrautseigja breytir erfiðum lífsatburðum í tækifæri til að auka merkingu lífsins. Tilhneiging 

verður til þess að meta áhrif af aðstæðum eða viðburðum sem eitthvað sem hægt er að læra 

af og þroskast þótt að það geti verið sársaukafullt (Judkins og Ingram, 2002). 

Þrautseigja var skoðuð í rannsókn Judkins o.fl., (2006) á fimm deildarstjórum. Í ljós 

kom að þeir sem höfðu hærra hlutfall þrautseigju, nýttu tíma sinn betur og höfðu færri 

veikindadaga en þeir sem höfðu litla þrautseigju til að bera. Einnig kom fram í megindlegri 

rannsókn Judkins (2004) á 153 deildarstjórum í Bandaríkjunum að þeir deildarstjórar sem 

voru með aukna streitu voru með minni þrautseigju og þeir sem voru með minni streitu 

höfðu meiri þrautseigju. Þrautseigjan var metin með 30 atriða kvarða sem greindist í þrjú 
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yfirheiti: Trúfestu, stjórn á aðstæðum og áskorun en þessir þrír liðir eru mikilvægir í 

þrautseigju. Deildarstjórarnir sem voru með minni þrautseigju fengu færri stig í þessum 

þremur yfirflokkum. 

Hægt er með markvissri kennslu að auka þrautseigju hjá deildarstjórum eins og kom 

fram í rannsókn Judkins, Reid og Furlow (2006) sem gerðu rannsókn árið 2003 á 12 

deildarstjórum í Bandaríkjunum til þess að athuga hvort hægt væri að auka þrautseigju með 

sérhönnuðu námskeiði sem stóð í tvær klukkustundir í senn og var vikulega í sex vikur. 

Síðan átti að halda tveggja klukkustunda námskeiðið til þess að viðhalda árangrinum á sex 

mánaða fresti til 18 mánaða. Skoða átti árangurinn með spurningalista sendum til 

þátttakenda, eftir hvert námskeið. Ekki var hægt að halda námskeiðið eftir 18 mánuði þar 

sem þátttakendum hafði fækkað of mikið. Marktækur munur kom fram í aukningu 

þrautseigju deildarstjóranna eftir sex vikna námskeiðið en munurinn var minni eftir sex 

mánuði. Það kom á óvart þegar sex vikna námskeiðið var hálfnað, hve þátttakendur urðu 

viljugir til þess að deila hugmyndum og eigin reynslu og biðja um aðstoð hópsins þegar þeir 

tókust á við erfið verkefni. Við námskeiðslok voru deildarstjórarnir orðnir ráðgefandi til 

hvers annars og veittu hver öðrum tilfinningaleigan- og sálrænan stuðning.  

Starfsreynsla, starfsánægja og starfssátt deildarstjóranna 

Þegar starfsaldur deildarstjóranna var skoðaður vekur það athygli að þeir höfðu flestir 

langa starfsreynslu í hjúkrun og 70% þeirra hafði unnið við hjúkrun í yfir 20 ár.  

Þegar starfsreynsla þeirra var skoðuð sem stjórnendur þá var dreifingin nokkuð jöfn en 

eðlilega lægri á 0-1 ári en jókst ekki stig af stigi líkt og starfsreynslan í hjúkrun en tæplega 

helmingur deildarstjóranna (44,5%) var með tíu ára eða styttri starfsaldur í stjórnun og rétt 

rúmlega helmingurinn (55,5%) hafði unnið við deildarstjórn í 10 ár eða lengur. Þetta vekur 

upp spurningar um hvort brottfall sé töluvert úr stéttinni og þá óháð starfsreynslu sem 

stjórnanda og ef svo er, hvort það tengist vinnuálagi?  



 

91 
 

Þrátt fyrir fremur hátt hlutfall streitu og töluverð einkenni frá stoðkerfi voru íslensku 

deildarstjórarnir frekar ánægðir og sáttir í starfi. Meðaleinkunn starfsánægju var 7,89 á 

kvarðanum 1-10 og starfssáttar 7,59. Deildarstjórarnir voru sáttastir við samstarfsfólk, 

starfsanda og samskipti en ósáttastir við starfsmannaeklu, tímaskort, stuðnings- og 

skilningsleysi yfirstjórnar, fjármagnsskort og sparnaðarkröfu ásamt launum og því að geta 

ekki umbunað starfsfólki sínu fyrir góð störf. Starfsánægja íslenskra deildarstjóra er svipuð 

og kemur fram í rannsókn Suominen o.fl. (2005) á 154 finnskum deildarstjórum en 79,0% 

þeirra voru  ánægðir í starfi, einn af hverjum tíu deildarstjórum var ábyrgur fyrir fleiri en 

einni deild og 72% þeirra sögðu deildina sína erfiða og að þeir upplifðu streitu frekar oft í 

starfi.  

Niðurstöðurnar samrýmast líka könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga en þar voru hjúkrunarfræðingar almennt sáttir við vinnuna sína með 

meðaltal starfsánægju 7,79 á kvarðanum 1-10 (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003b). Í könnun á 

vinnuálagi og starfsánægju íslenskra hjúkrunarfræðinga var mesta ánægjan með 

deildarstjórann, síðan samstarfsmenn og starfið sjálft en óánægja var með möguleika á 

stöðuhækkun, laun og hjúkrunarstjórn (Páll Biering, 2000).                                                                            

Vinnutengd streita og leiðir til að minnka hana 

Flestir íslensku deildarstjórarnir (85,5%) sögðu að fullnægjandi mönnun væri sá liður 

sem gæti minnkað þeirra vinnutengdu streitu mest. Mönnunarmál væru erfið vegna skorts á 

starfsmönnum og það yki álag á deildarstjóra sem hlypi undir bagga vegna lélegrar 

mönnunar og álags og það kæmi niður á stjórnunarstörfum þeirra. Í  öðru sæti var 

aðstoðardeildarstjóri og í þriðja sæti hærri laun. Einnig kom fram í opinni spurningu að betra 

upplýsingaflæði, stuðningur, ráðgjöf og festa í starfsumhverfi myndi einnig minnka þeirra 

vinnutengdu streitu, fækka þyrfti verkefnum og tilgreina betur starfssviðið og minnka áreitið 

á deildarstjórann. Þetta samrýmist niðurstöðu úr rannsókn Frisch o.fl. (1991) þar sem 

aðalstreituvaldarnir í vinnu deildarstjóranna voru ónógt aðgengi að úrræðum sem fól í sér 
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skort á hjúkrunarfólki, vinnuálag og valdaleysi. Einnig er það í samræmi við niðurstöðu úr 

rannsókn Parsons og Stonestreet (2003) þar sem deildarstjórarnir höfðu  áhyggjur af skorti á 

hjúkrunarfræðingum og litu á það sem byrði í starfi sínu því þeir tækju aukavaktir þegar ekki 

tækist að manna vaktirnar þrátt fyrir meira en fullt starf við deildarstjórn. Hringt var í þá 

þegar heim var komið vegna manneklu á deildinni og erfiðasta áskorunin í starfi þeirra var 

að fást við mannekluna dag eftir dag. Það væri nær óbærilegt og botninum yrði náð þegar 

þeir gætu ekki lengur tryggt gæða umönnun vegna skorts á starfsfólki og þá myndu þeir 

yfirgefa starfssvið sitt.  

Í rannsókn Kimball og O´Neil (2002) komu fram fjögur þemu eftir vinnu 73 

hjúkrunarfræðinga í sjö rýnihópum um leiðir til þess að auka mönnun á 

heilbrigðisstofnunum í Bandaríkjunum. Þemurnar eru: Vinnuálag og vinnuumhverfi, 

fjárhagur, virðing og stuðningur, og menntun og fagleg framþróun. Í þema um vinnuálag og 

vinnuumhverfi fólst að minnka vinnuálag, auka stuðning við starfsfólk með því að ráða 

ritara, sérhæft aðstoðarfólk og flutningsaðila. Einnig að gera deildarstjórum kleift að veita  

deildinni aukinn stuðning og að þeir hlusti og taki virkari afstöðu varðandi vinnuumhverfið. 

Í þema um fjárhag fólst að hækka laun. Í þema um virðingu og stuðning fólst hvatning til 

lækna að koma fram við hjúkrunarfræðinga eins og jafningja. Í þemu um menntun og 

faglega þróun fólst að bæta stefnumörkun og launa framhaldsnám hjúkrunarfræðinganna. Í 

rannsókn Frisch o.fl. (1991) settu rannsakendur einnig fram lista sem þeir töldu að 

yfirstjórnendur gætu nýtt sér til þess að hjálpa deildarstjórum til þess að takast á við streitu. Í 

listanum kom meðal annars eftirfarandi fram:  a) Deildarstjórar þurfi nýjan millistjórnanda 

sem sé það næmur að hann geti bæði greint það sem veldur streitu hjá deildarstjórunum og 

hvaða bjargráð deildarstjórarnir noti. b) Skýra þurfi starfsvið deildarstjóra m.t.t vinnuálags 

og setja mörk á ábyrgðarsvið þeirra hvað varðar sólarhringsábyrgð. c) Hvetja eigi 

deildarstjóra til þess að vera ákveðnir og standa fast á sínu og taka áhættu, með því minnki 

vanmáttartilfinning þeirra. Millistjórnendur verði að vera reiðubúnir til þess að styðja og 
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vinna með deildarstjórunum sem eru ákveðnari og taka meiri áhættu. d) Deildarstjórar þurfi 

fræðslu/nám til þess að takast á við tiltekin vandamál í starfi sínu svo sem í úthlutun 

verkefna, tímastjórnun, vandamálamiðuðum lausnum, samningagerð og að fást við erfitt 

fólk. Þessa fræðslu væri  hægt að öðlast í gegnum framhaldsmenntun eða á sérhönnuðu 

námskeiði. e) Deildarstjórar þurfi aðstoðarfólk til að hjálpa sér með þá vinnu sem þeir anna 

ekki. Þar sem fjármagn er að skreppa saman í heilbrigðiskerfinu, þarf að endurskilgreina það 

sem hægt er að láta í té fyrir sjúklinga og starfsfólk. Deildarstjórarnir verði að læra að segja 

nei, þegar úrræðin eru ekki til staðar og verða að vera studdir af yfirmanni sínum þegar þeir 

gera það. 

Skortur á hjúkrunarfræðingum/mannekla í hjúkrun 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að skortur á hjúkrunarfræðingum eykur vinnuálag 

á þá sem fyrir eru og eftir því sem skorturinn er meiri því meira verður álagið. Mikið álag er 

ein aðalástæðan fyrir vinnutengdri streitu sem hefur neikvæð áhrif á starfsánægju og eykur 

líkurnar á brottfalli hjúkrunarfræðinga (Andrews og Dziegielewski, 2005; Herdis 

Sveinsdóttir o.fl., 2006; McVicar, 2003; Zeytinoglu o.fl., 2007).  

Hjúkrunarfræðingum líður illa yfir því að þurfa að gera meira á minni tíma og geta oft 

ekki viðhaft þá gæðahjúkrun sem þeir vilja (Naude og McCabe, 2005). Á stofnunum þar sem 

var undirmannað voru hjúkrunarfræðingarnir óánægðari með hjúkrunarstjórnina og jókst 

óánægjan í réttu hlutfalli við ófylltu stöðugildin (Páll Biering, 2000). Langvarandi streita 

getur minnkað næmi stjórnenda gagnvart öðrum og áhuginn minnkar á að hjálpa eða að 

skilja einstaklingsbundinn mun og árásargirni getur aukist (Judkins, 2004).  

Kannanir á starfsumhverfi og skorti á hjúkrunarfræðingum. Árin 1998 og 2006 

var gerð könnun á starfsumhverfi íslenskra ríkisstarfsmanna, um 10 þúsund einstaklingar 

svöruðu og unnu hjá 144 stofnunum ríkisins. Niðurstöður varðandi streitu og vinnuálag voru 

líkar milli ára. Vinnuálagið var mest hjá heilbrigðisstofnunum þar sem 68% 
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heilbrigðisstarfsmanna töldu sig nær alltaf eða alltaf vera undir miklu vinnuálagi. Þar var 

streitan líka algengust (Christer Magnusson, 2008; Ómar H. Kristmundsson, 1999 og 2007). 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga lét gera könnun árið 2006 á því hversu marga 

hjúkrunarfræðinga vantaði til starfa. Þá voru 3.102 hjúkrunarfræðingar á vinnualdri og 2.689 

(86,7%) voru starfandi á íslenskum stofnunum. Meðalstarfshlutfallið var 76,5% á landsvísu, 

miðað við 40 stunda vinnuviku. Þá vantaði 582 hjúkrunarfræðinga í 445 stöðugildi. Þörf 

fyrir árlega fjölgun stöðugilda var metin 2,2% eða 47,6 stöðugildi en árleg útskrift Háskóla 

Íslands og Háskólans á Akureyri nær ekki að mæta þessum vexti. Talið er að árleg nýliðun 

hjúkrunarfræðinga nemi 40 stöðugildum á ári og því fyrirséð að skortur á 

hjúkrunarfræðingum muni aukast um 12,8 stöðugildi árlega til ársins 2015 og það ár muni 

vanta 749 hjúkrunarfræðinga í 543 stöðugildi (Aðalbjörg Finnbogadóttir og Jón Aðalbjörn 

Jónsson, 2007).  

Staða Íslands miðað við Norðurlöndin. Þegar bornar eru saman tölur um fjölda 

hjúkrunarfræðinga á 100 þúsund íbúa á Norðurlöndunum, samkvæmt tölfræðilegum 

upplýsingum Nomesco úr vefútgáfu Health Statistics in the Nordic Countries, kemur í ljós 

að á árinu 2004 voru fæstir hjúkrunarfræðingar á hverja 100 þúsund íbúa á Íslandi eða 863. 

Samt hafði 46,02% aukning orðið frá árinu 1996 til 2004. Hlutfallslega flestir 

hjúkrunarfræðingarnir eru í Noregi og voru þeir 1.487 á hverja 100 þúsund íbúa. Finnland 

var í næst neðsta sætinu og þar voru 896 hjúkrunarfræðingar á hverja 100 þúsund íbúa. Í 

Danmörku voru 955 og í Svíþjóð 967 hjúkrunarfræðingar á hverja 100 þúsund íbúa (vitnað 

til í Aðalbjörg Finnbogadóttir og Jón Aðalbjörn Jónsson, 2007).  

Fram kom á vef Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 14. desember 2006, að í skýrslu 

sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 

árið 2006, hafi skortur á hjúkrunarfræðingum verið talinn á bilinu 9-16% og ekki hefði 

dregið úr honum síðari ár. Það þyrftu að vera 9,9 hjúkrunarfræðingar á hverja þúsund íbúa. 

Árlega hefðu verið útskrifaðir um 110 hjúkrunarfræðingar á ári en sú tala þyrfti að vera 130-
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140. Einnig kom fram að Heilbrigðisráðherra hafi kynnti skýrsluna 1. desember 2006 á fundi 

með blaðamönnum og sagði um leið að ákveðið hefði verið að fjölga hjúkrunarnemum um 

25 við Háskóla Íslands og 10 í Háskólanum á Akureyri.  

Ákall fagaðila og ályktanir um manneklu. Á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH), 

sem er stærsta sjúkrahús landsins, hefur verið skortur á hjúkrunarfræðingum í gegnum árin 

og árin 2006-2007 vantaði að öllu jöfnu um 100 hjúkrunarfræðinga í vinnu. Skorturinn var 

svo mikill að margir hjúkrunarfræðingar unnu nær allar helgar, tvöfaldar vaktir og mikla 

yfirvinnu. Starfsfólk hafði áhyggjur af mistökum vegna álags og að ekki væri hægt að 

komast yfir verkefni dagsins (Sunna Ósk Logadóttir, 2006, 2007). Hjúkrunarráð LSH 

ályktaði bæði 2006 og 2007 um manneklu í hjúkrun og skoraði á heilbrigðisyfirvöld, 

yfirstjórn spítalans, á Háskóla Íslands og á Háskólann á Akureyri að sameinast í átaki til að 

vinna bug á manneklu í hjúkrun hið fyrsta (Hjúkrunarráð LSH, 2006,   2007). Á þriðja 

hundrað stjórnenda á LSH sendi einnig yfirvöldum fjármála og heilbrigðismála ályktun 11. 

maí 2006 þar sem m.a. kom fram að vegna skorts á vistunarúrræðum væru um 100 

sjúklingar sem þyrftu að vera á hjúkrunarheimilum eða sambýlum tepptir á LSH og hefði 

það slæm áhrif á starfsemina. Gangainnlagnir væru viðvarandi og ekki væri hægt að veita 

bráðveikum sjúklingum mannsæmandi þjónustu því ekki tækist að manna bráðnauðsynlegar 

þjónustueiningar vegna manneklu í hjúkrun. Það reyndi daglega á siðferðiskennd starfsfólks 

því það gæti ekki mætt þörfum sjúklinga eins og vera ber (Hjálmar Jónsson, 2006). Fram 

kom á vef Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 16. maí 2006 að þeir ályktuðu einnig á 

fjölmennum fundi á alþjóðadegi hjúkrunarfræðinga 12. maí 2006. Þar vöktu þeir athygli á 

baráttu Alþjóðasamtaka hjúkrunarfræðinga fyrir aukinni mönnun hjúkrunarfræðinga með 

slagorðinu „Vel mannað verndar líf“ og ítrekuðu að góð mönnun hjúkrunarfræðinga yki 

öryggi sjúklinga, sparaði fjármuni og verndaði líf. Þá tóku þeir undir ályktun stjórnenda LSH 

frá 11. maí 2006. 
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Áhrif efnahagskreppunnar á manneklu. Við efnahagskreppuna haustið 2008 juku 

margir hjúkrunarfræðingar starfshlutfall sitt og eins leituðu hjúkrunarfræðingar inn á 

heilbrigðisstofnanirnar þegar vinnumarkaðurinn fór að þrengjast. Þetta leiddi til þess að 

heilbrigðisstofnanir urðu nánast fullmannaðar og mönnunarvandinn virtist vera úr sögunni. 

Skerðing á fjárframlögum til heilbrigðismála 2009-2010 krefst  mikillar hagræðingar sem 

leiðir til sameiningar stofnana, lokunar eða skertrar starfsemi. Fækkun stöðugilda gerir 

starfsumhverfið erfiðara og neikvæðara og ljóst er að mannekluvandamálið mun aftur birtast 

innan skamms (Anna Björg Aradóttir og Laura Sch. Thorsteinsson, 2009; Elsa B. 

Friðfinnsdóttir, 2009; Vilborg Guðlaugsdóttir, 2009). 

Íslensku deildarstjórarnir settu í annað sætið, á eftir fullnægjandi mönnun, að 

aðstoðardeildarstjóri gæti minnkað þeirra vinnutengdu streitu og töldu 69 (62,7%) slíkt 

hjálpa. Fram kom að aðstoðardeildarstjóri gæti hjálpað þeim í stjórnun, verið vaktstjóri og 

minnkað áreiti á þá. Hér á  landi eins og víða annarsstaðar hefur verið tilhneiging í 

hagræðingarskyni að sameina deildir og fækka deildarstjórunum, þannig að þeir hafi ábyrgð 

á stærri einingum og séu með víðtækara starfssvið. Deildarstjórarnir sem höfðu flest 

stöðugildi (31-55) voru ekki margir en þeir voru við verri heilsu en þeir sem höfðu færri 

stöðugildi og hjá þeim komu fram sterk tengsl við sjö streituvaldandi þætti í 

vinnuumhverfinu á meðan þeir sem höfðu færri stöðugildi höfðu tengsl við 1-2 

streituvaldandi þætti. Þar sem um er að ræða einungis átta deildarstjóra með stærstu 

einingarnar er ef til vill varhugavert að fullyrða út frá þeim. Þó er tekið undir hugleiðingar 

Shirey o.fl. (2008) og Carroll, Lacey og Cox (2004) sem segja það umhugsunarefni hvort 

það sé sanngjarnt að einn deildarstjóri beri sólarhringsábyrgð á deild, því það hafi þótt 

kostnaðarlega hagkvæmt að hafa einungis einn deildarstjóra á deild og tilhneiging sé til þess 

að sameina deildar og láta deildarstjórana taka að sér fleiri en eina deild. Rannsóknir hafi 

sýnt fram á það, að þegar til lengri tíma sé litið þá sé hagkvæmara að hafa tvo deildarstjóra á 
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hverri deild. Það minnki brottfall heilbrigðisstarfsmanna, auki persónulega styrkingu, auki 

skilvirkni og starfsánægju og minnki brottfall hjúkrunardeildarstjóranna. 

Þar sem aðstoðardeildarstjóri er við störf deilir hann með deildarstjóra 

sólarhringsábyrgðinni á deildinni og vinnur 36-40 stundir á viku. Hluti af starfi hans felst í 

umönnun sjúklinga og vinnur hann því við hlið hjúkrunarfræðinganna á deildinni. Hann fer 

með deildarstjóra á alla fundi, upplýsingaflæðið á milli starfsmanna batnar og sjónarmið 

þeirra eiga greiðari leið inn í ákvarðanaferlið. Þetta getur leitt til minni streitu hjá 

deildarstjórunum,  vandamál greinast og leysast fyrr og eykur ánægju starfsmanna þar sem 

þeir hafa greiðari aðgang að stjórnendum (Carroll o.fl., 2004). Í rannsóknum Skytt, 

Ljunggren, Sjödén og Carlsson (2008) og Rosengren, Athlin og Segesten (2007) kemur fram 

að samstarfsfólk deildarstjóranna lagði m.a. áherslu á að hlutverk deildarstjóra fælist í því að 

hann væri aðgengilegur á deildinni, veitti stuðning við faglegt starf og stuðlaði að liprari 

þjónustu og bætti umönnun sjúklinga, ásamt því að veita starfsfólki stuðning og stuðla að 

þróun þess og vellíðan. Litið var á mikið vinnuálag á deildarstjóra sem hindrun í því að þessi 

markmið næðust fram. 

Skortur á stuðningi í starfi 

Af íslensku deildarstjórunum var þriðjungur fremur oft, mjög oft eða alltaf andlega 

úrvinda eftir vinnudaginn, en það er talið vera augljósasta merkið um kulnun og 

sálfélagslega (psychosocial) streitu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Kristinn Tómasson og 

Hólmfríður Gunnarsdóttir, 2009). Fram kom í opinni spurningu að íslensku deildarstjórarnir 

töldu að stuðningur, ráðgjöf og betra upplýsingaflæði mundi minnka þeirra vinnutengdu 

streitu og einnig kom fram að virkt stuðningskerfi fyrir deildarstjóra, svörun á störf, gott 

upplýsingaflæði og betri upplýsingar um rekstur frá tíma til tíma myndi hjálpa. Einnig kom 

fram í opinni spurningu að 14 deildarstjórum fannst þeir fá lítinn stuðning í starfi frá 

yfirmönnum, skilningur á mönnun væri lítill og miklar kröfur gerðar um vinnuálag og ekki 

tekið tillit til hjúkrunarþyngdar deilda. 
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Fram kom í rannsókn Laschinger o.fl. (2004) að hjá þeim deildarstjórum sem vantaði 

aðgengi að stuðningi komu fram sterkust tengsl við tilfinninguna um að vera andlega 

úrvinda og áhrif mikils vinnuálags tengdist skorti á úrræðum, minni orku og aukinni depurð. 

Í doktorsrannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2002) á vinnuumhverfi 125 stjórnenda í 

félagsþjónustu á Íslandi kom fram að þrjár algengustu orsakir vinnutengdrar streitu voru 

vinnuálag (59,6%), ófullnægjandi mönnun (53,7%) og að vera uppgefin að loknum 

vinnudegi (40,7%). 

Með aukinni ábyrgð og víðtækara starfsviði þarfnast deildarstjórinn stuðnings bæði frá 

samstarfsaðilum og yfirmanni sínum til þess að ráða við stigmagnandi vinnuálag. Þegar 

deildarstjórar hafa ekki aðgengi að nauðsynlegum upplýsingaveitum og fá ekki stuðning við 

að þróa sig áfram sem stjórnanda, geta þeir orðið andlega úrvinda sem er stór áhættuþáttur 

fyrir kulnun. Yfirmaður deildarstjóra verður að veita þeim tækifæri til þess að þróa sína 

faglegu færni í stjórnunarstarfinu, annars geta þeir orðið yfirbugaðir af hlutverkinu og 

brunnið út. Hátt hlutfall andlegrar örmögnunar má rekja til breytinga á starfsumhverfi 

deildarstjóranna, með aukinni ábyrgð og víðtækara starfssviði, takmörkuðu fjármagni, 

sífelldum breytingum, tímaskorti og skorti á hjúkrunarfræðingum (Laschinger o.fl., 2004). 

Það er mikilvægt að hjúkrunarstjórnendur fái þann stuðning í starfi sem þeir þurfa. Tryggja 

þarf þeim gott vinnuumhverfi þannig að þeir haldist í starfi og haldi áfram að þróa hjúkrun á 

deildum. Heilsa þeirra má ekki bera skaða af óhóflega krefjandi vinnuumhverfi (Laschinger 

o.fl., 2006). 

Nætursvefn borin saman  við aðrar starfsstéttir 

Svefn er hvíldarástand líkamans en þó einkum taugakerfisins (Guðsteinn Þengilsson, 

1978). Svefninn er eitt af mikilvægustu batakerfunum og leiðréttir áhrif streitu og spennu á 

daglegt líf (Cropley, Dijk og Stanley, 2006). Þekkt er að streita og verkir frá stoðkerfi geta 

haft áhrif á gæði svefns en einungis rúmlega helmingur deildarstjóranna (56%) fékk nægan 

nætursvefn 5-7 daga vikunnar. Algengt var að deildarstjórarnir vöknuðu upp á nóttu, 28,2% 



 

99 
 

vöknuðu upp 3-5 sinnum í viku og 16,4% vöknuðu upp á hverri nóttu. Rúmlega helmingur 

þeirra vaknaði upp vegna líkamlegra einkenna og 80% þeirra vegna verkja frá stoðkerfi.  

Deildarstjórarnir sváfu heldur verr en hjúkrunarfræðingarnir í könnun á heilsufari, 

líðan og vinnuumhverfi hjúkrunarfræðinga (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003b) og flugfreyjur í 

könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi flugfreyja (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður 

Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir, 2003a) og kennarar í könnun á heilsufari, líðan og 

vinnuumhverfi kennara (Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður Gunnarsdóttir og Hildur 

Friðriksdóttir, 2003c), sjá nánar á mynd 24 sem sýnir hlutfallstíðni þeirra sem telja sig fá 

nægan nætursvefn og hlutfall þeirra sem vaknar upp 3-5 sinnum í viku og á hverri nóttu.  
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Mynd 24. Samanburður fjögurra starfsstétta á nætursvefni og að vakna upp á nóttu 

  Íslensku deildarstjórarnir sváfu líka heldur verr en kom fram í rannsókn Shirey o.fl. 

(2008) en þar lýstu deildarstjórarnir erfiðleikum með að slaka algerlega á. Hugur þeirra væri 

eirðarlaus sem hefði áhrif á svefn og þeir lýstu því allir að eftir erfiðan dag í vinnunni væru 

þeir andlega úrvinda og sögðu að 4 af 5 dögum vikunnar væru ekki góðir. Einn af fimm lýsti 

bæði erfiðleikum við að sofna og að sofa, svefnleysið var verra ef starfsaðstæður 

deildarstjórans versnuðu og þá aðallega við streituvaldandi aðstæður tengdar við neikvæðar 

tilfinningar eins og reiði.  
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Kennarar, hjúkrunarfræðingar og stjórnendur eru þeir faglegu hópar sem líklegastir eru 

til að upplifa vinnutengda streitu (Smith o.fl., 2000). Í rannsókn Cropley og félaga (2006) 

lýstu þeir kennarar sem upplifðu sig með mikla vinnustreitu lakari svefngæðum og 

erfiðleikar um að skilja starfið við sig hafði truflandi áhrif á svefninn.  

Andlegt álag eins og fylgir stjórnunarstörfum, óleystum málum eða tilfinningaálagi, er 

varasamara en líkamlegt álag. Það veldur gjarnan andvökunóttum sem leiða til ónógrar 

hvíldar og svefnleysis sem aftur skapar streituástand og spenna streitunnar hindrar hvíld. Ef 

ekkert er að gert þá verður viðvarandi þreytuástand sem lamar andlega hæfni og líkamsþrek 

(Ingólfur S. Sveinsson, 1998). 

Einkenni  frá stoðkerfi borin saman við einkenni annarra starfsstétta 

Þar sem ekki fundust neinar innlendar eða erlendar rannsóknir á verkjum frá stoðkerfi 

hjá deildarstjórum verður líðan þeirra borin saman við þær starfsstéttir sem hafa verið 

skoðaðar hér á landi með tilliti til stoðkerfisverkja. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

hjúkrunarfræðingum, flugfreyjum og grunnskólakennurum í samstarfi 

Rannsóknarstofnunarinnar í hjúkrunarfræði og Rannsóknar- og heilbrigðisdeild 

Vinnueftirlitsins. Markmiðið var að kanna líkamlega, andlega og félagslega líðan og athuga 

tengsl við vinnuálag og starfsaðstæður og skoða hvort heilsa og líðan þessara þriggja 

starfsstétta væri mismunandi. Líðan deildarstjóranna með tilliti til stoðkerfisverkja verður 

borin saman við niðurstöður þessara þriggja ofangreindu rannsókna enda voru notaðar sömu 

spurningar til þess að meta stoðkerfiseinkennin en fyrrgreindar þrjár rannsóknir spurðu um 

verki síðastliðna tólf mánuði en í þessari rannsókn var spurt um verki síðast liðna sex 

mánuði og gilti það sama um verkjaupplifun. Verkir á bilinu 6-8 eru túlkaðir sem slæmir 

verkir samkvæmt VAS verkjakvarða og verkir á bilinu 9-10 eru túlkaðir sem miklir verkir. 

Þegar verkir á bilinu 6-8 á VAS voru skoðaðir kom í ljós að deildarstjórarnir voru sjaldnar 

með slíka verki en hjúkrunarfræðingar í könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003b) og flugfreyjur í könnun á heilsufari, 
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líðan og vinnuumhverfi flugfreyja (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003a) og kennarar í könnun á 

heilsufari, líðan og vinnuumhverfi kennara (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003c). Þegar verkir á 

bilinu 8-9 og 9-10 á VAS verkjakvarða voru skoðaðir kom í ljós að deildarstjórarnir voru 

oftar með slíka verki en hjúkrunarfræðingarnir en sjaldnar en flugfreyjur og kennarar. Sjá 

nánar á mynd 25 sem sýnir prósentuhlutfall þessa fjögurra starfsstétta með verki frá hálsi, 

herðum og baki. Verkir á bilinu 9-10 á VAS verkjakvarða var algengast að hafa frá baki hjá 

íslensku deildarstjórunum og voru sjö þeirra með 9 í verk á VAS og einn með 10. 
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Mynd 25. Meðaltal verkja fjögurra starfstétta, í hálsi, herðum eða í baki 

Þegar tíðni verkja frá stoðkerfishlutunum þremur var skoðuð og borin saman við 

niðurstöður á rannsóknum á hjúkrunarfræðingum, flugfreyjum og kennurum kom í ljós að 

niðurstöðurnar voru svipaðar. Deildarstjórarnir höfðu þó heldur hærri tíðni verkja frá hálsi 

en hinar starfsstéttirnar en heldur lægri tíðni verkja frá herðum og baki, sjá nánar á mynd 26 

sem sýnir meðaltalshlutfall þessara fjögurra starfsstétta með tilliti til tíðni verkja frá hálsi, 

herðum og baki. Elín Björg Harðardóttir og Hrefna Regína Gunnarsdóttir (2006) gerðu 

rannsókn árið 2005 á tíðni óþæginda frá stoðkerfi hjá sjúkraþjálfurum á Íslandi. Þar kom 

fram að tíðni verkja frá þessum þremur stoðkerfishlutum var heldur lægri hjá 
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sjúkraþjálfurunum en hjá deildarstjórunum og einnig hjá hjúkrunarfræðingunum, 

flugfreyjunum og kennurunum. 
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Mynd 26. Tíðni verkja fjögurra starfstétta, í hálsi, herðum og í baki 

 

Svipað hlutfall deildarstjóra og kennara töldu að stoðkerfisverkir tengdust starfi en 

56% deildarstjóranna taldi svo vera og 55% kennaranna (Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003c).  

Það er heldur lægra hlutfall en hjá hjúkrunarfræðingum og flugfreyjum en 67% 

hjúkrunarfræðinga og 75% flugfreyja töldu að stoðkerfisverkirnir tengdust starfi (Herdís 

Sveinsdóttir o.fl., 2003a;  Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003b). 

Af deildarstjórunum höfðu 73,4% notað verkja- eða bólgueyðandi lyf við verkjum 

sínum síðustu sex mánuði. Verkjalyfjanotkun deildarstjóranna var lík notkun 

hjúkrunarfræðinganna en meiri en kennara og flugfreyja. Flugfreyjur notuðu áberandi minnst 

verkjalyf  þrátt fyrir að vera með hæsta meðaltal verkja frá hálsi, herðum og baki (Herdís 

Sveinsdóttir o.fl., 2003a;  Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003b; Herdís Sveinsdóttir o.fl., 2003c).  

Athygli vekur að hjúkrunarfræðingar og deildarstjórar eru verkjaminni en flugfreyjur 

og kennarar en nota samt sem áður mun meira af verkjalyfjum. Hugsanlega getur munur á 

verkjaupplifun og verkjalyfjanotkun legið að einhverju leyti í því að hjúkrunarfræðingar og 

deildarstjórar hafa auðveldara aðgengi að verkjalyfjum en þeir eru líka vanari að nota VAS 
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verkjakvarða og vita fyrir hvað tölurnar standa. Kennarar og flugfreyjur eru ekki vanir að 

nota slíkan verkjakvarða til þess að meta verki og meta verki sína því ef til vill hærra en 

deildarstjórarnir og hjúkrunarfræðingarnir, án þess að verið sé að rengja þær niðurstöður.  

Lágt hlutfall deildarstjóra hafði verið frá vinnu síðastliðna sex mánuði vegna 

stoðkerfisverkja en ekki var spurt um fjarvistir vegna eigin veikinda, líkt og gert var í 

könnun á hjúkrunarfræðingum, flugfreyjum og kennurum og því er ekki vitað hvert 

raunhlutfall veikindafjarvista deildarstjóra er samanborðið við þessar þrjár stéttir en þær 

voru spurðar út í fjarvistir frá vinnu síðastliðið ár og getur munurinn á fjarvistum einnig 

legið í því. Ef til vill er hluta af skýringunni að finna í svari sem kom frá einum 

deildarstjóranna í opinni spurningu en hann taldi að deildarstjórar væru samviskusamir og 

hefðu háan veikindaþröskuld og þeir mættu oftar í vinnu þrátt fyrir að vera ekki fullfrískir. 

Algengustu fjarvistirnar voru í 1-3 daga og í 1-7 daga, sjá nánar á mynd 27 sem sýnir 

prósentuhlutfall þeirra sem notuðu verkja- eða bólueyðandi lyf og voru einhvern tímann 

fjarverandi frá vinnu vegna veikinda.  
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Mynd 27. Samanburður fjögurra starfsstétta á notkun verkja-eða bólgueyðandi lyfja og 

fjarvistum vegna eigin veikinda  

 

Fram kom í opinni spurningu að mikið álag á deildarstjóra hefur áhrif á þann tíma sem 

aflögu er og þeir gefi sér minni tíma til þess að stunda líkamsrækt og hreyfa sig og það hafi 
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áhrif á stoðkerfiseinkenni. Samkvæmt Evrópsku vinnuverndunarstofnuninni, hafa rannsóknir 

sýnt að  líkamleg þjálfun getur minnkað verki og líkur á endurkomu verkja í hálsi, herðum 

og baki en til þess að þjálfun skili árangri þarf  hún að fela í sér mikla hreyfingu minnst 

þrisvar í viku (vitnað til í Podniece og Taylor, 2008). 

Samantekt 

 Í beinni spurningu sögðust 36,4% deildarstjóranna vera stressaðir og tæplega 50% 

deildarstjóra voru yfir viðmiðum PSS streitukvarða. Deildarstjórarnir höfðu talsverða verki 

frá hálsi, herðum og baki eða að meðaltali upp á 4,6 á VAS verkjakvarða og töluverðan 

dagafjölda verkja frá þessum þremur stoðkerfishlutum. Tengsl komu fram á milli 

streituvaldandi þátta í vinnuumhverfinu og stoðkerfisraskana. Einstaklingar sem hafa 

þrautseigju (hardiness) eru taldir ráða betur við streitu og hægt er að þjálfa þrautseigju upp 

hjá deildarstjórum með markvissum námskeiðum. Þrátt fyrir fremur hátt hlutfall streitu og 

töluverð einkenni frá stoðkerfi voru íslensku deildarstjórarnir frekar ánægðir og sáttir í starfi. 

Þeir voru sáttastir við samstarfsfólkið en ósáttastir við starfsmannaeklu og sögðu að 

fullnægjandi mönnun myndi minnka þeirra vinnutengdu streitu mest og er það í samræmi 

við erlendar rannsóknarniðurstöður. Viðvarandi skortur hefur verið á hjúkrunarfræðingum 

og hafa í gegnum árin fagaðilar og stofnanir kallað eftir úrræðum heilbrigðisyfirvalda. Við 

efnahagskreppuna haustið 2008 virtist mönnunarvandinn vera úr sögunni þar sem 

hjúkrunarfræðingar leituðu inn á heilbrigðisstofnanir þegar atvinnumarkaðurinn fór að 

þrengjast. Skerðing á fjárframlögum til heilbrigðismála 2009-2010 krefst mikillar 

hagræðingar og ljóst er að mannekluvandamálið mun aftur verða viðvarandi og nú vegna 

skorts á fjármagni. Íslensku deildarstjórarnir töldu einnig að aðstoðardeildarstjóri gæti 

minnkað vinnutengda streitu og er það í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem 

leggja áherslu á að skíra þurfi ábyrgðarsvið deildarstjóranna og meðal annars með tilliti til 

hvað felst í sólarhringsábyrgð á deild eða deildum þar sem tilhneiging hefur verið til að 

sameina deildar og eykur það enn ábyrgð og álag á deildarstjóranna. Íslensku 
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deildarstjórarnir sem voru með stærstu deildarnar höfðu verri heilsu en þeir sem voru með 

færri stöðugildi og höfðu tengsl við mun fleiri streituvaldandi þætti í vinnuumhverfinu. 

Þriðjungur íslensku deildarstjóranna var fremur oft, mjög oft eða alltaf andlega úrvinda eftir 

vinnudaginn en það er mikill áhættuþáttur fyrir kulnun og sálfélagslegri streitu. Fram hefur 

komið að deildarstjórum vanti aðgengi að stuðningi þegar þeir væru andlega úrvinda eftir 

vinnudaginn og að hátt hlutfall andlegrar örmögnunar mætti rekja til breytinga á 

starfsumhverfi deildarstjóranna, með aukinni ábyrgð, víðtækara starfssviði, takmörku 

fjármagni og skorti á hjúkrunarfræðingum. Fram kom í íslenskri rannsókn að þrjá algengustu 

ástæður fyrir streitu hjá stjórnendum væru vinnuálag, ófullnægjandi mönnun og að vera 

uppgefin að loknum vinnudegi. Íslensku deildarstjórarnir sváfu fremur illa og einungis 

rúmlega helmingur þeirra fékk nægan nætursvefn 5-7 daga vikunnar. Svefn er hvíldarástand 

líkamans og er eitt af mikilvægustu batakerfunum og leiðréttir áhrif streitu og spennu á 

daglegt líf. Andlegt álag eins og fylgir stjórnunarstörfum er varasamara en líkamlegt álag því 

það veldur andvökunóttum sem síðan leiða til ónógrar hvíldar og svefnleysis sem aftur 

skapar streituástand og spenna streitunnar hindrar hvíld og ef ekki er brugðist við getur 

skapast viðvarandi þreytuástand sem hefur áhrif á andlega hæfni og líkamsþrek.                                          
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6. KAFLI 

HAGNÝTT GILDI OG FRAMTÍÐARRANNSÓKNIR  

Notagildi fyrir heilbrigðisvísindi 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða vonandi til þess að innan heilbrigðisvísinda beinist 

meiri athygli að samspili vinnuumhverfis og heilsu og að þeim þáttum sem eru 

streituvaldandi í daglegu starfi og áhrifum streitu á andlega og líkamlega líðan.  

Notagildi varðandi stjórnun heilbrigðisþjónustunnar 

Þar sem svörun var 80% ætti rannsóknin að geta gefið nokkuð góða mynd af líðan 

deildarstjóra og vonandi verður rannsóknin til þess að svör deildarstjóranna verði skoðuð og 

tillit verði tekið til þeirra þátta sem þeir eru ósáttir við í starfsumhverfi sínu og þau atriði 

skoðuð sem þeir telja að geti minnkað vinnutengda streitu eins og fullnægjandi mönnun og 

að hafa aðstoðardeildarstjóra sem tekur þátt í stjórnun með deildarstjóranum. Reynt verði að 

gera  vinnuumhverfið vinnuvænna og leitað leiða til þess að styðja deildarstjórana og íhugað 

verði vel hvaða áhrif stjórn stórra deilda hefur á heilsu þeirra. Skoða þarf vel hvort 

hagkvæmt sé þegar til lengri tíma er litið að hafa deildirnar mjög stórar þar sem það getur 

hugsanlega haft neikvæð áhrif á heilsu deildarstjóranna og á starfsánægju starfsmanna þar 

sem aðgengi að deildarstjóranum minnkar, aukinn starfsmannafjöldi gerir deildarstjóranum 

erfiðara fyrir að vera í nánum tengslum við deildina og starfsmenn hennar með tilliti til 

stuðnings og utanumhald og hætta er á að heildaryfirsýn verði ekki eins góð.  

Notagildi varðandi menntun heilbrigðisstarfsmanna. Æskilegt væri að leggja meiri 

áherslu á þá þætti sem geta valdið streitu í daglegu starfi og á afleiðingar langvarandi streitu 

á andlega og líkamlega heilsu. Upplýsa þarf um einkenni streitu og þau bjargráð sem hægt er 

að nýta til þess að hafa stjórn á henni. Slökun og íhugun eru þættir sem hægt væri að kenna 

með tilliti til streitustjórnunar og gott væri að leggja meiri áherslu á samskiptatækni sem 

gæti nýst í samskiptum við samstarfsfólk og sjúklinga. Kenna þarf leiðir til að takast sem 
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best á við erfiða einstaklinga og hvernig æskilegt er að stjórna samstarfsmönnum sem eru 

jafningjar. Einnig væri æskilegt að kenna leiðir sem stuðla að styrkingu sjálfstrausts og 

seiglu með því að auka þrautseigju (hardiness). 

Notagildi fyrir frekari rannsóknir á viðkomandi sviði. Þessi rannsókn verður 

vonandi hvatning til þess að fleiri rannsóknir verði gerðar þar sem samspil streitu og 

stoðkerfis verður skoðað. Þá verði athygli beint að þeim þáttum í vinnuumhverfinu sem geta 

verið streituvaldandi og til hvaða leiða sé hægt að grípa til þess að draga úr þeim og þannig 

að fyrirbyggja áhrif streitu á líkamlega og andlega líðan.  

Annað notagildi rannsóknarinnar 

Nokkrar stórar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á ólíkum starfsstéttum, í 

samstarfi við Rannsóknarstofnun í hjúkrunarfræði og Rannsóknar- og heilbrigðisdeild 

Vinnueftirlitsins, þar sem sálfélagslegir þættir í vinnuumhverfi hafa verið skoðaðir ásamt 

einkennum frá stoðkerfi. Vonandi verður áframhald á slíkum rannsóknum og niðurstöður 

þessarar rannsóknar ættu að geta gagnast þeim sem hafa áhuga á að skoða tengsl streitu og 

streituvaldandi þátta í vinnuumhverfi og áhrif á einkenni frá stoðkerfi. Niðurstöðurnar ættu 

einnig að geta gagnast þeim sem huga að vinnuvernd og þeim þáttum sem geta minnkað 

streitu og andlegt álag í starfi. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Æskilegt væri að skoða betur tengsl stöðugilda á deildum við streitu og líkamlega 

heilsu deildarstjóranna og skoða ef aðstoðardeildarstjóri er til staðar á deild hvort hann hafi 

áhrif á þær breytur. Einnig væri æskilegt að gera langtímarannsóknir á heilsu deildarstjóra 

og fylgja þeim eftir reglulega í nokkur ár og skoða hvort umfang starfsins hafi áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu þegar til lengri tíma er litið og hvaða þættir það eru í starfinu 

sem eru áhættuþættir fyrir streitu og verki frá stoðkerfinu. Einnig væri áhugavert að skoða 

brottfall deildarstjóranna úr starfi og orsaka þætti þess. Einnig væri æskilegt að gera 
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rannsóknir með eigindlegri aðferð þar sem hægt væri að fara dýpra niður í efnið og einnig 

væri hægt að setja upp rýnihópa sem gætu ef til vill komið með tillögur að bættu 

starfsumhverfi deildarstjóra. Karlmenn sem starfa sem deildarstjórar hafa lítið verið skoðaðir 

og athyglisvert væri að fá þeirra sýn á starf deildarstjóranna og hvort stjórnunarstarfið hafi 

lík áhrif á heilsu þeirra og kvendeildarstjóranna.  

Samantekt 

 Niðurstöður rannsóknarinnar verða vonandi til þess að innan heilbrigðisvísinda beinist 

meiri athygli að samspili vinnuumhverfis og heilsu. Svör deildarstjóranna verði skoðuð og 

tekið tillit til þeirra þátta sem þeir eru ósáttir við í starfsumhverfi sínu og þau atriði skoðuð 

sem talin eru getað minnkað vinnutengda streitu. Skoða þarf vel hagkvæmi þess að hafa 

deildarnar mjög stórar þar sem það getur hugsanlega haft neikvæð áhrif á heilsu 

deildarstjóranna og á starfsánægju starfsmanna. Æskilegt væri að leggja aukna áherslu á þá 

þætti sem geta valdið streitu í daglegu starfi og á afleiðingar langvarandi streitu á andlega og 

líkamlega heilsu og til hvaða leiða sé hægt að grípa til þess að draga úr áhrifum streitu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar ættu að geta gagnast þeim sem huga að vinnuvernd.  

Æskilegt er að skoða í framtíðinni betur tengsl stöðugilda við streitu og líkamlega heilsu hjá 

deildarstjórum og einnig væri æskilegt að gera rannsóknir með eigindlegri aðferðarfræði þar 

sem hægt væri að fara dýpra niður í efnið.  
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Meðfylgjandi er spurningalisti sem er hluti af rannsókn Þóreyjar Agnarsdóttur, 
hjúkrunarfræðings í meistaranámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri og ber 
rannsóknin heitið „Streita og verkir frá stoðkerfi hjá hjúkrunardeildarstjórum“. 
 
Spurningalistinn er sendur rafrænt á alla kvenhjúkrunardeildarstjóra sem vinna á 
sjúkrahúsum landsins og er von okkar sem að þessari rannsókn stöndum að þú svarir 
meðfylgjandi spurningarlista en um 10 mínútur tekur að svara honum. 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og aðalleiðbeinandi Þóreyjar er Dr. Sigríður Halldórsdóttir 
prófessor og forstöðumaður framhaldsnáms við Háskólann á Akureyri. Hægt er að fá 
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Vinnuumhverfi hjúkrunardeildarstjóra hefur verið að breytast hin síðari ár og hefur færst frá 
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Starfsumhverfið er sérstakt að því leyti að um viðvarandi skort hefur verið að ræða á 
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gert að leita leiða til sparnaðar en jafnframt er leitast við að viðhalda gæðum 
hjúkrunarþjónustunnar. Hjúkrunardeildarstjórar eru þeir aðilar sem sjá til þess að 
deildarstarfið gangi snurðulaust fyrir sig og eru tengiliðir á milli yfirstjórnar og starfsfólks 
deildarinnar. Slíkar aðstæður geta verið álagsvaldandi og því er áhugi á að skoða hvort um 
streitu sé að ræða og ef svo er hvort tengsl séu á milli streitu, svefnörðugleika og verkja frá 
stoðkerfinu.  
 
Að rannsókn lokinni verða niðurstöður birtar í ræðu og riti. Ef niðurstöður leiða í ljós að 
hjúkrunardeildarstjórar hafi einkenni um streitu, svefnörðugleika og verki frá  stoðkerfi 
verða þær vonandi til þess að opna umræðuna og hvatning til frekari rannsókna á 
vinnuumhverfi hjúkrunardeildarstjóra og notaðar í forvarnarskyni þar sem tekið yrði aukið 
tillit til streituvaldandi þátta í vinnuumhverfinu og markvisst reynt að minnka þá.  Einnig 
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mætti auka áherslu á fræðslu um vinnutengda streitu í námi sem tengdist stjórnun og 
bjargráðum við þeim. 
 
Veljir þú að taka þátt í rannsókninni, sendir þú spurningalistann til baka með rafrænum hætti 
en spurningarlistinn er nafnlaus og ónúmeraður þannig að ekki er hægt að rekja hann til 
svarenda. Spurningalistakönnunin fer fram í gegnum Outcome vefkannanir og með því er 
tryggt að ekki er hægt að sjá netföng svarenda. 
 
Farið verður með gögnin sem trúnaðarmál og niðurstöðurnar settar þannig fram að ekki 
verður hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda. Veljir þú að taka þátt í rannsókninni og 
svara spurningarlistanum er litið svo á að þú hafir samþykkt þátttöku.  Þér er heimilt að 
sleppa einstökum spurningum. 
 
Að úrvinnslu lokinni verður gögnum eytt. 

 
Vísindasiðanefnd hefur samþykkt rannsóknina og gefið út leyfi nr.08-092-S1. Persónuvernd 
hefur verið tilkynnt um rannsóknin. 

 
 

Með þökk fyrir þátttökuna. 
 
 
 

________________________________________________ 
Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor og ábyrgðarmaður 

v.s. 460-8452, gsm: 861-4911 
Netfang: sigridur@unak.is 

 
 
 

________________________________________________ 
Þórey Agnarsdóttir, meistaranemi við Háskólann á Akureyri 

v.s. 462-4431, gsm: 897-3637 
netfang: thoreya@simnet.is 

 
 
 
 
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið 

þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 
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Fylgiskjal 4. Spurningalisti rannsóknar 

Könnun 

„Streita og verkir frá stoðkerfi hjá hjúkrunardeildarstjórum“.   

. 

 Athugið aðeins er hægt að svara þessari könnun einu sinni!  

 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

ég er einhleyp 

ég er í sambúð/gift 

ég er ekkja 

ég er fráskilin 

Hvað ertu gömul? 

21-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61 og eldri 

Eru börn undir 18 ára aldri á heimilinu í forsjá þinni? (eigin börn, stjúpbörn eða 
fósturbörn) 

já 

nei 

Hefur þú bætt við þig námi að loknu hjúkrunarnámi? 

já 

nei 

Ert þú í námi samfara starfi þínu sem stjórnandi? 

já 

nei 
 

Hversu langur er vinnudagurinn að jafnaði hjá þér í launaðri vinnu? 

styttri en 6 klst. 

6 klst. 
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7 klst. 

8 klst. 

9 klst. 

10 klst. 

yfir 10 klst. 

Hvað hefur þú unnið lengi við hjúkrun? 

0-1 ár 

2-5 ár 

6-10 ár 

11-15 ár 

16-20 ár 

yfir 20 ár 

Hvað hefur þú unnið lengi sem stjórnandi? 

0-1 ár 

2-5 ár 

6-10 ár 

11-15 ár 

16-20 ár 

yfir 20 ár 

Hvað eru mörg stöðugildi við hjúkrun á deildinni? 

 

 
Finnst þér þú vera stressuð? 

já 

nei 

Upplifir þú streitu í daglegri vinnu? 

mjög sjaldan eða aldrei 

fremur sjaldan 

stundum 

fremur oft 

mjög oft eða alltaf 

Upplifir þú andlegt álag í starfi? 

mjög sjaldan eða aldrei 

fremur sjaldan 

stundum 

fremur oft 

mjög oft eða alltaf 
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Ertu undir miklu tímaálagi í vinnunni? 

mjög sjaldan eða aldrei 

fremur sjaldan 

stundum 

fremur oft 

mjög oft eða alltaf 

Ertu líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn? 

mjög sjaldan eða aldrei 

fremur sjaldan 

stundum 

fremur oft 

mjög oft eða alltaf 

Ertu andlega úrvinda eftir vinnudaginn? 

mjög sjaldan eða aldrei 

fremur sjaldan 

stundum 

fremur oft 

mjög oft eða alltaf 

Starfsánægja, hversu ánægð ert þú í starfi? (merktu við þá tölu sem lýsir að þínu mati best 
því sem spurt er um, því hærri tala, því meiri starfsánægja) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hversu sátt ertu í vinnunni þinni? (merktu við þá tölu sem lýsir að þínu mati best því sem 
spurt er um, því hærri tala, því meiri sátt) 

1 

2 

3 

4 

5 
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6 

7 

8 

9 

10 

Hvað ertu sáttust við í vinnunni þinni? 

 

 
Hvað ertu ósáttust við í vinnunni þinni? 

 

 
Hvað telur þú að geti minnkað vinnutengda streitu? 

að hafa aðstoðardeildarstjóra 

fullnægjandi mönnun 

hærri laun 

Er eitthvað fleira sem þú telur að gæti minnkað þína vinnutengdu streitu? 

 
Færðu nægan nætursvefn? 

nei, næstum aldrei 

já, 1-2 nætur vikunnar 

já, 3-4 nætur vikunnar 

já, 5-7 nætur vikunnar 

Næstu spurningar miðast við síðustu sex mánuði og hversu oft gerist 
eftirfarandi: 
Að þú notar svefnlyf eða önnur lyf sem stuðla að bættum nætursvefni. 

aldrei 

sjaldnar en 1 sinni í viku 

1-2 sinnum í viku 

3-5 sinnum í viku 



 

129 
 

daglega 

Að þú vaknar upp á nóttu. 

aldrei 

sjaldnar en 1 sinni í viku 

1-2 sinnum í viku 

3-5 sinnum í viku 

daglega 

Ef þú vaknar upp á nóttu til, hvað veldur því? Eru það áhyggjur vegna vinnu? 

já 

nei 

Ef þú vaknar upp á nóttu til, hvað veldur þvi? Eru það áhyggjur vegna einkalífs? 

já 

nei 

Ef þú vaknar upp á nóttu til, hvað veldur því? Er það vegna líkamlegrar einkenna? 

já 

nei 

 

Háls og hnakki. Með óþægindum í hálsi og hnakka er átt við sársauka, verki eða ónot í þeim 
líkamshluta sem er skyggður á myndinni.  

Hve lengi síðastliðna sex mánuði hefur þú haft óþægindi í hálsi eða hnakka?  

aldrei 

1-7 daga 

8-30 daga 

meira en 30 daga en ekki daglega 

daglega 

Hversu mikil óþægindi hefur þú haft í hálsi eða hnakka? Merktu við þá tölu sem lýsir því 
best. Því hærri tala sem þú velur því meiri óþægindi. 

1 

2 

3 

4 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

Færðu oft höfuðverk? 

já 

nei 

 

Herðar og axlir. Með óþægindum í herðum og öxlum er átt við sársauka, verki eða ónot í þeim 
líkamshluta sem er skyggður á myndinni.  

Hve lengi síðustu sex mánuði hefur þú haft óþægindi í herðum eða öxlum? 

aldrei 

1-7 daga 

8-30 daga 

meira en 30 daga en ekki daglega 

daglega 

Hversu mikil óþægindi hefur þú haft í herðum eða öxlum? Merktu við þá tölu sem lýsir því 
best. Því hærri tala sem þú velur því meiri óþægindi. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

 

Neðri hluti baks (mjóhryggur/spjaldhryggur). Með óþægindum í neðri hluta baks er átt við sársauka, 
verki eða ónot í þeim líkamshluta sem er skyggður á myndinni, með eða án leiðsluverkja niður í 
annan eða báða ganglimi.  

Hve lengi síðustu sex mánuði hefur þú haft óþægindi frá neðri hluta baks? 

aldrei 

1-7 daga 

8-30 daga 

meira en 30 daga en ekki daglega 

daglega 

Hversu mikil óþægindi hefur þú haft í neðri hluta baks? Merktu við þá tölu sem lýsir því 
best. Því hærri tala sem þú velur því meiri óþægindi. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hefur þú síðustu sex mánuði haft óþægindi frá: 

úlnliðum 

olnbogum 

öxlum 



 

132 
 

mjöðmum 

hnjám 

ökklum 

annað 

Hefur þú einhvern tímann á síðasta ári farið í skoðun eða meðferð vegna óþæginda frá 
stoðkerfi? (hálsi, hnakka, herðum, öxlum eða frá neðri hluta baks). 

já 

nei 

Hefur þú notað síðustu sex mánuði verkja- eða bólgueyðandi lyf vegna óþæginda frá 
stoðkerfi? (hálsi, hnakka, herðum, öxlum eða frá neðri hluta baks). 

aldrei 

1-7 daga 

8-30 daga 

meira en 30 daga en ekki daglega 

daglega 

Hafa verkir áhrif á daglegt líf þitt? 

já  

nei 

Hefur þú verið fjarverandi frá vinnu síðustu sex mánuði vegna óþæginda frá stoðkerfi? 

aldrei 

1-7 daga 

8-14 daga 

3 vikur 

1-2 mánuði 

3-4 mánuði 

meira en 4 mánuði 

Ef þú ert með óþægindi frá stoðkerfi, telur þú að það tengist einhverju af eftirfarandi: 
(krossaðu við allt sem við á). 

vinnuaðstöðu 

vinnuálagi (andlegu eða líkamlegu) 

eigin líkamsbeitingu/venjum 

annað 
 
 

Ef þú finnur til óþæginda frá stoðkerfi, telur þú að samband sé á milli starfsins og 
óþægindanna? 

já 

nei 
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veit ekki 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 

 
Næstu tíu spurningar eru s.k.v. streitukvarða Cohens´s og spyrja um tilfinningar og 
hugsanir þínar síðastliðinn mánuð. Vinsamlegast merktu við þann reit sem á best við. 

 aldrei 
næstum 
aldrei 

stundum 
nokkuð 
oft 

mjög 
oft 

Hversu oft hefur þú farið úr jafnvægi vegna einhvers sem kom óvænt 
upp á?      
Hve oft hefur þér fundist sem þú værir ekki fær um að hafa stjórn á 
mikilvægum þáttum í lífi þínu?      

Hve oft hefur þér fundist þú vera óörugg og stressuð? 
     

Hve oft hefur þú verið örugg um getu þína til að fást við eigin 
vandamál?      

Hve oft hefur þér fundist allt ganga þér í hag? 
     

Hve oft hefur þér fundist að þú þyrftir að gera meira en þú réðir við? 
     

Hve oft hefur þú getað haft stjórn á hlutum í lífi þínu sem hafa 
skapraunað þér?      

Hve oft hefur þér fundist sem þú hefðir fullkomið vald á lífinu? 
     

Hve oft hefur þú verið reið vegna einhvers sem gerist og þú hefur 
enga stjórn á?      
Hve oft hefur þér fundist vandamálin hrannast upp þannig að þú gætir 
aldrei leyst þau?      

Svara könnun
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Fylgiskjal 5. Tafla yfir tengsl á milli streituvaldandi þátta 
 

 
Kendall's 
tau_b 

Finnst þér 
þú vera 

stressuð? 

PSS 
Streitu- 
kvarði 

Upplifir þú 
streitu í 
daglegri 
vinnu? 

Upplifir 
þú 

andlegt 
álag í 
starfi? 

Ertu 
andlega 
úrvinda 

eftir 
vinnu-

daginn? 

Ertu undir 
miklu 

tímaálagi í 
vinnunni? 

Ertu 
líkamlega 

úrvinda eftir 
vinnu-

daginn? 

Stöðu-
gildi við 
hjúkrun  

31-55 
Finnst þér þú vera 
stressuð? 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,329(**) -,380(**) -,404(**) -,382(**) -,426(**) -,379(**) -,398 

  Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,230 

  N 110 107 110 109 110 108 110 8 

PSS 
streitukvarði 

Correlation 
Coefficient 

-,329(**) 1,000 ,300(**) ,405(**) ,429(**) ,250(**) ,282(**) ,815(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,006 

  N 107 107 107 106 107 105 107 8 

Upplifir þú streitu í 
daglegri vinnu? 

Correlation 
Coefficient 

-,380(**) ,300(**) 1,000 ,594(**) ,430(**) ,479(**) ,365(**) ,798(*) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 

  N 
110 107 110 109 110 108 110 8 

Upplifir þú andlegt 
 álag í starfi? 

Correlation 
Coefficient 

-,404(**) ,405(**) ,594(**) 1,000 ,578(**) ,443(**) ,412(**) ,642(*) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,037 

  N 109 106 109 109 109 107 109 8 

Ertu andlega  
úrvinda eftir 
vinnudaginn? 

Correlation 
Coefficient -,382(**) ,429(**) ,430(**) ,578(**) 1,000 ,464(**) ,479(**) ,803(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,009 

  N 110 107 110 109 110 108 110 8 

Ertu undir miklu 
tímaálagi í 
vinnunni? 

Correlation 
Coefficient -,426(**) ,250(**) ,479(**) ,443(**) ,464(**) 1,000 ,397(**) ,522 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,090 

  N 108 105 108 107 108 108 108 8 

Ertu líkamlega 
úrvinda eftir 
vinnudaginn? 

Correlation 
Coefficient -,379(**) ,282(**) ,365(**) ,412(**) ,479(**) ,397(**) 1,000 ,780(*) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,012 

  N 110 107 110 109 110 108 110 8 

Hjúkrunar-
stöðugildi  
31-55 

Correlation 
Coefficient -,398 ,815(**) ,798(*) ,642(*) ,803(**) ,522 ,780(*) 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,230 ,006 ,010 ,037 ,009 ,090 ,012 . 

  N 8 8 8 8 8 8 8 8 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Fylgiskjal 6. Tafla yfir tengsl á milli stoðkerfishluta 
 

 
 Kendall's 
tau_b 

Hve lengi 
síðustu sex 

mánuði 
hefur þú 
haft verki 

hálsi ? 

Hversu 
mikla 
verki 

hefur þú 
haft í 

hálsi ?  

Hve 
lengi 

síðustu 
sex 

mánuði 
hefur þú 
haft verki 

í 
herðum? 

Hversu 
mikla 
verki 
hefur þú 
haft i 
herðum ?  

Hve 
lengi 

síðustu 
sex 

mánuði 
hefur þú 

haft 
verki í 
baki? 

Hversu 
mikla 
verki 

hefur þú 
haft í 
baki? 

Hafa 
verkir 
áhrif á 

daglegt líf 
þitt? 

Hefur þú 
notað 

síðustu sex 
mánuði 

verkja- eða 
bólgu-

eyðandi lyf 
vegna 

verkja frá 
stoðkerfi?  

Hve lengi síðustu 
sex mánuði hefur 
þú haft verki hálsi ? 

Correlation 
Coefficient 1,000 ,603(**) ,513(**) ,432(**) ,259(**) ,192(*) -,206(*) ,384(**) 

  Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,001 ,020 ,018 ,000 

  N 
107 97 105 97 106 89 106 107 

Hversu mikla 
verki hefur þú haft í 
hálsi ? 

Correlation 
Coefficient ,603(**) 1,000 ,439(**) ,585(**) ,266(**) ,353(**) -,327(**) ,496(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

  N 
 

97 97 96 92 96 84 97 97 

Hve lengi síðustu 
sex mánuði hefur 
þú haft verki í  
herðum? 

Correlation 
Coefficient 

,513(**) ,439(**) 1,000 ,654(**) ,373(**) ,342(**) -,288(**) ,430(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

  N 105 96 107 98 106 88 106 107 

Hversu mikla verki  
hefur þú haft i 
herðum? 

Correlation 
Coefficient ,432(**) ,585(**) ,654(**) 1,000 ,358(**) ,422(**) -,392(**) ,560(**) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 97 92 98 99 98 86 99 99 

Hve lengi síðustu 
sex mánuði hefur 
þú haft verki í baki? 

Correlation 
Coefficient ,259(**) ,266(**) ,373(**) ,358(**) 1,000 ,681(**) -,376(**) ,438(**) 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

  N 106 96 106 98 108 90 107 108 

Hversu mikla verki 
hefur þú haft í baki? 

Correlation 
Coefficient 

,192(*) ,353(**) ,342(**) ,422(**) ,681(**) 1,000 -,326(**) ,407(**) 

  Sig. (2-tailed) ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

  N 89 84 88 86 90 90 90 90 

Hefur þú notað 
síðustu sex mánuði 
verkja- eða 
bólgueyðandi lyf 
vegna verka verkja 
frá stoðkerfi? 

Correlation 
Coefficient 

,384(**) ,496(**) ,430(**) ,560(**) ,438(**) ,407(**) -,382(**) 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

  N 107 97 107 99 108 90 108 109 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Fylgiskjal 7. Tafla yfir tengsl á milli stoðkerfis og streituvaldandi þátta í vinnu 
 

  Kendall's tau_b 

Hve lengi 
síðustu 

sex 
mánuði 
hefur þú 

haft verki 
hálsi ? 

Hversu 
mikla 
verki 

hefur þú 
haft í 
hálsi ?  

Hve lengi 
síðustu 

sex 
mánuði 
hefur þú 

haft verki 
í herðum? 

Hversu 
mikla 
verki 
hefur þú 
haft i 
herðum ?  

Hve lengi 
síðustu 

sex 
mánuði 
hefur þú 

haft verki 
í baki? 

Hversu 
mikla 
verki 

hefur þú 
haft í 
baki? 

Hafa 
verkir 
áhrif á 
daglegt 
líf þitt? 

Finnst þér þú vera  
stressuð? 

Correlation 
Coefficient 

-,168 -,206(*) -,094 -,164 -,075 -,176 ,204(*) 

  Sig. (2-tailed) ,054 ,020 ,280 ,061 ,395 ,054 ,034 

  N 107 97 107 99 108 90 108 

PSS 
streitukvarði 

Correlation 
Coefficient 

,221(**) ,207(**) ,190(*) ,266(**) ,117 ,131 -,191(*) 

  Sig. (2-tailed) ,003 ,007 ,011 ,000 ,117 ,094 ,021 

  N 104 94 104 96 105 87 105 

Upplifir þú streitu í  
daglegri vinnu? 

Correlation 
Coefficient 

,190(*) ,105 ,112 ,068 ,216(**) ,154 
-

,316(**) 
  Sig. (2-tailed) ,021 ,213 ,176 ,414 ,009 ,079 ,001 

  N 
107 97 107 99 108 90 108 

Upplifir þú andlegt  
álag í starfi? 

Correlation 
Coefficient 

,285(**) ,182(*) ,202(*) ,119 ,196(*) ,075 -,233(*) 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,031 ,015 ,151 ,019 ,394 ,011 

  N 106 96 106 98 107 89 107 

Ertu andlega úrvinda  
eftir vinnudaginn? 

Correlation 
Coefficient 

,287(**) ,255(**) ,304(**) ,225(**) ,207(*) ,090 
-

,303(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,005 ,011 ,291 ,001 

  N 107 97 107 99 108 90 108 

Ertu undir miklu  
tímaálagi í 
vinnunni? 

Correlation 
Coefficient ,142 ,111 ,111 ,112 ,176(*) ,098 

-
,238(**) 

  Sig. (2-tailed) ,081 ,183 ,174 ,173 ,032 ,255 ,009 

  N 105 95 106 97 106 88 106 

Ertu líkamlega  
úrvinda eftir 
vinnudaginn? 

Correlation 
Coefficient ,260(**) ,350(**) ,281(**) ,369(**) ,290(**) ,238(**) 

-
,339(**) 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 

  N 107 97 107 99 108 90 108 

Færðu nægan  
nætursvefn 

Correlation 
Coefficient 

-,279(**) -,259(**) -,254(**) -,278(**) -,276(**) -,233(**) ,507(**) 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,002 ,001 ,001 ,008 ,000 

  N 107 97 107 99 108 90 108 

Að þú vaknar upp  
á nóttu 

Correlation 
Coefficient 

,151 ,086 ,212(**) ,133 ,262(**) ,132 
-

,409(**) 
  Sig. (2-tailed) ,054 ,286 ,007 ,092 ,001 ,112 ,000 

  N 107 97 107 99 108 90 108 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


