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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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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 
upplýsingar hjá henni í síma 460-8452 og með tölvupósti á sigridur@unak.is. Faglegur 
ráðgjafi rannsóknarinnar er Hafdís Skúladóttir, lektor við heilbrigðisdeild Háskólans á 
Akureyri. Hægt er að fá upplýsingar hjá henni í síma 460-8456  og með tölvupósti á 
hafdis@unak.is 
 
Vinnuumhverfi hjúkrunardeildarstjóra hefur verið að breytast hin síðari ár og hefur færst frá 
því að vera yfirhjúkrunarkona til þess að verða deildarstjóri með fjölmarga starfsmenn og 
bera ábyrgð á fjárhagslegum rekstri deildar, ásamt því að bera ábyrgð á starfsmannahaldi, 
fræðslu- og þróunarstarfi og að taka þátt í margvíslegum nefndarstörfum á vegum 
stofnunarinnar.  
 
Starfsumhverfið er sérstakt að því leyti að um viðvarandi skort hefur verið að ræða á 
hjúkrunarfræðingum, krafa er um sparnað í heilbrigðiskerfinu og deildarstjórum hefur verið 
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 
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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 
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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
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 
 

Fylgiskjal 5. Tafla yfir tengsl á milli streituvald andi 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 
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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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


