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 I 

ÚTDRÁTTUR 

Við lifum á tímum hraðra efnahagsbreytinga og hefur þörfin á niðurskurði og hagræðingu í 

kjölfar efnahagshrunsins sjaldan verið meiri. Íslenska heilbrigðiskerfið er þar engin 

undantekning og stendur frammi fyrir gífurlega erfiðu árferði þar sem fjárlög til þess hafa verið 

skert svo um munar. Yfirvofandi niðurskurður gæti leitt til uppsagna starfsfólks sem í kjölfarið 

gæti leitt til aukins álags á starfsfólk og stefnt gæðum og öryggi þjónustunnar í uppnám. 

Uppsagnir eru viðkvæmt málefni og því mikilvægt að ákvarðanataka þeirra sé gerð að vel 

íhuguðu máli. Mikilvægt er að hafa siðfræðilega aðferðarfræði að leiðarljósi i þeim málum. 

Siðferðilegt viðmót stjórnenda í garð undirmanna sinna er ekki síður mikilvægt en siðferði 

heilbrigðisstarfsfólks gagnvart sínum skjólstæðingum. Leonard J. Weber er höfundar bókar um 

hvernig hægt er að temja sér hugsunarhátt viðskiptasiðfræðinnar í heilbrigðisþjónustu. Í þeirri 

bók setur hann meðal annars fram líkan sem gott er að styðjast við þegar ákvörðun um uppsagnir 

eru teknar. Bókin er höfð til hliðsjónar í þessari rannsókn.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hvort stjórnendur í íslenska heilbrigðiskerfinu notist 

við siðfræðilega aðferðafræði í erfiðum ákvarðanatökum á borð við fjöldauppsagnir.  

Spurningarlisti var saminn út frá líkani í bók Leonard J. Weber‘s og sendur út í tölvupósti til 

stjórnenda og trúnaðarmanna Landspítalans, Kragasjúkrahúsanna, Fjórðungssjúkrahúsanna og 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  

Alls fengu 429 manns spurningarkönnunina til sín í tölvupósti og var meðaltalssvörun 41,1%. 

Svörun könnunarinnar var síðan borin saman við líkan Weber‘s og grunnkenningar siðfræðinnar. 

Sá samanburður sem gerður var sýndi fram á að siðferðislegur hugsunarháttur er ekki hafður að 

leiðarljósi við ákvarðanatökur uppsagna í íslenska heilbrigðiskerfinu.   
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FORMÁLI 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaragráðu í stjórnun í heilbrigðisþjónustu við Háskólann á 

Bifröst. Það er metið til 30 ECTS eininga. Leiðbeinandi verkefnisins var Hanna Katrín 

Friðriksson.  

Þegar ég var nemandi í lokakúrs þessa náms, Siðfræði í stjórnun í heilbrigðisþjónustu, þá 

vaknaði áhugi minn á siðfræði og stjórnun. Í framhaldi af því varð þetta lokaverkefni þar sem ég 

rannsaka siðferðilega ákvarðanatöku varðandi uppsagnir í heilbrigðiskerfinu.  

Vinna þessa verkefnis hefur verið löng og ströng. Vinnan við það hófst í janúar og lauk í júlí. Á 

því tímabili sem verkefnið var í fæðingu þá fæddist mér barn. Þetta hefur því verið lærdómsríkt 

tímabil á margan hátt. Gerð verkefnisins hefur kennt mér margt og ýmsar hindranir urðu á vegi 

mínum sem ég í samráði við leiðbeinandann minn yfirsteig. Hindranirnar fólust meðal annars í 

umsókn til siðanefndar Landspítalans sem við töldum að væri óþörf og seinni svörun 

væntanlegra þátttakenda. Allt fór vel að lokum.  

Þakkir fá þeir þátttakendur sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni en án þeirra væri engin 

rannsókn. Leiðbeinandinn minn, Hanna Katrín Friðriksson, var ómetanleg í þessari vinnu veitti 

hún góð ráð og hvatningu. Einnig fá þakkir Gunnlaugur Sveinsson, Kristmundur Guðmundsson 

og Sveinn Guðmundsson sem lásu verkefnið yfir á lokaspretti þess og gáfu góð ráð um það sem 

betur mætti fara.  

Mín yndislega fjölskylda fær að lokum þakkir fyrir þolinmæði, hvatningu og styrk sem þau 

sýndu mér meðan ég vann þetta verkefni.  
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1. INNGANGUR 

„Healthcare is a business, but it is not just like every other business“ 

(Weber, 2001) 

1.1 Efnistök ritgerðar og samhengi 

Stjórnunarfræði er tiltölulega ung fræðigrein og hefur mikilvægi hennar aukist með árunum. 

Mikilvægi leiðtogans innan fyrirtækja er ótvírætt, öflugur stjórnandi er sá sem nær til 

undirmanna sinna og leiðir þá áfram í átt að sameiginlegu markmiði. Við lifum á tímum hraðra 

breytinga þar sem allt er falt og mikilvægt að stjórnendur hafi góða yfirsýn, taki góðar og 

rökréttar siðferðislegar ákvarðanir og hrindi þeim í framkvæmd með hjálp undirmanna sinna. 

Stjórnendur sem taka frumkvæði og sjá til þess að starfsmenn geti unnið saman sem ein heild eru 

góðir stjórnendur. Á þeim tímum sem blasa við okkur í dag í miðri efnahagskreppu eru 

stjórnendur sem eru hugrakkir, samkvæmir sér og sjá mikilvægi þess að vinna saman að þeim 

markmiðum sem stjórnvöld setja þeim mikilvægir.  

Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar er stjórnun í heilbrigðisþjónustu og hvernig staðið er að 

yfirvofandi uppsögnum og niðurskurði innan þess nú á dögum. Heilbrigðisstofnanir eru yfirleitt 

fjölmennir vinnustaðir og því þarf öfluga stjórnendur til að stjórna því fjölmenntaða starfsfólki 

sem þar vinnur. Allir hafa þó sama markmið að lækna og hjúkra sjúkum einstaklingum á sem 

öruggastan og bestan hátt.  

Tvímælalaust á heilbrigðisþjónustan undir högg að sækja vegna mikilla niðurskurðarkrafna og 

eru uppsagnir líklegast á næsta leyti til að mæta þessum kröfum. Öflugir stjórnendur sem fá 

starfsfólk úr mismunandi starfsstéttum í lið með sér á erfiðum tímum eru mikilvægir í því 

umhverfi. Gott starfsumhverfi í heilbrigðisþjónustu er nauðsynlegt og leiðir af sér ánægða 
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sjúklinga. Siðferðilega réttar ákvarðanir þegar kemur að starfsfólki eru ekki síður mikilvægar 

heldur en siðferðileg hegðun heilbrigðisstarfsfólks í garð sjúklinga.  

Þess vegna er viðskiptasiðfræðilegur hugsunarháttur mikilvægur í heilbrigðisþjónustu ekki síður 

en siðareglur heilbrigðisstétta. Siðfræði í stjórnun er brýn í því umhverfi sem við lifum í nú á 

tímum. Í kjölfar efnahagsbreytinga þjóðarbúsins hafa miklar breytingar þegar átt sér stað innan 

heilbrigðiskerfisins, deildir verið sameinaðar, auknar lokanir eru staðreynd og frekari 

sameiningar á deildum eru fyrirhugaðar í sumar. Lítil sem engin yfirvinna greidd eða starfsfólk 

látið taka yfirvinnu út í fríi og uppsagnir eru yfirvofandi. Gæði þjónustunnar og öryggi sjúklinga 

gætu verið í hættu. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á gæðum heilbrigðisþjónustunnar bæði í 

kjölfar uppsagna og niðurskurðar sem sagt verður frá í þessu verkefni sem og rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á hinum almenna markaði um áhrif uppsagna, niðurskurðar og aðkomu 

stjórnenda í því ferli. Rétt hegðun stjórnenda á viðkvæmum tímabilum er mjög mikilvæg og 

hefur áhrif á alla innan fyrirtækisins.  

Nokkuð mismunandi niðurskurðarkrafa er gerð á einstakar stofnanir en almennt er krafan um það 

bil 6%. Stofnanir á Norðvesturlandi virðast eiga að hagræða mest eða um rúm 10%. Krafan á 

Landspítalann er um 9%. Í fjárlagafrumvarpinu er bent á fjórar leiðir sem hægt er að huga að í 

hagræðingarskyni en þær eru endurskoðun á vinnufyrirkomulagi, vaktakerfum og 

aukagreiðslum, lækkun lyfjaútgjalda með innleiðingu lyfjalista og markvissari notkun lyfja auk 

sameiginlegra innkaupa stofnana, svo sem á lyfjum og rekstrarvörum. Þessar leiðir hafa verið 

nýttar til hagræðingar í góðæri undanfarinna ára. Eina úrræði stjórnenda til hagræðinga er að 

lækka launalið rekstrarins með einhverjum hætti. Margir stjórnendur bundu vonir við að 

starfsmannavelta myndi leysa vandann (Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2009). Björn Zöega forstjóri 

Landspítalans, hefur sagt í viðtölum að fækka þurfi um allt að 200 manns innan veggja spítalans. 
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Þar er reiknað með að starfsmannavelta dekki um helming þess og að beinar uppsagnir verði um 

70 -100 (Hávar Sigurjónsson, 2010). En hann hefur ekki sagt í viðtölum hvernig staðið verður að 

þeim uppsögnum né hverjir það eru sem taka ákvarðanir um hverjum skuli segja upp og hvers 

vegna. Hvort leitað verði til utanaðkomandi ráðgjafa eða hvort deildarstjórar í samráði við 

yfirmenn ákveða forsendur uppsagnanna. Starfsmannavelta fer hins vegar minnkandi til dæmis á 

Sjúkrahúsinu á Akureyri og á Landspítalanum er því spáð að hún fari úr 10% niður í 5% á næsta 

ári [2010]. Það lítur því út fyrir það að ekki verði komist hjá uppsögnum hjúkrunarfræðinga og 

annarra heilbrigðisstarfsmanna. Það mun augljóslega leiða til minni þjónustu, minni gæða, minna 

öryggis, biðlistar munu lengjast og vel menntað heilbrigðisstarfsfólk mun leita atvinnu erlendis 

(Elsa B. Friðfinnsdóttir, 2009).  

Mikill umsnúningur hefur orðið á vinnuafli heilbrigðiskerfisins undanfarið. Á tímum góðærisins 

fékkst varla fólk til að vinna við umönnunarstörf, margar deildar voru undirmannaðar og mikil 

yfirvinna unnin. Í dag er því svo farið að verið er að segja upp fólki vegna niðurskurðar, 

ráðningarsamningar eru oft ekki endurnýjaðir og ekki er alltaf ráðið í afleysingar fyrir starfsfólk 

sem fer í fæðingar- eða veikindaorlof. Þá er engin yfirvinna í boði nema í brýnustu neyð og oft er 

hún frekar borguð í fríi heldur en sem yfirvinna að sögn þeirra starfsmanna spítalans sem 

rannsakandi hefur óformlega tekið púlsinn á undanfarið. Starfshlutföll starfsmanna hafa verið 

minnkuð og með aukinni göngu- og dagdeildarþjónustu hafa margir lækkað í launum, því þeir fá 

þá ekkert vaktaálag greitt. Margir eru ósáttir við aðgerðir yfirmanna, eilífir „kreppufundir“ eriu 

haldnir eins og ein orðaði það, alls staðar á að spara og horfa í hverja einustu krónu á „gólfinu“. 

Starfsfólk vill fá að vita hvað yfirstjórnin ætlar að gera til að komast til móts við 

hagræðingakröfur, en það varð mikil óánægja meðal starfsfólks þegar laun forstjóra 

Landspítalans voru gerð opinber. Þar er hann að fá talsverða yfirvinnu greidda (Brynjólfur Þór 
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Guðmundsson, 2010) á meðan yfirvinnubann er á deildum. Ein uppástunga forstjórans á 

„kreppufundi“ var að ef hver einasti starfsmaður sparar 1000 krónur á viku í vörunotkun myndi 

það skila sér í um 250 milljón króna sparnaði á ársgrundvelli (Björn Zöega, 2010). Margir voru 

ósáttir við þessar uppástungur. Fólk vill einnig fá klapp á bakið fyrir vel unnin störf. Vissulega 

snúa mörg spjót að yfirmönnum sem eru undir þrýstingi frá bæði frá stjórnvöldum og 

undirmönnum. Því allir hafa skoðanir á því hvernig þeir gera hlutina og eru oft fljótir að 

gagnrýna. Þess vegna upplifa stjórnendur sig oft eins og milli steins og sleggju, það er togað í þá 

úr öllum áttum. Þetta er brot af því sem rannsakandi hefur heyrt um ástandið á Landspítalanum 

en hvað með aðrar sjúkrastofnanir eins og Kragasjúkrahúsin, Fjórðungssjúkrahúsin og 

heilsugæslustöðvarnar? Því liggur beinast við að mati rannsakanda að þau mál þurfi einnig að 

skoða. Vonast rannsakandi til að svo verði gert með þessari rannsókn.  

Til að meta hvort siðferðileg hugsun sé í hávegum höfð þegar kemur að ákvörðunum varðandi 

niðurskurð í heilbrigðiskerfinu þá notaði höfundur þessarar ritgerðar líkan sem Leonard J. Weber 

setti fram í bók sinni Business Ethics in Healthcare: Beyond Compliance. Áhrifaríkt er að 

styðjast við þetta líkan þegar grípa þarf til hópuppsagna. Í því er vel farið ofan í ferlið hvernig 

velja skuli hverjum segja skal upp á gagnrýninn og siðferðislegan hátt. Þar sem meðal annars er 

lögð áhersla á er að vernda þá sem eftir verða í fyrirtækinu um leið og passað er upp á að 

starfsfólk sé vel upplýst í gegnum allt ferlið. Stjórnendur þurfa að selja hugmyndina með því að 

hafa starfsfólk með í ráðum. Stofna jafnvel starfshópa sem koma með tillögur um hvernig skuli 

staðið að uppsögnunum, tala við stéttarfélög og vera á varðbergi um hvað er rétt að segja á 

hverjum tímapunkti þ.e. ekki lofa upp í ermina á sér. Einnig að huga að því að álag aukist ekki á 

það starfsfólk sem eftir situr og að hugsað sé um þá sem eru að yfirgefa fyrirtækið.  
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Líkan Weber’s er fjögurra skrefa líkan sem sem fara þarf í gegnum ef uppsagnir eiga að fara 

fram með virðingu og sanngirni gagnvart starfsfólki eða eins og segir í bókinni: „respectful 

behavior in difficult situations“: Skrefin fjögur eru eftirfarandi:  

 Ákvörðun um að uppsagnir séu óumflýjanlegar til að mæta hagræðingarkröfum 

 Ákveða viðmið um hverjum skuli segja upp 

 Uppsagnarferlið 

 Byggja upp þá sem eftir eru innan veggja fyrirtækisins (Weber, 2001). 

1.2 Tilgangur verkefnis 

Út frá þessu líkani er tilgangur verkefnisins að finna út hvort íslenskir stjórnendur í 

heilbrigðiskerfinu nýti sér siðfræðilega nálgun við uppsagnir starfsfólks og almenna hagræðingu 

í heilbrigðiskerfinu. Þessu verkefni er ætlað að rannsaka siðferðislegt gildismat og 

ákvarðanatökur þegar kemur að uppsögnum starfsfólks og hagræðingum í heilbrigðiskerfinu. Í 

ljósi núverandi stöðu íslensks heilbrigðiskerfis, þar sem stjórnendur standa frammi fyrir 

gífurlegum hagræðingarkröfum er óhjákvæmilegt að rannsaka það og til þess að þær kröfur 

gangi eftir getur reynst nauðsynlegt að segja upp starfsfólki.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að leggja spurningarlista fyrir stjórnendur, millistjórnendur og 

trúnaðarmenn í heilbrigðiskerfinu. Með það í huga að rannsaka hvernig áhrif niðurskurðar og 

hugsanlegra uppsagna hefur á þá og hvernig ákvarðanaferlinu var háttað.  

Við hönnun spurningalistans var notast við líkan Weber’s og sett var fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning:  
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Notast stjórnendur í heilbrigðiskerfinu við siðfræðilega aðferðafræði við niðurskurð á borð 

við fjöldauppsagnir?  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er hin klassíska uppbygging rannsóknarskýrslu. Að loknum formála 

kemur útdráttur, síðan inngangur, fræðileg umfjöllun og eftir það er farið yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, niðurstöður hennar kynntar og loks eru almennar umræður þar sem 

rannsóknarspurningar og fræðilega efnið er borið saman við niðurstöður rannsóknarinnar (Friðrik 

H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2007). Stuðst er við APA-heimildakerfið í þessari ritgerð 

og handbókin Gagnfræðakver handa háskólanemum notuð til hliðsjónar þegar kemur að réttri 

uppsetningu.  

Í fræðilega hlutanum er farið yfir sögu siðfræðinnar, helstu siðfræðikenningar og hvernig þær 

hafa orðið leiðarljós margra samfélagsþegna, stjórnenda og ýmissa starfsstétta. Einnig er farið 

fræðilega yfir niðurskurði innan fyrirtækja, hagræðingar, uppsagnir og áhrif svokallaðs 

sálfræðilegs samnings á væntingar starfsfólks til vinnustaðar og hvernig hann hefur áhrif á 

viðhorf til vinnustaðar og stjórnenda þegar kemur til uppsagna og niðurskurðar. Þá er farið yfir 

hvernig gæði þjónustunnar geta breyst í kjölfar hagræðinga og niðurskurðar og áhrif á starfsfólk.  

Í fræðilega hlutanum er bæði stuðst við nýlegar heimildir en einnig farið í stjórnunarfræði níunda 

og tíunda áratugarins þegar bylgja niðurskurðar og samdráttar var í gangi og margar áhugaverðar 

bækur skrifaðar um þau málefni.  

Líkan Weber’s sem kynnt var til sögunnar hér í innganginum verður nánar útskýrt, en lestur þess 

fékk rannsakanda til að velja sér þetta viðfangsefni í rannsókn sinni. Líkanið er jafnframt rökstutt 

með fræðilegum heimildum um efnistök þess.  
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1.4 Ávinningur rannsóknarinnar 

Rannsakandi vonar að niðurstöður rannsóknarinnar sýni hvernig staðið er að uppsögnum og 

hvort þeim sem svara könnuninni finnist ákvarðanataka varðandi uppsagnir og hagræðingar 

innan heilbrigðiskerfisins vera réttmætar. Þátttakendur taka afstöðu til fullyrðinga sem er unnið 

útfrá áðurnefndu líkani Weber’s. Einnig er þeim boðið upp á að svara tveim opnum spurningum 

þar sem þeir geta út frá eigin hjarta komið með athugasemdir um það sem betur mætti fara og 

lýsa sinni upplifun af því sem er að gerast í dag. Ef rannsóknin vekur áhuga æðstu stjórnenda þá 

gætu þeir notað niðurstöður hennar til umhugsunar um siðferðileg álitamál og ákvarðanir 

varðandi uppsagnir og hvernig hlúa á að starfsfólki í því erfiða umhverfi sem við stöndum 

frammi fyrir í dag. 
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2. SIÐFRÆÐI Í STJÓRNUN  

„Healthcare ethics is not just about decisions made at the bedside. It is 

also about decisions made in executive offices and in boardrooms“. 

(Weber, 2001) 

2.1 Saga siðfræðinnar 

Siðfræði á rætur sínar að rekja margar aldir aftur í tímann, allt til Forn-Grikkja. Sókrates var 

fyrstur manna til að beina sjónum sínum sérstaklega að mannlegu siðferði á fræðilegan hátt. 

Hans er enn minnst sem hugsuðar um heimspekilega siðfræði og hvernig hægt er að lifa 

samkvæmt henni. Hann lét sér ekki nægja að ræða um dyggð og réttlæti heldur skipti hann öllu 

máli að breyta í samræmi við hugsun sína (Vilhjálmur Árnason, 1990). Sókrates hélt því fram að 

siðfræði væri ekki léttvægt efni heldur það líferni sem hver okkar skyldi ástunda. Siðfræði er 

flókin fræðigrein þar sem til eru margar andstæðar kenningar sem hver um sig byggist á ólíkum 

hugmyndum um það í hverju siðferðilegt líferni er fólgið. Segja má að siðferði feli í sér þá 

lágmarkskröfu að menn leitist við að breyta högum sínum í samræmi við skynsemi og gera það 

sem bestu rökin segja manni að gera, en um leið skal taka tillit til hagsmuna sérhvers einstaklings 

sem athafnir manns snerta. Samviskusamur siðferðilegur gerandi er óhlutdrægur, rannsakar 

staðreyndir gaumgæfilega og íhugar hvaða þýðingu þær hafa. Gengur jafnframt í skugga um að 

hegðunarreglur séu réttmætar eftir að hafa grandskoðað þær til hins ítrasta. Flestar 

siðfræðikenningar gera ráð fyrir lágmarkssiðferðinu í einni eða annarri mynd (Rachels, 1997).  

Siðfræðin á sér mikla sögu, margir hugsuðir hafa fjallað um og rannsakað fræðigreinina frá 

mörgum mismunandi sjónarhornum og smíðað kenningar sem geta bæði reynst hafa aðdráttarafl 

og verið fráhrindandi fyrir hinn hugsandi mann. Klassísku kenningarnar eru flestar afar 

sannfærandi. Ef litið er til þess hvað er fullnægjandi kenning þá yrði hún í fyrsta lagi að taka fullt 
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tillit til staðreynda um mannlegt eðli og vera hæfilega hógvær gagnvart stöðu mannsins í 

heiminum. Mannskepnan hefur í eðli sínu þróast í þá átt að verða vera gædd skynsemi og það 

gerir henni kleift að hafa siðferði. Út frá því getum við litið á sumar staðreyndir sem rök fyrir að 

haga okkur á einn veg fremur en annan. Jafnframt getum við gert okkur skýra grein fyrir þessum 

rökum og sannreynt að athöfn sé okkur til hagsbóta ef rök eru til staðar fyrir því að breyta á þann 

hátt (Rachels, 1997). Það hefur verið sagt að siðferðilegt uppeldi snýst ekki um að þröngva 

mönnum til réttlætis með valdi og viðurlögum heldur að koma þeim til nokkurs siðgæðisþroska 

svo að þeir sjái og skilji hverjir eiginlegir hagsmunir þeirra eru (Vilhjálmur Árnason, 1990). 

Tvær grunnkenningar siðfræðinnar eru kenningar sem þeir merku menn Immanuel Kant og John 

Stuart Mill komu fram með. Nánar verður farið í skilgreiningar á þeim kenningum í kafla 2.5.  

Eins og komið verður að í þessu verkefni hafa þessar kenningar ásamt fleirum verið leiðarljós í 

siðfræði heilbrigðisvísinda, viðskipta og stjórnunar og hafa þá verið nýttar til að leysa úr þeim 

siðfræðiklemmum sem fólk í raunverulegum aðstæðum lendir í.  

2.2 Hagnýt siðfræði  

Hugtakið hagnýt siðfræði kom fyrst fram í kringum áttunda áratug síðustu aldar þegar ytri 

heimspekileg siðfræði fór að benda á málefni er varðaði ýmsar faggreinar sem og félagsleg 

málefni. Nefna má dauðarefsingar, fóstureyðingar, mikilvægi umhverfismála, jákvæða 

mismunum og fleira. Heimspekingar hafa í gegnum árin reynt að gera grein fyrir og réttlæta 

siðferði til að útskýra hugtök, til að rannsaka hvernig siðferðileg dómgreind og rökfærsla er gerð 

og til að stilla upp einföldum lögmálum. Ekki til að leysa einstök hagnýt mál heldur láta 

siðfræðina leiða okkur áfram í að útbúa tilgátur um hvernig eigi að leysa slík mál (Beauchamp, 

2002).  
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Siðfræðin hefur verið leiðarljós margra fræðigreina, heilbrigðisstéttir hafa notað 

hugmyndafræðina til að útbúa siðareglur sinna starfsstétta. Besta form siðferðisvitundar 

heilbrigðisstarfsstétta birtist hvað best í skráðum siðareglum. Þær siðareglur eiga sér langa sögu 

og er Læknaeiðurinn, Hippokratesareiðurinn, orðin meira en 2000 ára gamall. Almenna hlutverk 

siðareglna heilbrigðisstétta er að draga fram og skýra þær skyldur og ábyrgð sem felast í starfi 

þeirra (Vilhjálmur Árnason, 1997). Þær siðareglur sem heilbrigðisstéttir hafa sett sér hafa það 

meginhlutverk að verða leiðbeinandi fyrir starfsstéttir til að þær geti þjónað sem best réttmætu og 

þörfu hlutverki sínu í samfélaginu. Siðareglurnar eiga jafnframt að auðvelda starfsmönnum 

ákvarðanatöku í siðferðilegum álitamálum auk þess að vera lýsandi fyrir faglega ábyrgð þeirra. 

Þær eiga einnig að sýna fram á siðferðilegar skyldur faghópsins sem heildar og vera lýsandi fyrir 

samskipti fagfólks við sjúklinga og ábyrgð gagnvart þeim (Landlæknir, 2007). 

Viðfangsefni hagnýtrar siðfræði eru einnig mannleg samskipti sem eiga sér yfirleitt stað í formi 

samræðna. Einnig eru mörg þeirra vandamála sem við stöndum frammi fyrir í lífinu, hvort sem 

það er á vettvangi einkalífsins, í hinu daglega amstri eða á vinnustaðnum þess eðlis að þau verða 

ekki leyst nema með samræðum fólks í einlægni og af hreinskilni. Samræður krefjast þess einnig 

að menn hugsi um sameiginlega hagsmuni sem hægt er að verja með gildum rökum en ekki um 

falda eða skammtíma eiginhagsmuni (Vilhjálmur Árnason, 1990). Bæði sú frumskylda að gæta 

hagsmuna sjúklingsins og í því samhengi í nútímasamfélagi verður að líta á tæknilega færni, 

fræðilega þekkingu og siðferðilega samskiptahæfni sem samblöndu af þeim þáttum sem vernda 

hagsmuni sjúklinga. Samskiptahæfnin felur bæði í sér dygðir og siðferðilega dómgreind um það 

hvernig þessi þekking er notuð (Vilhjálmur Árnason, 1997).  

Það velkist engum í vafa um mikilvægi þess að heilbrigðisstéttir hafi siðfræðilega nálgun og 

skapi sér siðareglur til að setja sér mörk um hvernig koma eigi fram við skjólstæðinga sína. Í 
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daglegu starfi heilbrigðisstétta koma upp mörg siðferðileg álitamál og því er mikilvægt að 

heilbrigðisstéttir temji sér siðferðislegan hugsunarhátt þegar kemur að samskiptum við 

skjólstæðinga. En hvað með siðferðileg álitamál sem koma upp milli stjórnenda og undirmanna, 

milli mismunandi stofnana og milli ríkis og stofnana? 

Að mati höfundar hefur umræðan um mikilvægi siðfræði í heilbrigðisþjónustu aldrei verið 

jafnbrýn og nú í yfirstandandi niðurskurðarkröfum. Heilbrigðisráðherra, Álfheiður Ingadóttir, 

virðist vera á sama máli því í viðtali við Fréttablaðið 19. mars 2010 segir hún að forgangsröðun í 

heilbrigðiskerfinu sé gríðarlega erfitt verkefni sem þýði að forskrift forgangsröðunar þurfi að 

vera stíf þegar komi að því hverjir eigi að fá tiltekna þjónustu og hverjir ekki: „ og krefjist þess 

jafnvel að kallað verði á siðfræðinga til að meta hvernig að slíku yrði staðið“ (Svavar 

Hávarðsson, 2010). En lítið hefur heyrst um aðkomu siðfræðinga þegar kemur að samskiptum 

milli stjórnenda og starfsfólks. Það samband er ekki síður mikilvægt að verja. Hagsmunir 

starfsfólks eru miklir á niðurskurðartímabilum.  

Nú í seinni tíð hefur siðfræðin einnig verið að hasla sér völl innan viðskiptafræðinnar og 

stjórnunar og þar sem heilbrigðisstofnanir eru stórar rekstrareiningar ættu viðfangsefni 

viðskiptasiðfræðinnar að eiga fullkomlega við þær líka. Þó mætti ætla að heilbrigðisþjónustan sé 

viðkvæmari en hin dæmigerða viðskiptastofnun.  

2.3 Viðskiptasiðfræði  

Að vera stjórnandi er ekki alltaf auðveldasta starfið hvað þá á tímum örra breytinga og þrenginga 

í efnahagslífi heimsins. Stjórnendur eru því ekki í öfundsverðri stöðu. Vettvangur 

viðskiptasiðfræði hefur farið ört vaxandi og hafa fylgismenn hennar bent á það augljósa, að 

viðskipti þarfnast viðskiptasiðfræði (Byrne, 2002). Siðfræði segir til um hegðun okkar, 
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sérstaklega siðfræðilega hegðun okkar í samfélagi við aðra (Sauser, 2005). Heimspekilega hlið 

viðskiptasiðfræðinnar er samsett úr siðferðilegri hugsun, siðferðilegri skilgreiningu og 

siðferðilegum gildum. Siðfræði hefur verið skilgreind sem reglur sem skilgreina rétta og ranga 

hegðun. Þannig að viðskiptasiðfræði er hvorki sérstakar reglur ólíkar öðrum siðareglum né 

eingöngu viðeigandi í viðskiptum. Siðfræði í viðskiptum segir til um hvernig 

grunnsiðfræðireglur eru notaðar innan allra sviða viðskiptafræðinnar (La Forge, 2000).  

Viðskiptasiðfræði tekst á við á margs konar málefni um góða viðskiptahegðun og með því hefur 

það haft jákvæð áhrif á viðskiptaheiminn (Byrne, 2002). Markmiðið er meðal annars að koma í 

veg fyrir svik og ósiðfræðilega viðskiptahætti, sérstaklega eftir að markaðir urðu alþjóðlegri og 

erlendar fjárfestingar ruddu sér rúms. Krafan um góða siðferðilega stjórnun er ekki eingöngu 

komin frá almenningi. Fjárfestar hafa t.d. hvatt til þess að markaðirnir stofni eins konar 

siðfræðilega fjárfestingarsjóði sem hafa það hlutverk að skima eignasöfn. Þannig vilja þeir sýna 

fram á sín siðfræðilegu viðmið þegar kemur að fjárfestingum (Brooks, 1997).  

Að stjórna siðferðilegri hegðun innan stórra fyrirtækja er án nokkurs vafa mikilvægt félagslegt 

viðfangsefni. Jafnframt er þetta mjög flókið viðfangsefni sem þarfnast djúpstæðs skilnings á 

mörgum þáttum þess, t.d. hvers vegna starfsmenn hegða sér annað hvort á siðferðilegan eða 

ósiðferðilegan hátt (Stead, Worrell og Stead, 1990). Sjónarmið þeirra sem aðhyllast siðfræði í 

stjórnun fyrirtækja snúast um hæfileikann til að hafa áhrif á siðferðilega og ósiðferðilega hegðun 

undirmanna sinna. Siðferðilega þenkjandi stjórnendur hafa siðfræði sem skýran hluta af sínum 

viðhorfum í starfi sem leiðtogar. Þeir eru fyrirmyndir réttrar siðferðilegrar hegðunar og nota 

umbunarkerfi til að fá fylgjendur sína til að vera ábyrgir fyrir siðferðilegri hegðun. Skýr hegðun 

eins og þessi hjálpar hinum siðfræðilega stjórnanda að gera siðferði að skýrum skilaboðum í sínu 

starfi og nær þannig athygli undirmanna sinna (Brown og Trevino, 2006).  
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Rannsókn Cavanagh o.fl. (1981) kom auga á þrjár grunnkenningar siðfræðinnar sem hver um sig 

lýsir einstæðum hluta af siðferðilegum aðstæðum sem einstaklingar innan viðskiptafyrirtækja 

standa frammi fyrir. Fyrst ber að nefna nytjastefnu John Stuart Mill sem er útskýrð þannig að 

trúin á siðfræði er þegar tekið er tillit til þess að hámarka það góða fyrir sem flesta. Önnur 

grunnkenningin er að vernda eigi rétt einstaklingsins og er það best gert með því að vernda 

réttinn til að vera upplýstur, réttinn til að gefa upplýst samþykki og réttinn til að fá sanngjarna 

málsmeðferð. Þriðja og síðasta grunnkenningin er réttur allra til félagslegra réttinda og tækifæri 

fyrir alla til að sækjast eftir tilgangi með sínu lífi og lifa hamingjusömu lífi. Rannsakendur hafa 

þannig sýnt fram á að þessar grunnkenningar sýna hvernig einstaklingar byggja sig upp sem 

siðferðilega þenkjandi einstaklinga (Cavanagh, Moberg og Velasquez, 1981). Flestir 

einstaklingar leyfa einni af þessum kenningum að vera leiðandi í sínu lífi en rannsóknir og 

fræðimenn hafa bent á að stjórnendur í viðskiptum aðhyllast flestir nytjahyggjuna (Stead, 

Worrell og Stead, 1990).  

Margt spilar inn í siðferðilega hegðun einstaklinga innan fyrirtækja en þegar öllu er á botninn 

hvolft þá eru það stjórnendurnir sem leiða undirmenn sína. Ef þeir sýna siðferðilega hegðun við 

úrlausn vandamála eru undirmenn þeirra líklegri til að bregðast eins við (Stead, Worrell og 

Stead, 1990).  

2.4 Siðfræðileg stjórnun 

Í heimi stjórnunar eru til margs konar stjórnunarstílar og mismunandi hvernig hver og einn 

stjórnandi flokkar sig. Stjórnun er skilgreind fræðigrein sem hefur margar undirgreinar og er 

eilíft viðfangsefni sem mótast af markaðnum og þörfum viðskiptavina sinna. Hafa ber í huga að 

það er ekki til ein rétt aðferð við að stjórna og á það ekki síst við nú á dögum þegar hraði og 
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viðbragðsflýtir í úrlausn vandamála geta reynst úrslitaatriði. Þess vegna getur verið heppilegra að 

skilgreina hvert verkefni sérstaklega við úrlausn þeirra (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003). 

Hver og einn stjórnandi í nútímaumhverfi á eftir að þurfa að takast á við hvert atriði 

viðskiptasiðfræðinnar. Því er mikilvægt að skapa umræðu um viðeigandi hlutverk stjórnandans í 

siðfræðiklemmum nútímastjórnunar (Bowie og Werhane, 2005). Hin ýmsu siðfræðilegu 

hneykslismál sem hafa komið upp í viðskiptaheiminum á þessum áratug hafa orðið til þess að 

margar mikilvægar spurningar varðandi hlutverk stjórnandans í mótun siðfræðilegrar hegðunar 

innan fyrirtækja hafa vaknað. Starfsfólk lítur oft upp til sinna stjórnenda og þeirra sem sýna 

siðferðilega framkomu eftir leiðsögn um hvernig þeir eigi að haga sér. Þannig ættu leiðtogar 

innan fyrirtækja að vera miðpunkturinn í siðferðilegri leiðsögn (Brown, Trevino og Harrison, 

2005). Í rannsókn Brown og fl. (2005) voru siðfræðilegir leiðtogahæfileikar skilgreindir sem það 

að sýna ákveðna hegðun með persónulegri nálgun og gagnkvæmum persónulegum samböndum. 

Þannig hegðun er styrkt með tvíhliða samtölum, jákvæðri styrkingu og aukinni ákvarðanatöku 

meðal undirmanna. Mikilvæg hegðun leiðtogans í þessu samhengi er að vera heiðarlegur, 

trúverðugur, sanngjarn og umhyggjusamur. Siðferðilega þenkjandi leiðtogar verða ekki bara að 

draga athyglina að siðfræði og gera hana að meginumræðuefninu á milli sín og fylgjenda sinna, 

heldur veita fylgjendum sínum leiðsögn með starfsháttum og gagnkvæmum persónulegum 

samböndum. Mikilvægt er að umbuna siðferðilega hegðun og áminna þá sem ekki fylgja henni í 

starfi, þannig er siðferðileg hegðun kennd óbeint. Siðferðilega þenkjandi leiðtogar íhuga 

afleiðingar ákvarðana sinna og taka sannfærandi og heiðarlegar ákvarðanir sem eiga að vera 

eftirteknarverðar og til eftirbreytni fyrir aðra (Brown og fl., 2005).  

Siðferðilega þenkjandi leiðtogi er jafnframt umhugað um hagsmuni fylgjenda sinna, er opinn 

fyrir athugasemdum og tekur sanngjarnar ákvarðanir um málefni sem eru mikilvæg fyrir 
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starfsmenn sína. Er samkvæmur sjálfum sér í stefnumótandi aðferðum og það á að skila sér sem 

fyrirmynd til fylgjenda sem eru yfirleitt mjög eftirtektarsamir á hegðun og framkomu leiðtogans 

(Brown og fl., 2005).  

2.5 Siðfræði í stjórnun í heilbrigðisþjónustu 

Allir eru sammála um mikilvægi siðareglna heilbrigðisstétta en siðareglur og siðfræðilegur 

hugsunarháttur gagnvart starfsfólki er ekki síður mikilvægur. Í breyttu umhverfi dagsins í dag 

ætti að vera mikilvægt að huga að siðfræðilegum gildum bæði varðandi starfsfólk og 

skjólstæðinga heilbrigðisstofnana (Heitman og Bulger, 1998). Margar siðaklemmur 

viðskiptasiðfræðinnar eiga við í heilbrigðisgeiranum eins og t.d. niðurskurðarkröfur, öryggi 

starfsfólks, samskipti við stéttarfélög, kynferðisleg áreitni og fleira. Heilbrigðisþjónustan er 

viðskiptafyrirtæki sem veltir milljörðum á ársgrundvelli. Þó svo að heilbrigðisþjónustan sé frekar 

rekin með það í huga að „koma út á sléttu“ heldur en að skila hagnaði þá er raunin sú að hún er 

oftast rekin með tapi. Því er niðurskurðarhnífurinn oft á lofti í heilbrigðiskerfinu (Ells og 

MacDonald, 2002). Siðferðileg stjórnun heilbrigðisstofnana setur hag skjólstæðinga fram yfir 

fjárhagslegan hagnað en ekki öfugt eins og þjónustan virðist líta út fyrir (Fitzgerald, 2001). 

Vettvangur siðfræðinnar hjá heilbrigðisstofnunum verður því að stuðla að ákvarðanatökum og 

vandamálaúrlausnum sem stofnunin og samfélagið þjónar. Því er mikilvægt að siðfræði sé höfð 

til grundvallar bæði þegar kemur að viðskiptafræðilegum ákvörðunum sem og ákvörðunum er 

lúta að skjólstæðingum (Ells og MacDonald, 2002). Stjórnendur í heilbrigðisþjónustu nútímans 

standa á krossgötum, út frá viðskiptasiðfræðinni þá eiga þeir að láta sig varða hagsmuni 

skjólstæðinga jafnt og annarra hagsmunaaðila en um leið standast fjárhagsáætlanir stjórnvalda. 

En það er þó aðeins markmið að þeirri leið þar sem fjárhagslegu hagsmunirnir eru yfirleitt settir 

ofar, það er því stöðug pressa á að nýta kerfið eins vel með þá peninga sem til eru. Ef hlutverk 
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heilbrigðiskerfisins er raunverulega að bjóða þegnum góða heilbrigðisþjónustu þá eru sjúklingar 

helstu hagsmunaaðilar stjórnenda rétt eins og heilbrigðisstarfsfólks. En þess í stað myndast 

núningur milli heilbrigðisstarfsfólks og stjórnenda út frá mismunandi nálgun þeirra til þessara 

hluta. Stjórnendur horfa á kerfið í heild sinni meðan heilbrigðisstarfsfólk er að einbeita sér að 

einum sjúkling í einu. Stjórnendur þurfa því að vera víðsýnir í sínum ákvörðunum ólíkt 

heilbrigðisstarfsfólkinu sem getur leyft sér að hugsa um eitt einstakt tilvik í einu og siðareglur 

heilbrigðisstarfsfólks krefjast þess að bestu hagsmunir hvers sjúklings séu ávallt hafðir að 

leiðarljósi (Draper, 1998). Í ljósi hagræðinga og niðurskurða dagsins í dag og þeirra erfiðu tíma 

sem við stöndum frammi fyrir er mikilvægt að huga að þeim siðfræðilegum þáttum er lúta að 

auknu álagi á starfsfólk, lakari starfsánægju sem bitnar á skjólstæðingum heilbrigðiskerfisins. 

Einnig ber að hafa í huga að biðlistar eiga eftir að aukast , heilbrigðisstarfsfólk hefur minni tíma 

fyrir hvern sjúkling sem gæti leitt til minni fræðslu til sjúklinga, útskrift of snemma, auknar líkur 

á mistökum og jafnvel endurinnlögnum (Heitman og Bulger, 1998).  

En hvað er það sem stjórnendur í heilbrigðisþjónustu eiga að líta til í þeim aragrúa kenninga sem 

eru til í siðfræðinni? Hvernig er best að þeir hagi sér til að verða siðferðilega þenkjandi? Hér að 

neðan er farið yfir helstu siðfræðikenningar sem stjórnendur í heilbrigðisþjónustu hafa annað 

hvort tamið sér eða verið bent á að kynna sér vilji þeir stjórna á siðferðilegan hátt. Helstu 

kenningar sem lagðar hafa verið til grundvallar í stjórnun í heilbrigðisþjónustu eru 

skyldusiðfræði Kant‘s, nytjahyggjan, náttúrulögmálið, réttlætiskenning Rawl’s og einstaklings-, 

samfélags- og dyggðasiðfræði (Darr, 2005).  

2.5.1 Skyldusiðfræði Kant‘s 

Grunnlífsregla Kant‘s var sú að sambönd við aðra ættu að vera byggð á skyldu. Siðfræðileg 

hegðun einstaklinga byggist á góðum vilja en ekki öðrum hvötum. Samkvæmt Kant er góður vilji 
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allt það sem er gott án skilyrða. Einstaklingar hafa skyldur til hvers annars sem eins konar 

siðferðilegir umboðsmenn, skyldur sem hafa forgang fram yfir afleiðingar hegðunar. Kantistar 

aðhyllast svokallað skilyrðislaust skylduboð (e. categorical imperative) sem er í raun skýr 

tilvísun í hina gullnu reglu kristindóms: Allt það sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður það 

skuluð þér og þeim gjöra. Skilyrðislausa skylduboðið gengur út á það að maður á einungis að 

breyta eftir þeirri lífsreglu sem maður vill að verði að almennu lögmáli, án allra undantekninga 

og án tillits til aðstæðna. Skylduboðið felur einnig í sér að allir einstaklingar eru siðferðilega 

jafnir og eigi að koma fram við aðra af virðingu (Darr, 2005). Sú siðfræðilega skylda sem Kant 

lagði mesta áherslu á var ekki háð neinu félagslegu hlutverki heldur taldi hann að siðferðilegar 

skyldur væru þess eðlis að þær eigi við um alla menn og hafi raunar ekki neitt með velferð 

einstaklinga né samfélagsins að gera. Hann taldi jafnframt að tilfinningasemi og eiginhagsmunir 

mættu aldrei ráða ákvörðunum manna um siðferðileg álitamál vegna þess að eigingirni geti aldrei 

samrýmst góðum vilja (Vilhjálmur Árnason, 1990). Að segja ávallt sannleikann er einnig skylda 

sem skiptir miklu máli í kenningum Kants og þeirra sem aðhyllast hans kenningar. Líknardráp 

lífshættulegra veikra sjúklinga jafngildir því að segja að líf verði aðeins betrumbætt með því að 

binda endi á það stenst ekki röksemdafærslur þeirra sem aðhyllast siðfræði Kant‘s. Að sama 

skapi ættu umönnunaraðilar ekki að segja skjólstæðingum sínum ósatt einungis til að auka afköst 

heilbrigðisþjónustunnar. Þannig stefna fellur ekki undir skilyrðislausa skylduboðið vegna þess að 

þá er frekar horft á sjúklinga með afköst í huga frekar en siðfræðilega jafningja annarra 

sjúklinga. Skyldusiðfræði Kant‘s býður ekki upp á hugleiðingar um niðurstöður eða tilviljanir. 

Það þýðir samt ekki að stjórnendur ættu að hunsa tilviljanir heldur það að tilviljun aðgerða felur 

hvorki í sér blandaða umræður né siðfræðilega ákvarðanatöku (Darr, 2005). 
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2.5.2 Nytjahyggja 

Stjórnendur í heilbrigðiskerfinu hafa skyldur gagnvart skjólstæðingum sínum, starfsfólki, 

samfélaginu og stjórnvöldum. Stjórnendur eru samt sem áður fyrst og fremst þjálfaðir í því að 

skoða fjármálalegar afleiðingar tiltekinna ákvarðana og aðgerða og hafa þannig ákveðnum 

skyldum að gegna gagnvart þjóðfélagsþegnum og ríkinu. Þeir verða að taka tillit til siðfræðilegra 

mála en í ljósi erfiðra aðstæðna ná þeir sjaldan að mæta því. Stjórnendur eiga að leysa vandamál 

og taka ákvörðun um nýtingu aðfanga ef heilbrigðisstarfsmenn geta ekki gert það sjálfir. 

Þungamiðjan í hlutverki stjórnenda er ábyrgðarskylda þeirra gagnvart öðrum. Þeir þurfa að 

tryggja ákveðna nýtingu á almannafé og tryggja jafnframt að lögum og reglum sé framfylgt. 

Notendur kerfisins, starfsmenn þess og stjórnamálamenn hafa ákveðnar væntingar til stjórnenda 

og hvernig þeir eigi að haga sér og í ljósi þess flækjustigs sem stjórnendur eru þannig settir í eru 

þessar væntingar oft óraunhæfar. Stjórnendur þurfa að hámarka hagnað sjúklinga, virða lög og 

reglur, vinna undir pressu stjórnvalda um fjárlög en þetta stangast stundum á. Stjórnandinn er 

líklegur til að aðhyllast nytjastefnuna til að hámarka hagnað sem flestra meðan fagfólkið er að 

hugsa um hag þeirra sem það sinnir hverju sinni (Wall, 1998). Þeir sem aðhyllast nytjahyggju 

segja að rétt breytni sé sú sem hefur í för með sér sem mesta hamingju umfram óhamingju. Í 

heilbrigðisþjónustu er hægt að líta á þetta út frá tveimur sjónarhornum þegar viðkemur stjórnun 

og ákvarðanatöku: Nytjahyggju aðgerða þar sem litið er á einstakan verknað og nytjahyggju 

reglunnar þar sem litið er á tegund verknaðar. Það hvort undirliggjandi markmið leiði af sér 

aukna hamingju er óháð aðgerðinni. Afleiðingar þess háttar kenninga sem segja hvort eitthvað sé 

rétt eða rangt gerir þá kröfu að afleiðingar séu metnar (Chadwick, 1998). Heilbrigðisþjónustan er 

í eðli sínu takmörkuð gæði þar sem árangur er ekki eini mælikvarðinn heldur réttlát skipting 



 19 

þessara takmörkuðu gæða. Því fjármagnið verður einfaldlega aldrei nægilegt til að það þurfi ekki 

að forgangsraða þjónustunni (Wall, 1998). 

2.5.3 Náttúrulögmálið  

Þeir sem aðhyllast náttúrulögmálinu staðhæfa að siðfræði verður að vera byggð á umhyggju í 

þágu manneskjunnar. Þeir staðhæfa einnig að umhyggja getur einfaldlega ekki bara verið 

skilgreind sem einstaklingsbundin löngun (Darr, 2005). Ef lögmál náttúrunnar réðu eingöngu og 

engar siðareglur væru til þá myndi samfélagið snúast um „fyrstur kemur, fyrstur fær“. John 

Locke færði rök fyrir því að allir menn eru jafnir í ríki náttúrunnar og þeim sé frjálst að ráðstafa 

sjálfum sér og eignum sínum eins og þeir kjósa sjálfir. Locke einskorðar náttúrulögmálið ekki 

við neikvæðan rétt einstaklingsins til þess að aðrir taki ekki líf hans, frelsi eða eignir heldur ræðir 

hann einnig um skylduna til að verja líf annarra svo lengi sem þú skaðir ekki þitt eigið líf 

(Vilhjálmur Árnason, 1990).  

2.5.4 Réttlætiskenning Rawl‘s 

Nútímakenningar eins og réttlætiskenning Rawl‘s segir að breytni sé aðeins réttlætanleg þegar 

hún er í fullu samræmi við aðrar athafnir og skoðanir manns. Þannig á hún að vera í samræmi við 

þá niðurstöðu sem veljendur sem eru fávísir um væntanlega stöðu sína í samfélaginu myndu 

komast að eftir að hafa velt fyrir sér og á milli sín yfirveguðum siðferðisdómum og komið þeim 

þannig í vel ígrundað jafnvægi. Þannig er hin sanngjarna ákvörðunarleið samkvæmt Rawl sem 

tryggir þá niðurstöðu að ójöfnuði frumgæða sé eytt þeim til hagsbóta sem verst eru settir 

(Kristján Kristjánsson, 2002). Út frá því má segja að stofnanir líkt og einstaklingar eiga að mæta 

þörfum heildarinnar með jöfnuð, samkvæmni og af hlutleysi. Af því leiðir að stofnun sem setur 

ekki alla undir sama hatt og býður þannig upp á óréttlæti og ójöfn tækifæri til þjónustunnar, 

brýtur þannig lög um réttindi skjólstæðinga sinna og sýnir með því ósiðfræðilega nálgun á sínum 
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rekstri. Jafnrétti skjólstæðinga til heilbrigðisþjónustu á að vera jafnt og út á það gengur 

réttlætiskenningin (Spencer, Mills, Rorty og Werhane, 2000).  

2.5.5 Einstaklings,- samfélags- og dyggðasiðfræði 

Ef skoðaður er skilningur einstaklingshyggju, samfélagshyggju og dyggðasiðfræði á markmiðum 

heilbrigðisþjónustunnar annars vegar og markmiðum stjórnenda hins vegar er ekki ólíklegt að 

samfélags- og dyggðahyggjan geri frekar ráð fyrir vangaveltum um hvað ætlast er til af 

stjórnendum frekar en einstaklingshyggjan. Grundvallarhugtökin um réttlæti og jafnræði eiga 

einnig að liggja fyrir þegar kemur að úthlutun á þjónustunni. Hafa ber í huga að 

heilbrigðisþjónustan er takmörkuð gæði. Markmið heilbrigðisþjónustunnar er í raun ekki það 

sama og hlutverk hennar. Hlutverkið er að lækna sjúka en markmiðið ætti að vera að hámarka 

heilbrigði heildarinnar en það snýst um afköst, hagkvæmni (e. efficiency) en ekki árangur hvers 

máls (e. effectiveness). Segja má að heilbrigðisþjónustan er í dag eins konar sjúkdómaþjónusta 

frekar en heilbrigðisþjónusta (Chadwick, 1998).  

Af þessari yfirferð er ljóst að að mörgu er að hyggja í starfi stjórnandans. Rétt hegðun í erfiðum 

aðstæðum getur reynst erfið og því er mikilvægt að íhuga athafnir sínar vandlega og á 

siðferðilegan máta með það í huga að skaða sem fæsta.  
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3. HAGRÆÐINGAR OG HÓPUPPSAGNIR, SÁLFRÆÐILEGI SAMNINGURINN 

„When an organization is faced with a need to cut costs, a knowledge of 

and commitment to fairness and sensitivity to employees is fundamental to 

ethical leadership“. (Weber, 2001).  

Það vefst ekki fyrir neinum það erfiða árferði sem við stöndum frammi fyrir í dag í fjármálum 

ríkissjóðs. Það er því óhjákvæmilegt að fara ofan í saumana á allri starfsemi ríkisins og hagræða 

þar sem kostur er. Heilbrigðiskerfið er engin undantekning og hjá því verður ekki komist að 

skera þurfi niður og því miður þá þýðir það uppsagnir starfsfólks, sameiningar deilda og jafnvel 

lokanir á deildum verður óhjákvæmilegur fylgifiskur þess. Í ljósi þess er mikilvægt fyrir alla 

hvort sem það eru yfirmenn, starfsfólk sem sagt er upp eða þá sem eftir verða að framkvæmd 

niðurskurðarins sé gerð á sem farsælastan hátt.  

3.1 Hagræðingar og niðurskurður 

Á tímum sem þessum ber líka að hafa í huga að stofnanir eru ekki að fara í gegnum þessar 

breytingar að eigin ósk heldur af nauðsyn. Hugtakið niðurskurður (e. downsizing) vísar til þess 

að segja upp starfsfólki bæði af illri nauðsyn vegna samdráttar og þrenginga í efnahag og einnig 

vegna eigin ákvarðana óháð efnahag eða sambland beggja ástæðna. Margsinnis hefur komið í 

ljós að aðalástæða niðurskurðar eru þrengingar í efnahag (Karake-Shalhoub, 1999). Í finnskri 

rannsókn frá árinu 2000 benda höfundar á að einstaklingar geti ekki lengur treyst á framtíðarstörf 

og vinnuöryggi. Niðurskurður stofnana er skilgreind sem vísvitandi og skipulögð eyðing starfa 

og þessi staða virðist vera óhjákvæmilegur fylgifiskur í stefnu viðskiptaheimsins í dag. Þrátt fyrir 

vísbendingar um batnandi efnahag í kringum síðustu aldamót þegar þessi finnska rannsókn var 

gerð var hvert stórfyrirtækið af öðru að segja upp starfsfólki. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
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því að illa skipulagður niðurskurður getur haft öfug áhrif á fyrirtæki til margra ára og leitt til 

annarra niðurstaðna en honum var ætlað í fyrstu (Lämsä og Takala, 2000).  

Þrátt fyrir vaxandi vísbendingar um að niðurskurður skili ekki alltaf tilætluðum árangri í að 

minnka kostnað, auka arðsemi og framleiðni þá er samt verið að skera niður. Rannsóknir benda á 

það að niðurskurður hefur í för með sér neikvæðar afleiðingar á starfsánægju, starfshollustu og 

vinnuframlag þeirra sem eftir verða innan fyrirtækisins. Niðurskurður eykur oft kostnað þvert á 

það sem talið var. Það kostar að segja upp fólki og til lengri tíma litið þá skilar niðurskurður oft 

ekki þeim árangri sem honum var ætlað að gera í fyrstu (McKinley, Sanchez og Schick, 1995). 

Einn höfundur hefur meira að segja gengið svo langt að segja að niðurskurður sé þrátt fyrir að 

vera lítið rannsakaður eitt mesta fyrirbrigði viðskiptaheimsins (Cameron, 1994). Rannsakendur 

og fræðimenn á þessu sviði hafa sýnt fram á þrjár meginhliðar á hnignun fyrirtækja sem þeir hafa 

rannsakað mest og leiða til niðurskurðar á starfsemi þeirra. Það eru bæði þættir innan 

fyrirtækisins og í umhverfinu sem leiða til hnignunar og niðurskurðar, viðbrögð fyrirtækisins við 

hnignun og áhrif hnignunar og niðurskurðar á þá starfsmenn sem eftir verða innan fyrirtækisins. 

Viðbrögð fyrirtækisins við hnignun eru aðallega fólgin í tveimur aðal hugtökum annars vegar 

hvernig viðbrögðin sem miða að því að ráða við aðstæður hnignunarinnar verða og hins vegar 

áhrif þeirra á innri breytingar sem verða í fyrirtækinu (Karake-Shalhoub, 1999).  

Niðurskurðartímabil innan fyrirtækja auka óhjákvæmilega ýmis konar kröfur á stjórnendur. 

Stjórnendur geta lent í því að vita ekki hvernig þeir eigi að svara spurningum um nauðsyn 

uppsagnanna vegna þess að oft er ekki neitt eitt rétt svar við uppsögnum starfsfólks. Út frá því 

blandast siðferðileg álitamál einnig inn í þessar erfiðu aðstæður. Þau ættu að vera aðgreinanleg 

frá öðrum vandamálum stjórnenda. Siðferðileg álitamál hafa neikvæð áhrif á fólk og geta valdið 

öðrum óverðskulduðu tjóni. Siðferðileg álitamál verða þannig erfiðari viðfangs ef þau hafa 
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ávinning í för með sér fyrir einn hóp og tjón fyrir annan. Með niðurskurði getur fyrirtæki 

hugsanlega náð betri fjárhagslegri afkomu og hagnaði með það að leiðarljósi að ráða við aukna 

samkeppni eða fall á markaði. Í þannig árferði er það í höndum stjórnenda að ákveða hverjum 

skuli segja upp og hvaða starfsfólki skuli halda (Lämsä og Takala, 2000). Þó svo að það sé 

samhljóða álit margra rannsakenda að efnahagur sé aðalástæða niðurskurðar hafa rannsóknir 

samt bent á að í minna en helmingi tilfella niðurskurðarins eru ástæður hans í raun og veru 

efnahagslegar. Niðurskurðurinn hefur verið rökstuddur með aukinni hagnýtingu á starfsfólki í um 

þriðjungi tilfella. Algengt er að niðurskurðurinn bitni á millistjórnendum (Karake-Shalhoub, 

1999). Það hefur nú þegar sýnt sig á Landspítalanum en þar var fækkað í hópi sviðsstjóra og 

starfslýsingu þeirra breytt; í stað sviðsstjóra lækninga og hjúkrunar er einn sviðsstjóri hvers sviðs 

óháð starfsgrein.  

Þegar stjórnendur taka þá afdrifaríku ákvörðun að skera niður þá koma upp tvö siðferðileg 

álitamál. Það fyrra varðar siðferðilega skyldu æðstu stjórnenda til að starfa á sem bestan hátt í 

þágu fyrirtækisins og hins vegar að vega ekki að lögmætum réttindum starfsmanna sinna. Þessi 

álitamál geta oft valdið togstreitu sín á milli og eins konar siðaklemma myndast milli stjórnenda, 

gagnvart sínum stjórnendum annars vegar og undirmönnum sínum hins vegar (Hopkins og 

Hopkins, 1999). Niðurskurður innan fyrirtækja er í dag orðinn veruleiki margra stjórnenda 

sérstaklega þeirra sem starfa í stórum fyrirtækjum. Þar sem krísur innan fyrirtækja koma oft fram 

í streitu hjá starfsfólki er vert að hafa þeirra hag í huga. Á niðurskurðartímabilum er 

sjálfsbjargarviðleitni stofnana í hættu og fyrirtækin fara í raun í gegnum ákveðið sorgarferli. 

Fyrsta stigið er þegar starfsmenn fyrirtækisins eru að átta sig á því sem er að gerast og verða fyrir 

ákveðnu áfalli. Á því tímabili geta öll tvíhliða samskipti innan fyrirtækisins laskast þar sem 

einstaklingar fara að hugsa meira um sjálfan sig. Þannig brotna samskipti meðal starfsfólks oft 
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niður, verða erfiðari og það lamar um leið ákvarðanatökur. Fyrirtækið fer síðan í gegnum annað 

stig sem hefur verið nefnt varnarflótti (e. defensive retreat), þar sem fyrirtækið setur fram mjög 

stranga stjórnun með það að markmiði að „lifa af“. Stjórnun verður oft meira miðstýrð, allt 

upplýsingaflæði er takmarkað og allar áætlanir og markmiðasetningar eru gerðar til skamms 

tíma. Þriðja og síðasta stigið er svokallað viðurkenningarstig (e. acknowledgment phase), þar 

sem einstaklingar viðurkenna vandann og fara að huga að lausn hans. Leitað er leiða til að bæta 

samskipti og stjórnun og hvatt til meiri þátttöku í ákvarðanatökum. Áætlanir og 

markmiðasetningar eru gerðar lengra fram í tímann. Hér skoðar fyrirtækið einnig breytingar í 

innri samsetningu þar sem óvissa um úrlausn krísunnar er enn fyrir hendi og er það gert með því 

markmiði að öðlast aftur trúverðugleika. Mikilvægt atriði á þessu stigi málsins er að velta fyrir 

sér hvort skipta þurfi út yfirstjórn fyrirtækisins svo það geti unnið sig betur út úr krísunni og hafa 

rannsakendur oft bent á þörf fyrir því. Ástæður þess eru eftirfarandi: Að sýna fram á að 

fyrirtækið er að nálgast ákveðna endurnýjun, gamla stjórnin sýnir ákveðna fortíð sem mistókst og 

fyrirtækið þarf að öðlast trúverðugleika á ný og fá fólk til að hugsa jákvætt um núverandi stöðu 

þess (Karake-Shalhoub, 1999).  

3.2 Uppsagnir 

Hugtakið uppsagnir er notað yfir allar þær uppsagnir sem gerðar eru fyrir aðrar orsakir en lélega 

frammistöðu starfsfólks t.d. vegna niðurskurðar. En það er ekki þar með sagt að starfsfólkið sé 

kallað aftur til starfa ef fyrirtækið réttir úr kútnum. Uppsagnirnar eru þannig ætlaðar til að 

minnka kostnað og stuðla að meiri hagkvæmni. En um leið verður fyrirtækið fyrir ákveðnu 

skipbroti, starfsfólkið sem eftir situr verður dapurt og mikil óvissa getur ríkt meðal þess um 

framtíð sína innan fyrirtækisins. Grundvallaratriðið er því að uppsagnarferlið sem á að leiða til 

meiri hagkvæmni og framleiðni skapar oft ástand sem leiðir til öfugra áhrifa, það er fyrirtækið 
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verður áhættufælnara og framleiðni minnkar. Starfsfólkið sem eftir situr líður oft eins og vegið 

hafi verið að því á persónulegan hátt og því meira sem því finnst vegið að sér því viðkvæmara er 

það fyrir svokölluðu „einkenni eftirlifenda“ (e. „survivors sickness“). Það hefur verið skilgreint 

sem samansafn af afstöðu, tilfinningum og skynjunum sem koma fram hjá starfsfólki sem „lifir 

af“ uppsagnirnar. Tilfinningar eins og reiði, depurð, ótti, vantraust og samviskubit hrjáir oft 

þessa einstaklinga. Þeir verða oft áhættufælnir og sýna minni áhuga og frumkvæði í starfi. Því er 

mikilvægt að huga að þessum einstaklingum þegar fyrirtæki standa frammi fyrir uppsögnum 

(Noer, D.M., 1993). Það hefur verið rökstutt í ýmsum rannsóknum að uppsagnir auka 

heilsufarsvanda þeirra sem sagt er upp og bent hefur verið á þá hættu sem uppsagnir kunna að 

hafa á bæði andlega og líkamlega heilsu þeirra. Hins vegar má ekki gleyma þeim sem eftir verða 

og hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir einstaklingar verða oft viðkvæmari fyrir öllu áreiti innan 

vinnustaðarins og finna um leið fyrir meira óöryggi með vinnuna. Þetta er rökstutt með þeirri 

fullyrðingu að fólk hefur minni stjórn á starfi sínu í kjölfar niðurskurðarins vegna þeirra óvissu 

sem ríkir (Kivimäki, Vahtera, Elovainio, Pentti og Virtanen, 2003). 

Rannsókn Kivimäki, Vahtera, Elovainio, Pentti og Virtanen (2003) fjallaði um áhrif uppsagna á 

heilbrigði starfsfólks sem sagt var upp sem og þeirra sem eftir urðu innan fyrirtækisins. Þau 

tilgreindu nokkrar rannsóknir um hvernig staðið var að vali þeirra sem sagt var upp og áhrif 

þeirra uppsagna á heilsu starfsfólksins. Margar rannsóknir bentu á að auðveldasta leiðin til að 

fækka starfsfólki væri að segja þeim upp sem eru heilsuveilir, mæta illa til vinnu eða að bjóða 

upp á snemmbúin starfslok hjá fólki sem er eldra en 55 ára (Kivimäki o.fl., 2003). Hér hefur það 

tíðkast að bjóða fólki sem komið er á svokallaða 95 ára reglu (með henni er átt við samanlagðan 

iðgjaldagreiðslutíma og lífaldur. 95 ára reglan gerir sjóðfélögum kleift að hefja töku lífeyris 

fyrir 65 ára aldur (LSR, e.d.)) að láta af störfum og er ekki ráðið í þeirra stöður í staðinn. Í 
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fyrrnefndri rannsókn Kivimäki o.fl. (2003) eru nefnd þrjú raundæmi um hvernig staðið var að 

uppsögnum í fyrirtækjum. Fyrst er sagt frá lyfjafyrirtæki í Bretlandi sem ræður ekki inn nýtt 

starfsfólk í stað þeirra sem hætta (starfsmannavelta) en einnig var fólki sagt upp sem mætti illa til 

vinnu. Það getur gefið til kynna að þeir sem eru heilsuveilir og mæta illa verði fyrir uppsögnum. 

Næsta dæmið er frá kanadísku háskólasjúkrahúsi sem bauð upp á snemmbúin starfslok til að 

dekka sinn niðurskurð, líklegt þótti að léleg heilsa væri ein af meginorsökum þess að fólki setjist 

fyrr í helgan stein. Að lokum er tekið dæmi frá sænsku tryggingarfyrirtæki þar sem einnig var 

boðið upp á snemmbúin starfslok með það í huga að ekki þyrfti að fylla í skarð þeirra sem færu á 

eftirlaun. En rannsókn þeirra Kivimäki og félaga studdi þær tilgátur að bæði þeir sem eftir verða 

sem og þeim sem sagt er upp upplifðu verra heilsufarsástand í kjölfar uppsagnanna (Kivimäki 

o.fl., 2003). Þess vegna verður eins og Weber segir aldrei of oft imprað á mikilvægi þess að 

hugsa bæði um þá sem eftir verða sem og þá sem sagt er upp (Weber, 2001).  

Uppsagnir og niðurskurður eru án efa átakanlegustu og mest tvístrandi breytingar sem stofnanir 

standa frammi fyrir og það sem margir stjórnendur eru líklegir til að þurfa að ganga í gegnum 

þessa dagana (Lämsä og Takala, 2000). Að þurfa að bera starfsmönnum sínum þau tíðindi að 

uppsagnir séu yfirvofandi er eitt af því erfiðasta sem stjórnendur standa frammi fyrir og 

tilkynning um yfirvofandi uppsagnir eru meðal erfiðustu fregna sem starfsmenn fá að heyra. 

Þetta er erfitt fyrir alla sem hlut eiga að máli, bæði stjórnendur og starfsmenn (Weber, 2001).  

Almenn stjórnunarfræði benda á að uppsagnir vinnuafls voru hér í eina tíð fyrst og fremst 

viðbrögð við fjárhagslegum kröggum og hnignun innan fyrirtækja og skipulagsheilda. En nýlega 

hafa fyrirtæki með burðuga stöðu valið að minnka við sig vinnuafl vegna innri 

endurskipulagningar og sennilega til að vera betur í stakk búin fyrir framtíðaruppsagnir (Weil, 
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2003). Meira að segja fyrirtæki og stofnanir sem hafa hreykt sér af því að vera með öruggt 

starfsumhverfi fyrir sína starfsmenn hafa þurft að segja upp starfsfólki til að auka hagkvæmni og 

breyta þeirri stefnu sem hnignun hefur í för með sér (Karake-Shalhoub, 1999).  

Í rannsókn Citrome (1997) eru uppsagnir í heilbrigðiskerfinu rannsakaðar. Í kjölfar mikils 

niðurskurðar árið 1995 misstu margir heilbrigðisstarfsmenn vinnuna, eða vinnuumhverfi þeirra 

breyttist á áhrifaríkan hátt og vegið var þannig að starfsöryggi heilbrigðisstarfsfólks. Citrome 

(1997) rannsakaði sérstaklega áhrif uppsagna á starfsfólk innan geðheilbrigðisþjónustunnar. Í 

þeirri grein er réttilega bent á mikilvægi þess að margt er hægt að læra af því hvernig önnur 

fyrirtæki og stofnanir hafa staðið að niðurskurði óháð starfsvettvangi þeirra. Athygli stjórnenda 

ætti að vera beint að réttlæti og virðingu fyrir starfsfólkinu á þessum erfiðu tímum. 

Tilfinninganæmi, að minnka kvíða stjórnenda, setja viðmið um uppsagnirnar, fá jafnvel 

utanaðkomandi aðstoð og hrein og bein samskipti eru nauðsynleg. Einnig er minnst á mikilvægi 

þess að vera með fyrirvara á fyrirhuguðum breytingum, greiða uppsagnargreiðslur, framlengja 

bætur og bjóða þeim sem sagt er upp utanaðkomandi ráðgjöf. Þá er áríðandi að veita 

viðbótarþjálfun, koma fram við starfsfólk sem sagt er upp á sanngjarnan hátt, annast þá sem eftir 

verða á uppbyggjandi hátt, vinna í sátt við verkalýðsfélög og sýna fram á félagslega ábyrgð í 

samfélaginu. Það er því að mörgu að hyggja ef uppsagnarferlið á að ganga „mjúklega“ fyrir sig 

(Citrome, 1997).  

3.3 Sálfræðilegi samningurinn  

Í kjölfar innslags um uppsagnir og niðurskurð er ágætt að kynna það sem kallað er sálfræðilegi 

samningurinn, en hann er óformlegur samningur á milli starfsmanns og fyrirtækis um væntingar 

hvors fyrir sig. Hann nær yfir réttindi, skyldur og verkefni sem ekki eru hluti af formlegum 
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samningi en hafa áhrif á hegðun starfsfólks innan fyrirtækis og væntingar þess til starfsins sem 

það sækir um eða sinnir. Hann kom til fyrir um tuttugu árum síðan í hinum vestræna heimi og 

snérist þá um að ríkisstjórnir ættu að taka ábyrgð á samfélaginu og sjá til þess að viðskipti gengu 

vel fyrir sig. Viðskiptaheimurinn átti hins vegar að sjá til þess að hagkerfið yxi og líknarstofnanir 

fylltu inn í sprungurnar í þeirri félagslegu uppbyggingu sem ríkisstjórnin missti af. Þetta var ekki 

formlegur samningur heldur frekar samkomulag sem smátt og smátt komst í hefð þar sem 

samkomulagi var náð á óformlegan hátt með handabandi (Karnes, 2009).  

Í Bandaríkjunum hefur sálfræðilegi samningurinn beðið hnekki og er aðalástæða þess talin vera 

þrjú atriði:  

 Litlir forystuhæfileikar meðal stjórnenda í bandarískum fyrirtækjum.  

 Skortur á tvíhliða eftirgjöf í samskiptum stjórnenda og starfsmanna.  

 Mistök fyrirtækja að meta árangur innan alþjóða rammans.  

Þetta þarf að bæta og eru það stjórnendur sem verða að líta í eigin barm og skilgreina sitt 

hlutverk betur. Þeir þættir sem helst verður að taka tillit til ætli viðkomandi að vera góður 

stjórnandi, [að mati höfundar greinarinnar], eru samhygð og góð félagsleg færni. Samhygð (e. 

empathy) er hæfileikinn til að skilja mismunandi tilfinningar fólks og koma fram við það í 

samræmi við þeirra tilfinningalegu upplifun á aðstæðum. Þetta er mjög mikilvægt atriði því fólk 

vill vinna hjá fyrirtæki sem skilur það og þeirra þarfir, hlustar á vandamál þess án þess að dæma 

það of mikið. Félagsleg færni (e. social skills) er ekki síður mikilvæg og byggir á því að stjórna 

samböndum og byggja upp gagnkvæman skilning. Stjórnandi sem er með þessa hæfileika verður 

að sýna fram á það að honum þyki í raun og veru vænt um starfsfólkið sitt en sé ekki að sýnast. 

Vel upplýst starfsfólk sér í gegnum stjórnanda sem er að þykjast þóknast þeim. Starfsfólk vill 
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alvöru sambönd, alvöru tengslakerfi og alvöru stjórnendur innan þeirra fyrirtækja sem það vinnur 

(Karnes, 2009). 

3.4 Líkan Weber‘s  

Leonard J. Weber (2001) setur fram áhugavert líkan í bók sinni Business Ethics in Healthcare: 

Beyond Compliance sem gott er að styðjast við þegar og ef grípa þarf til uppsagna og erfiðs 

niðurskurðar í fyrirtækjum.  

Það eru margar siðferðilegar vangaveltur sem koma upp þegar niðurskurður er yfirvofandi og 

mörg atriði sem þarf að fara varfærnislega yfir áður en ákvörðun um hvernig skuli að honum 

standa er tekin. Það er freistandi fyrir stjórnendur að taka ákvörðun eins fljótt og hægt er til að 

minnka kostnað strax og stytta þannig óvissu og bið meðal starfsfólks um hvernig standa eigi að 

niðurskurðinum innan fyrirtækisins. Það kostar að skera niður jafnvel þó að vel sé haldið á 

spöðunum, sumir einstaklingar verða særðir og er líklegt að það hafi neikvæð áhrif á 

andrúmsloftið innan fyrirtækisins. Of oft er ekki staðið nægilega vel að niðurskurði. Þannig að 

þeir sem missa vinnuna verða ekki bara fyrir atvinnumissi heldur upplifa þeir einnig að það hafi 

verið komið illa fram við þá. Starfsandi þeirra sem eftir verða innan fyrirtækisins býður einnig 

mikla hnekki samfara vantrausti í garð yfirmanna. Hvernig staðið er að niðurskurði sendir 

ákveðin skilaboð til starfsmanna um hvernig stjórnendur hugsa til þeirra í raun og veru, þrátt 

fyrir það sem þeir segja (Weber, 2001).  

Stjórnandi sem sér mikilvægi þess að nota siðfræði í ákvarðanatökum varðandi niðurskurð er á 

réttri leið. Það eru mörg atriði sem þarf að fara varlega yfir ef koma á fram við starfsfólk á 

sanngjarnan hátt í erfiðum aðstæðum. Það þarf ekki mikinn fræðilegan siðfræðilegan bakgrunn 

til að skilja hvað ætti að gera í þessum aðstæðum. Það sem til þarf er að vera raunsær og 
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hugrakkur. Einnig að geta almennt viðurkennt að virðingarverð framkoma í erfiðum aðstæðum er 

mikilvæg og hafa hugrekki til að standa á sínu þó að það sé stundum á skjön við það sem 

„fræðingar“ og „ráðgjafar“ segja manni. Samkvæmt Weber (2001) eru fjögur atriði 

niðurskurðarferilsins sem gott er að horfa til ef standa á að niðurskurði á siðfræðilegan máta 

(Weber, 2001):  

1. Ákveða uppsagnir  

Þar sem starfsmannakostnaður er oft stór hluti af heildarkostnaði fyrirtækja þá er oft litið á 

niðurskurð sem viðeigandi aðgerð til að lækka kostnað innan fyrirtækja. Niðurskurður hefur 

gríðarlega mikinn kostnað í för með sér, einnig meðtalið hnignun, starfsanda og breytingum í 

andrúmslofti og menningu innan stofnunarinnar sem bætist ofan á atvinnumissi ákveðinna aðila. 

Sökum þessara liða er mikilvægt að taka ekki ákvarðanir um niðurskurð of snögglega eða af 

vanhugsuðu ráði. Það er nefnilega erfitt fyrir stjórnendur að viðhalda trausti meðal starfsfólks á 

niðurskurðartímabilum. Það þurfa því að vera vel rökstuddar ástæður fyrir niðurskurðinum ef 

hann á að ganga þokkalega fyrir sig. Þannig er mikilvægt að fá alla í lið með sér, svo að 

skilningur ríki innan fyrirtækisins um uppsagnirnar. Innan þess ramma fellur að skilningur sé á 

þeim vandamálum sem stjórnendur standa frammi fyrir varðandi niðurskurð. Mikilvægt er að 

starfsfólk frá öllum sviðum innan fyrirtækisins taki þátt í að skoða þá valkosti sem í boði eru. 

Þannig að það skilji að niðurskurðurinn sé nauðsynlegur og viðeigandi. Með þeim hætti myndast 

skilningur og allir fá tækifæri til að skoða málið frá sem flestum hliðum. Markmiðið er að 

niðurskurðurinn sé það vel skilgreindur að allir skilji ástæður þess að fyrirtækið þurfi að ganga í 

gegnum hann. Ákvörðunin á þannig að selja sig sjálf, ekki vera þröngvuð upp á starfsfólk og að 

sama skapi þegar svo mikilvægar ákvarðanir eru teknar er mikilvægt að hugsa um starfsfólkið.  
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Það er eðlilegt bæði hjá þeim sem sagt var upp sem og þeim sem eftir verða að hugsa hvort 

uppsagnirnar hafi verið nauðsynlegar, hvort úrræðin hafi verið réttlát og hvort þeim hafi verið 

úthlutað á réttan hátt. Ef ákvörðun um niðurskurð og uppsagnir eru teknar á lokuðum skrifstofum 

yfirmanna þá er ekki óeðlilegt að starfsfólk hugsi með sér að það sé óþarfa kostnaður í augum 

yfirmanna sem eigi að halda í lágmarki. Við erum öll undir áhrifum þess á hvaða sviði við 

störfum innan fyrirtækisins og því er mikilvægt að fá þverskurð af starfsfólkinu saman til að ráða 

fram úr vandamálum sem upp koma og koma fram með hugmyndir um niðurskurð og hvað þeim 

finnist vera réttlátar hagræðingarkröfur. Með því að haga málum þannig að allar hliðar eru 

skoðaðar gaumgæfilega af ólíku starfsfólki frá mismunandi sviðum er líklegra að aukinn 

skilningur myndist um málefnið. Spurningin er ekki hvernig stjórnendur selja 

niðurskurðarhugmyndirnar heldur hvernig þær selja sig sjálfar sem ákvarðanir og að staðið sé að 

málum á heiðarlegan hátt og allt haft uppi á borðum (Weber, 2001).  

2. Ákveða viðmið um hverjum skuli segja upp 

Það er mikilvægt að hafa skýr markmið í gangi og kynna þau vel. Þó að það sé engin ein skýr 

forskrift fyrir vali á því hvaða starfsfólki á að segja upp og hverjum ekki á niðurskurðartímum, 

eru samt nokkrar vangaveltur sem mikilvægt er að hafa í huga varðandi sanngirni og réttsýni:  

1. Mjög vel afmörkuð viðmið eru nauðsynleg:  

Stjórnendur sem taka ákvarðanir um ákveðna einstaklinga verða að hafa mjög skýr viðmið. Það 

er of mikil áhætta að tilviljun, ósamkvæmni eða góðvild séu ákvörðunarþættir í uppsagnarferlinu. 

Það getur gerst ef hvert svið útaf fyrir sig fær frjálsar hendur með ákvarðatökurnar og engin 

viðmið liggja fyrir frá yfirstjórn hvernig ákveða eigi hverjum skuli sagt upp og hverjum ekki.  

2. „Þvert yfir“ uppsagnir eru vafasamar: 
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Í fljótu bragði virðist það auðveldast fyrir stjórnendur og í þeirra augum sanngjarnt að skera 

niður þvert yfir línuna og t.d. fram með kröfur um 5% niðurskurð á hverri deild fyrir sig. En 

jafnræði er ekki alltaf sanngjarnt og sanngjarnt er ekki alltaf jafnræði. Þegar verið er að segja upp 

í heilbrigðiskerfinu verður að hafa í huga að jafn niðurskurður bitnar misjafnt á deildum vegna 

mismunandi starfsemi þeirra. Niðurskurður á einni deild getur valdið meiri skaða en 

niðurskurður á annarri deild. Starfsfólk í fremstu línu í heilbrigðisþjónustunni hafa lögmæta 

kröfu um að skera ekki eins mikið niður og aðrar deildar vegna sinnar starfsemi. Taka ber tillit til 

mismunandi starfsemi milli deilda og þess vegna hafa „þvert yfir“ uppsagnir þótt varasamar.  

3. Hópuppsagnir og frammistöðumat er ekki það sama:  

Það er eðlilegt að vilja halda í þá starfsmenn sem eru afkastamestir, traustsins verðir og standa 

sig best. Það þarf að fara varlega í að byggja niðurskurðinn á frammistöðumati eða meðmælum. 

Frammistöðumat á að vera ferill sem felur í sér ákveðin aga og eftirfylgni við úrlausn 

vandamálsins. Að velja starfsmann sem stjórnandinn skynjar að sé að standa sig illa eða hefur 

grun um hegðunarvanda er mjög vafasamt. Frammistöðumat geta einnig verið ósanngjörn og 

ónákvæm. Þegar ekki hafa verið færðar sönnur á slaka frammistöðu og starfsmaðurinn hefur ekki 

haft tækifæri til að svara fyrir sig, ætti ekki að segja starfsmanninum upp vegna frammistöðu, 

jafnvel þó ákvörðun um uppsagnir gefi kost á því. Uppsagnir tengdar frammistöðumati þarfnast 

því réttra aðferða.  

4. Mismunandi markmið verða áfram mikilvæg: 

Það er mikilvægt að allir starfsmenn fyrirtækisins sitji við sama borð þegar ákvörðun um viðmið 

uppsagnnana eru teknar. Því miður eiga konur sem komnar eru yfir miðjan aldur  oft undir högg 

að sækja þegar verið er að ganga í gegnum hópuppsagnir. Þegar þenslutímabil eru í gangi þá eru 
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minnihlutahópar og konur í hávegum höfð og tilvaldir starfsmenn en síðan er auðvelt að segja 

þessu fólki upp þegar verið er að fækka í hópnum.  

5. Meiri starfsreynsla / hærri starfsaldur skiptir máli en er ekki úrslitaatriði: 

Fyrirtækið á að verðlauna starfsfólk með langan starfsaldur sem sýnir meiri hollustu og ábyrgð. 

Það er viðeigandi að taka starfsreynslu inn í umhugsunarferlið þegar verið er að ákvarða 

uppsagnir. Ef jafnræði ríkir með hliðsjón af markmiðum og þörfum fyrirtækisins þá eru sterk 

siðfræðileg rök fyrir því að halda í það starfsfólk sem hefur lengstan starfsaldur. En virðing fyrir 

starfsaldri ætti samt ekki að vera úrslitaþáttur í þessu ákvörðunarferli.  

6. Viðmið uppsagnanna ættu að vera opinber í öllu fyrirtækinu: 

Það er mikilvægt að geta sýnt fram á hvaða viðmið voru notuð í ákvarðanaferli uppsagnanna. 

Starfsmenn sem sagt er upp þrátt fyrir að sýna fullnægjandi frammistöðu, hafa rétt á að vita af 

hverju þeim var sagt upp. Sama gildir um þá sem var ekki sagt upp, þeir eiga rétt á að vita af 

hverju þeim var ekki sagt upp. Trúverðugleiki framtíðarinnar byggir á þessu. Það er mjög 

mikilvægt að stuðla að því að viðmið uppsagnar séu trúverðug, sanngjörn og til útskýringar fyrir 

alla hlutaðeigandi (Weber, 2001).  

3. Uppsagnarferlið  

Jafnvel með vel skilgreindri þörf á niðurskurði, uppsögnum og vali á þeim sem segja þarf upp þá 

bera þeir sem sagt er upp mikla byrði. Þess vegna þarf að hafa í huga mikilvægi þess að koma 

fram við þetta fólk af virðingu og heiðarleika á þessum erfiðu tímum. Þeir starfsmenn sem lifa af 

uppsagnirnar eru oft kallaðir eftirlifendur (e. the survivors) og það þarf líka að hugsa um þá. Þeir 

sjá hvernig uppsagnarferlið gekk fyrir sig og sjá hvernig komið er fram við starfsfólk 
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fyrirtækisins og geta litast af því á jákvæðan og neikvæðan hátt eftir því hvernig ferlið gekk fyrir 

sig.  

Þeim sem sagt er upp ættu að fá að ákveða sjálfir hvort þeir vilji hætta strax eða vinna út 

uppsagnarfrestinn. Það að krefjast þess að fólk „hætti á staðnum“ er móðgandi og vegur gegn 

persónu og siðferðilegum viðmiðum. Það gefur fólki ekki tækifæri til að venjast tilhugsuninni 

um atvinnumissinn. Því er æskilegra að leyfa fólki að vinna uppsagnarfrestinn þannig að það 

klári sín verkefni og sé betur undir búið undir kveðjustundina og yfirstjórnin sýnir þannig að þeir 

beri traust til þeirra þrátt fyrir uppsögnina. Stjórnendur hafa oft áhyggjur af því að starfsfólk sem 

kýs að vinna uppsagnarfrestinn hafi neikvæð áhrif á vinnustaðinn, en það eru oftast óþarfa 

áhyggjur. Það getur frekar haft neikvæð áhrif á starfsánægju vinnustaðarins að starfsfólki sem 

sagt hefur verið upp sé látið hætta strax, heldur en að leyfa því að vera á vinnustaðnum í eina til 

tvær vikur eftir uppsagnirnar. Að biðja það um að yfirgefa vinnustaðinn strax er móðgun við þá 

sem einstaklinga með faglega- og siðferðislega staðla. Þetta kemur í veg fyrir að einstaklingar 

nái að klára sín verkefni og undirbúi sig mjúklega fyrir aðskilnaðinn við vinnustaðinn. Þetta 

gefur öllum starfsmönnum þá vísbendingu að jafnvel á erfiðum tímum þá hafa stjórnendur ekki 

trú á því að starfsfólkið þeirra geti hagað sér heiðarlega.  

Gott er að hafa eftirfarandi punkta í huga þegar uppsagnir koma til:  

1. Starfsfólki sem sagt er upp ætti að fá uppgefna dagsetningu um sinn síðasta vinnudag og vera 

hvatt til að vinna fram að honum: 

Þetta er vísbending um að stjórnendur viðurkenni framlag þeirra til fyrirtækisins, virði 

fagmennsku þeirra og vilji njóta starfskrafta þeirra eins lengi og mögulegt er. Hvernig þetta er 

skipulagt er táknmynd fyrir viðmót stjórnenda í garð starfsfólks.  
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2. Stjórnendur eiga að upplýsa þá sem sagt er upp um ástæður uppsagnanna og hvernig valið var 

hverjum sagt væri upp: 

Það er ekkert nema sanngjarnt að einstaklingar viti af hverju þeir séu látnir bera stærri byrðar 

endurskipulagningar fyrirtækisins heldur en aðrir. Ef stjórnendur eru tregir til að gera 

uppsagnarferlið nákvæmt og opinbert þá ætti þessi viðmiðun að vera endurhugsuð.  

3. Stjórnendur eiga að upplýsa það starfsfólk sem sagt er upp að þeir megi krefjast 

endurskoðunar á uppsögninni ef þeim finnst ástæða uppsagnarinnar ekki viðeigandi: 

Þetta gæti komið einhverjum á óvart og haft í för með sér vandamál en þetta kemur í kjölfar 

þarfarinnar á því að vera skýr og sanngjarn í ákvörðunarferlinu. Það getur komið fyrir bestu 

stjórnendur að gera mistök í því ferli og þess vegna er nauðsynlegt að sýna starfsmönnum þá 

virðingu að geta krafist endurskoðunar á því, séu þeir ósáttir.  

4. Stjórnendur eiga að stuðla að mikilvægum hagsbótum fyrir þá sem sagt er upp í því 

millibilsástandi sem skapast þegar viðkomandi missir vinnuna sem og utanaðkomandi þjónustu 

ef þörf þykir: 

Starfsmenn eiga rétt á einhvers konar hagsbótum og aðstoð til að bæta upp þá byrði sem þeir 

bera í kjölfar uppsagnanna. Þetta er samt ekki spurning um góðgerðarstarfsemi heldur sjálfsögð 

réttindi þeirra sem sagt er upp.  

4. Byggja upp þá sem eftir eru 

Niðurskurður skilar ekki alltaf tilætluðum árangri vegna þessa að þeir sem eftir sitja (e. the 

survivors) verða oft kjarklausir og óöruggir. Rétt uppsagnarferli felur einnig í sér að hugsa um þá 

sem eftir sitja og er siðferðilega rétt meðhöndlun mikilvæg í þessu sambandi.  
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1. Hreinskilin og tíð samskipti er varða upplýsingar um málefni fyrirtækisins eru mikilvæg þegar 

traust í garð þess er endurvakið: 

Það verður ekki of oft imprað á mikilvægi þess að hafa öll samskipti opin og hreinskilin á 

niðurskurðartímum. Samskipti eru mikil grundvallaratriði í virðingarfullri framkomu við 

starfsfólk á endurskipulagningartímum. Það er óhjákvæmilegt að tilfinningar eins og streita, 

kvíði og vantraust komi upp hjá því starfsfólki sem eftir situr og eru opin samskipti mikilvægur 

liður í að reyna að komast hjá því.  

2. Koma í veg fyrir loforðagjafir sem hafa enga stoðir: 

Það er freistandi fyrir stjórnendur að reyna að „plástra“ sárið með því að segja að engar frekari 

uppsagnir séu fyrirhugaðar en ef til þeirra kæmi seinna meir þá væru stjórnendur ekki sjálfum sér 

samkvæmir. Starfsfólkið upplifði það sem mikla ráðsmennsku stjórnanda og þætti það alvarlega 

svikið. Það tekur tíma að endurbyggja traust og það er of áhættusamt að koma fram með loforð 

sem stjórnendur vita ekki hvort þeir geta staðið við.  

3. Starfsfólk ætti ekki að vera beðið um að auka mikið við sitt umfang í vinnunni í kjölfar 

uppsagnanna:  

Uppsagnir eru réttlætanlegar þegar sýnt þykir að stofnunin getur staðið undir sinni ábyrgð án 

þess að vinnuálag á þá sem eftir sitja aukist mikið. Annars hefur ekki verið staðið rétt að 

uppsagnarferlinu og skipulagsbreytingunum og starfsfólkið upplifir að vinnuálag eykst án frekari 

ávinnings fyrir það (Weber, 2001).  

Rannsakandi studdist við líkan Weber’s þegar hann samdi spurningalistann sem lagður var fyrir í 

þessari rannsókn.   
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4. GÆÐI OG ÖRYGGI HEILBRIGÐISÞJÓNUSTUNNAR  

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir: „Markmiðið er að allir landsmenn eigi kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri 

líkamlegri og félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laga þessara, lög um 

almannatryggingar, lög um réttindi sjúklinga og önnur lög eftir því sem við á“. 

Heilbrigðisstarfsfólk metur þörf sjúklinga út frá sinni vísindalegu þekkingu, en sjúklingar meta 

þörfina út frá eigin líðan, það er ekki síður mikilvægt og það þarf að nást sátt um sameiginleg 

markmið. Öllum sem starfa innan heilbrigðisþjónustunnar eða tengjast henni með einum eða 

öðrum þætti telja að efla þurfi gæði þjónustunnar (Anna Björg Aradóttir, 2008).  

Gæði í heilbrigðisþjónustu eru skilgreind þannig: Að hve miklu leyti heilbrigðisþjónusta eykur 

líkur á bættri heilsu og auknum lífsgæðum fyrir einstaklinga og samfélag og að hve miklu leyti 

þjónustan er veitt í samræmi við bestu þekkingu sem völ er á (Reglugerð um gæðavísa nr. 

1148/2008). Gæði eru einnig skilgreind sem eitthvað sem sjúklingurinn skynjar og þegar þarfir 

sjúklings og væntingar hans til þjónustunnar er náð eða skarar fram úr væntingum hans. 

Væntingar sjúklings í garð þjónustunnar samanstanda af nokkrum atriðum eins og þátttöku 

kostnaður í meðferð, einkunn sem þjónustan hefur fengið og hvernig staðið er að mælikvörðum 

og siðareglum um þjónustuna (Spencer, Mills, Rorty og Werhane, 2000).  

Öflugt og markvisst gæðastarf endurspeglast meðal annars í heilsufari, árangri meðferðar, 

kostnaði og aðgengi að þjónustu og ánægju sjúklinga. Landlæknisembættið leggur áherslu á að 

standa vörð um jöfnuð, virðingu og réttlæti í heilbrigðisþjónustunni. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur hvatt aðildarríki sín til þess að hafa ákveðin 

viðmið að leiðarljósi þegar gæði eru mæld, en þau eru góð fagleg þekking, skynsamleg notkun 
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fjármuna, mannauður og búnaður, lágmarksáhætta fyrir sjúklinga, heildarsýn á þjónustuþörf 

sjúklinga og ánægja sjúklinga (Anna Björg Aradóttir, 2008). WHO var einnig með 

umfangsmikið verkefni í gangi sem nefndist World Alliance for Patient Safety en þar voru 

veigamestu þættirnir sem lúta að öryggi í heilbrigðisþjónustu skoðaðir. Þar var lögð áhersla á að 

skoða spítalasýkingar, öryggi skurðaðgerða og nauðsyn á frekari rannsóknum sem tengjast 

öryggi meðferðar. Mikil áhersla var lögð á skráningu og úrvinnslu óvæntra atvika sem eitt af 

megináherslum verkefnisins og þar er nákvæm skráning talin geta dregið verulega úr því að 

atvikin endurtaki sig (Leifur Bárðason, 2007). Mikilvægi þess að skrá allt sem gert er í 

spítalalegu sjúklinga verður því seint lítilsvirt.  

Hvað verður um gæðin þegar heilbrigðisþjónustan þarf að skera mikið niður og segja upp fólki? 

Ná þau að halda sér eða rýrna þau það mikið að það bitni á sjúklingunum að einhverju leyti? 

Vissulega hafa stjórnendur þetta í huga eins Björn Zöega forstjóri Landspítalans segir í viðtali 

við Læknablaðið í byrjun þessa árs. Hann segist ekki vita hvort þetta [niðurskurðurinn] eigi eftir 

að bitna á gæðum og öryggi sjúklinga en leggur mesta áherslu á að halda í þessa tvo þætti, þrátt 

fyrir að óhjákvæmilegt sé að draga verði úr umsvifum spítalans á öllum sviðum og þjónustan 

dragist saman (Hávar Sigurjónsson, 2010). Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga stóð fyrir málþingi 

um öryggi sjúklinga í janúar 2010. Þar var ítrekað það hlutverk sem bæði hjúkrunarfræðingar 

hafa út frá sínum siðareglum og Landlæknisembættið í eftirliti með gæðum og öryggi 

heilbrigðisþjónustunnar. Landlæknisembættið hefur þegar gripið til ráðstafana til að efla eftirlit 

með þjónustunni með tilliti til gæða hennar í garð skjólstæðinga. Embættið ætlar þannig að 

fylgjast sérstaklega með áhrifum efnahagsbreytinganna á heilsu og velferð landsmanna og 

aðgerðum þeirra er veita heilbrigðisþjónustuna. Embættið hefur einnig lagt sérstaka áherslu á að 

fá upplýsingar frá stofnunum um niðurskurðaráætlanir. Gæðamál stofnana mega þess vegna ekki 
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dragast saman og er mikilvægt samstarfstól þegar kemur að ábyrgð stjórnvalda, 

heilbrigðisstarfsfólks og notenda heilbrigðisþjónustunnar á gæðum hennar, öryggi og aðgengi 

(Aðalbjörg Finnbogadóttir, 2010).  

Sýnt hefur verið fram á samband milli skorts á hjúkrunarfræðingum og aukinnar tíðni 

sjúkrahústengdrar lungnabólgu, legusára og skurðsýkinga. Brot á ákvæðum um 

lágmarkshvíldartíma lækna og hjúkrunarfræðinga, vinnuálag, ófullnægjandi vinnuaðstæður og 

aðbúnaður svo sem gangainnlagnir, skortur á viðeigandi búnaði eins og til dæmis rúmgrindum og 

vökvadælum eru enn fremur áhættuþættir mistaka í heilbrigðisþjónustu. Skortur á 

hjúkrunarfræðingum og hátt hlutfall ófaglærðra starfsmanna leiðir til þess að ófaglærðum er falið 

að vinna starf sem þeir hafa hvorki menntun né þjálfun til að framkvæma og eykur einnig áhættu 

á mistökum. Mikil starfsmannavelta á deildum þar sem gæði þjónustunnar byggjast meðal annars 

á vel þjálfuðu starfsfólki er einnig hættulegt öryggi sjúklinga. Líkur á mistökum aukast einnig 

þegar hjúkrunarfræðingar þekkja ekki nægilega vel til aðstæðna samanber lokanir og flutningur 

deilda eða þegar starfsfólk er lánað milli deilda eða tekið inn tímabundið (Lovísa Baldursdóttir, 

2003). Þetta ber að hafa í huga í niðurskurði dagsins í dag og eins og segir í grein Lovísu þá 

aukast mistök þegar starfsfólk er flutt á milli deilda, deildum lokað, lagt á ganga og þegar deildir 

eru ekki fullmannaðar. Mikilvægt er að skapa umhverfi í heilbrigðisþjónustu sem er 

sjúklingamiðað, öruggt, áhrifaríkt, hagkvæmt, einsleitt og með jafnan aðgang fyrir alla sjúklinga. 

Þess konar gæði nást einungis með stöðugri umbótavinnu og þeim hæfileika að geta lært af 

mistökum. Rannsóknir benda til að stöðugt umbótastarf og gæðavinna tengist mjög 

leiðtogahæfileikum. Leiðtogar geta þannig haft mikil áhrif á umbótastarf og þar með öryggi 

heilbrigðisþjónustu. Einnig hefur fjárveiting og mönnun áhrif á gæði ekki síður en menntun, 

þekking og reynsla hjúkrunarfræðinga. Mjög ítarlegar og umfangsmiklar rannsóknir á 
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bandarískum sjúkrahúsum sýna að betri mönnun hjúkrunarfræðinga skilar sér í öruggari 

heilbrigðisþjónustu fyrir sjúklinga. Einnig benda rannsóknir á það að fjöldi hjúkrunarfræðinga á 

vakt hverju sinni hefur áhrif á afdrif sjúklinga, atvik, legutíma, mannaskipti meðal 

hjúkrunarfræðinga og dánartíðni sjúklinga. Margir aðrir þættir geta haft áhrif á gæði og öryggi 

heilbrigðisþjónustunnar eins og skipulag stofnunar, samskipti milli heilbrigðisstétta, fækkun í 

mannafla, verklagsreglur, vinnuleiðbeiningar og stofnanabragur. Oft þarf ekki mikið til að 

misskilningur geti leitt til mistaka eins og t.d. ef fyrirmæli lækna varðandi meðferð sjúklinga eru 

ekki læsileg (Laura Sch. Thorsteinsson, 2005). Fræðilegar rannsóknir benda einnig til þess að 

uppsagnir reynds fagfólks með mikla þekkingu geti haft eyðileggjandi áhrif á umönnun 

sjúklinga, sérstaklega ef fólkið sem kemur í staðinn hefur ekki jafn mikla þekkingu og reynslu 

(Brown, Arnetz og Petersson, 2003). Út frá þessu má sterklega draga þá ályktun að ef læknum og 

hjúkrunarfræðingum fækkar þá eykst álagið og þar með líkur á að mistök verði gerð. Eyjólfur 

Þorkelsson læknir á Landspítalanum bendir á í aðsendri grein í Fréttablaðinu 25. mars 2010 að 

rannsóknir á starfsaðstæðum lækna og tengsl við gæði og öryggi þjónustunnar sýna meðal annars 

að þreyta eykur hættu á læknamistökum. Að auki vaxa vitræn glöp, svo sem tíðari mistök eða 

slys sem og minnkuð afköst, í nær línulegu samhengi við fjölda nátta án nægilegs svefns 

(Eyjólfur Þorkelsson, 2010).  

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum voru hjúkrunarfræðingar beðnir um að skrá vinnutíma 

og atvik. Gögnum var safnað á 5317 vöktum af 393 hjúkrunarfræðingum og kom í ljós að 

hjúkrunarfræðingar unnu yfirleitt lengur en fyrirfram var gert ráð fyrir og almennt séð lengur en 

fjörutíu klukkutíma á viku. Í minna en 20% tilvika fóru hjúkrunarfræðingar heim á réttum tíma 

frá vinnu og var meðalyfirvinnutíminn um 55 mínútur. Á þessum 5317 vöktum sem gögnum var 

safnað voru 199 atvik og 213 næratvik skráð. Meirihluti allra skráðra atvika og næratvika voru 
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lyfjamistök (58%), önnur atvik voru mistök í starfsháttum (18%), mistök í skráningu (12%) og 

mistök í hljóðritun (dikti) (7%). Niðurstaða rannsakenda sýndi marktækt fram á að lengd vakta, 

yfirvinna og fjöldi vinnustunda á viku hafði sterk tengsl við líkur á mistökum. Líkurnar á að 

mistök ættu sér stað jukust við lengri vinnutíma (Rogers, Hwang, Scott, Aiken og Dinges, 2004).  

Í sænskri langtímarannsókn sem framkvæmd var á árunum 1994-1999 voru rannsökuð viðhorf 

starfsfólks til vinnuumhverfis, heilsu þeirra og gæði þjónustunnar sem það var að veita á 

niðurskurðartímabili innan sjúkrahússins sem það vann á. Þátttakendur í rannsókninni voru 

læknar og hjúkrunarfræðingar og bentu meðal annars á að þessir tveir hópar hafa mismunandi 

upplifun á vinnuumhverfi sínu. Læknum sem vinna mikið finnast þeir oft veita lakari þjónustu en 

þeir ættu að vera að gera. Það er að segja þeir ná ekki að vinna upp í þá æskilegu staðla 

þjónustunnar sem þeir veita. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að gæði þjónustunnar 

minnkuðu ekki en vinnuálag lækna og hjúkrunarfræðinga jókst. Starfsfólkið upplifði einnig að 

andleg orka þess minnkaði verulega samfara auknu vinnuálagi (Brown, Arnetz og Petersson, 

2003).  

Þegar hér er komið við sögu lýkur fræðilegri úttekt þessarar rannsóknar. Það sem á undan er 

komið er fræðilegur bakgrunnur fyrir sjálfa rannsóknina.  

Hér á eftir verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, niðurstöður hennar og þær svo tengdar 

við þær fræðilegu heimildir sem vitnað er í hér á undan sem og umræður í þjóðfélaginu um 

hvernig heilbrigðiskerfið er statt í dag.  
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5. AÐFERÐ OG FRAMKVÆMD RANNSÓKNARINNAR 

Hér verður fjallað um þá aðferðafræði sem stuðst var við framkvæmd þessarar rannsóknar. Hún 

var fyrst og fremst gerð til að kanna hvort íslenskir stjórnendur í heilbrigðiskerfinu séu að nýta 

sér siðfræðilega nálgun við uppsagnir og niðurskurð í heilbrigðiskerfinu. Spurningalisti var 

saminn út frá ákveðnu líkani eftir Leonard J. Weber (sem fjallað er um í kafla 3) en hann starfar 

meðal annars sem siðferðilegur ráðgjafi ýmissa heilbrigðisstofnana í Bandaríkjunum og hefur 

gefið út ýmsar bækur og greinar. Líkanið birtist í bók hans, Business Ethics in Healthcare: 

Beyond compliance. Líkanið er fjögurra skrefa og byggist á því að siðfræði og virðing fyrir 

starfsfólkinu á erfiðum tímum séu höfð að leiðarljósi á niðurskurðartímabilum. Siðfræði í 

stjórnun á ekki síður við í heilbrigðiskerfinu sem og annars staðar á vinnumarkaðnum. Að bera 

virðingu fyrir starfsfólkinu sínu og bjóða upp á öruggt og gott starfsumhverfi er mikilvæg stoð í 

fyrirtækjum.  

Þetta virðist oft gleymast og því lá  beinast við að mati höfundar að leggja spurningarkönnun 

fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu um hvernig staðið væri að niðurskurði og uppsögnum 

innan hennar.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferðafræði. Sú tegund aðferðafræðinnar 

byggist á því að skoða það sem hægt er að mæla og telja, finna út meðaltöl og dreifingu úr 

hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli. Sett er fram tilgáta eða 

rannsóknarspurning. Síðan er valið það úrtak sem best þykir varpa ljósi á það sem verið er að 

rannsaka. Það skiptir miklu máli að úrtakið sé trúverðugt og nægilega stórt til að bera saman 

hópana sem skoðaðir eru eftir því hversu mikla þekkingu þeir hafa á efninu sem verið er að 
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rannsaka. Gagnaöflunin og úrvinnsla gagnanna beinist síðan að því að styðja tilgátuna eða hrekja 

hana (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Ákveðið var að leggja fyrir spurningarkönnun til að safna fjölbreyttum gögnum, nafnlausar 

spurningakannanir eru auðveld leið til gagnasöfnunar og þær eru réttmætar í þeim tilgangi að 

sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir. Þegar spurningarkönnun 

er framkvæmd hefur rannsakandi háleit markmið; að fá alla þátttakendur til að svara 

spurningunum og að allir skilji spurningarnar á sama hátt og rannsakandi. Hafa ber í huga að 

leggja áherslu á vönduð vinnubrögð við gerð spurninganna og að spurningalisti er ekkert annað 

en mælitæki sem verður að vera áreiðanlegt og réttmætt. Til að svo verði er grunnatriði að 

þátttakendur skilji nákvæmlega hvað meint er með hverri spurningu. Ef svarendur hafa 

mismunandi skilning á ákveðinni spurningu er mælitækið orðið ónákvæmt og villa slæðist í 

niðurstöður (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Við gagnasöfnunina var notast við netkönnunarforrit sem nefnist QuestionPro 

(www.questionpro.com) það er þægilegt og notendavænt forrit sem býður upp á margskonar 

valmöguleika við framsetningu og útreikninga þeirra gagna sem safnað er og auðveldar þannig 

úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. Háskólinn á Bifröst er áskrifandi að forritinu og er það 

mikið notað af nemendum við skólann.  

Notkun netsins hefur einnig aukist töluvert þegar kemur að því að leggja fyrir spurningakannanir. 

Sýnt hefur verið fram á að netkannanir hafi nokkuð marga kosti fram yfir síma og póstkannanir. 

Kostnaður við þær er minni og það þarf hvorki að hringja í fólk né senda gögn með pósti. Öll 

gagnavinnsla er auðveldari og fljótlegri því niðurstöður koma á rafrænu formi (Chizamsky, 

Estabrooks og Sales, í prentun).  
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5.2 Þátttakendur 

Til að endurspegla sem mest væntingar til niðurstaðna var ákveðið að leggja spurningarkönnun 

fyrir stjórnendur, millistjórnendur og trúnaðarmenn á helstu heilbrigðisstofnunum landsins. 

Stjórnendur voru valdir með það í huga að ná fram upplýsingum um þankagang gagnvart 

starfsfólki annars vegar og hagræðinga hins vegar. Trúnaðarmenn voru valdir með það að 

markmiði að skoða hvort samráð sé haft við undirmenn og fulltrúa starfsmanna innan 

stéttarfélaga í aðdraganda hagræðinga.  

Eftirfarandi hópar fengu spurningalistana í tölvupósti: Hjúkrunarforstjórar, 

hjúkrunardeildarstjórar, lækningaforstjórar, yfirlæknar, sviðsstjórar, trúnaðarmenn og 

framkvæmdastjórar lækninga, hjúkrunar og sviða innan Landspítalans.  

Ákveðið var að velja eftirfarandi stofnanir: Landspítalann, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 

Kragasjúkrahúsin (sjúkrahúsið Akranesi, Keflavík og Selfossi ásamt St. Jósepsspítala í 

Hafnarfirði) og landsbyggðarsjúkrahús (sjúkrahúsin á Akureyri, Ísafirði, Neskaupsstað og 

Vestmannaeyjum). Það var gert til að endurspegla framkvæmd yfir landið og fá samanburð á því 

sem er að gerast innan Landspítalans og sjúkrahúsanna utan þess.  

5.3 Spurningalistinn 

Spurningalistinn var þróaður út frá líkani Weber’s. Uppsetning spurningalistans og samspil 

spurninga og svara skiptir miklu máli því markmiðið er auðvitað að sem flestir svari honum. Þess 

vegna er mikilvægt að þátttakendur eigi eins auðvelt með að svara eins og kostur er. Þátttakendur 

verða viljugri til að svara, leggja sig betur fram og þreytast síður ef spurningalistinn er 

aðgengilegur sem síðan skilar sér í nákvæmari niðurstöðum (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir þátttakendur voru 15. Af þeim voru þrjár 
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bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um starfssvið, kyn og vinnustað. Undir starfssviði var 

hægt að haka við starfssvið hjúkrunarforstjóra, hjúkrunardeildarstjóra, lækningaforstjóra, 

yfirlæknis, sviðsstjóra, trúnaðarmanns, framkvæmdastjóra lækninga, hjúkrunar og sviða innan 

Landspítalans. Einnig var hægt að haka við liðinn annað en þátttakendur voru ekki beðnir um að 

tilgreina nánar hvað sá liður merkti og má því gera ráð fyrir að starfssvið viðkomandi gæti tengst 

einhver konar stjórnsýslu eða netfang viðkomandi enn verið á netfangalista sem það á ekki heima 

á. Síðan komu 10 fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til og loks voru 

tvær opnar spurningar sem voru undir þátttakendum komið með að svara.  

Svarkostir fullyrðinganna voru á raðkvarða og var notast við fimm svarmöguleika í átta 

fullyrðingum af tíu þar sem þátttakendur áttu að taka afstöðu til hversu sammála þeir væru 

ákveðinni fullyrðingu. Í hinum tveimur var um þrjá svarmöguleika að ræða.  

5.4 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknin var lögð fyrir í mars og apríl. Beiðni um framkvæmd rannsóknarinnar var send í 

tölvupósti til yfirmanna eða starfsmannastjóra stofnananna og þeir beðnir um að áframsenda 

könnunina til sinna undirmanna. Í tölvupóstinum sem sendur var til yfirmanna stofnana var 

kynningarbréf (sjá viðauka), þar sem rannsakandi kynnti bæði sig og tilgang rannsóknarinnar. 

Einnig var tengill yfir á heimasíðu spurningarkönnunarinnar með í bæði tölvupóstinum og 

kynningarbréfinu. Jafnframt voru þeir beðnir um að senda rannsakanda upplýsingar um hve 

margir fengu rannsóknina í sínar hendur þ.e. upplýsa um fjölda innan stofnana.  

Starfsmannastjóri Landspítalans fór fram á það við rannsakanda að hann þyrfti að sækja um leyfi 

til siðanefndar stjórnsýslurannsókna Landspítalans áður en rannsóknin yrði lögð fyrir þar. Það 

setti töluvert strik í reikninginn með að vinna úr niðurstöðunum og tafði ferlið þannig að 
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rannsakandi varði lengri tíma en í upphafi stóð til í framkvæmd rannsóknarinnar sem bitnaði á 

skilum hennar. Í stað þess að skila meistaraverkefinu í apríl var því ekki skilað fyrr en í júlí. Í 

viðauka má sjá umsókn til siðanefndar og staðfestingarbréf þess efnis að leyfi fékkst til 

framkvæmdar hennar innan Landspítalans.  

5.5 Siðfræði rannsóknarinnar 

Eigi rannsókn að standa undir nafni verður hún að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar. Mikilvægt er að upplýsa þátttakendur vel um tilgang rannsóknarinnar og að 

það sé val þátttakandans hvort hann vilji taka þátt eður ei. Einnig er mikilvægt að þátttakendum 

sé bent á að hægt sé að hafa samband við rannsakanda ef einhverjar spurningar vakna. 

Rannsakandi þarf að hafa í huga að hann starfar í þágu vísindanna og tilgangurinn með hans 

störfum er að nota rannsóknir til að skapa vísindalega þekkingu sem vonast er til að samfélagið 

hafi gagn af í framtíðinni (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Í kynningarbréfinu var það reifað við þátttakendur að þeim væri frjálst að svara öllum 

spurningunum, svör væru ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda og að það væri þeirra val að 

taka þátt í rannsókninni.  

Formaður siðanefndar Landspítalans fór fram á það við rannsakanda að ein breyting yrði gerð á 

spurningalistanum til að ekki væri hægt að rekja svör þátttakenda. En þar sem Landspítalinn var 

sér flokkaður í spurningalistanum hefði verið hægt að rekja svör einstakra þátttakenda 

(hjúkrunarforstjóra og lækningaforstjóra), því var ákveðið í samráði við leiðbeinanda að hafa 

sérlið fyrir framkvæmdastjóra sviða og hjúkrunar- og lækningaforstjóra Landspítalans. 

Gerð rannsóknarinnar var einnig tilkynnt til Persónuverndar og öllum gögnum eytt að henni 

lokinni.  
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5.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þó svo að netkannanir sendar í tölvupósti hafi marga kosti þá eru helstu takmarkanir þeirra að 

svarhlutfall getur verið lægra en í póstkönnunum. Í rannsókn Shih og Fan frá 2009 kom í ljós að 

tölvupóstkannanir hafa að meðaltali 20% lægri svörun en póstkannanir. Það er rakið meðal 

annars til þess að sumir vinnustaðir og tölvupóstforrit eru með öflugar ruslpóstvarnir og geta 

svona tölvupóstar oft endað ruslpóstsmegin hjá þátttakendum sem þá leiðir til þess að þeir sjá 

aldrei póstinn og svara þeim þar af leiðandi ekki (Shih og Fan, 2009). Rannsakandi þessarar 

rannsóknar fékk til dæmis þrettán tölvupósta endursenda vegna þess að viðkomandi 

tölvupóstfang var ekki lengur til eða pósthólf viðkomandi var fullt. Þetta eru ákveðnar 

takmarkanir því maður veit ekki hvort eða hvenær fólk opnar tölvupóstinn sinn eða hvort 

viðkomandi gerir það yfir höfuð.  

Einnig benda rannsóknir til að svarhlutfall í könnunum hvort sem um ræðir netkannanir eða 

póstkannanir að svarhlutfall sé almennt að lækka vegna þess að fólk er að verða „yfirkannað“ 

(oversurveyed) því kannanir dynja á fólki úr öllum áttum. Aðgengi og lengd kannana hafa einnig 

mikið að segja þegar þátttakendur eru að ákveða hvort þeir eigi að taka þátt í könnun en 

aðgengileg, hæfilega löng og vel skilgreind könnun er líklegri til að skila hærra svarhlutfalli 

(Sheenan, 2001).  

Rannsóknir eru aldrei fullkomnar en áður en endanleg könnun var send út þá var spuringarlistinn 

forprófaður af nokkrum vel völdum einstaklingum. Þeir einstaklingar komu með góðar 

ábendingar um það sem betur mátti fara.  
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6. NIÐURSTÖÐUR  

6.1 Úrvinnsla niðurstaðna 

Svörin í könnuninni voru umreiknuð og flokkuð niður í QuestionPro forritinu og síðan var unnið 

með þau áfram í tölvuforritinu Excel. Voru niðurstöður skoðaðar út frá þátttakendum í heild, 

starfssviði þeirra, starfsstöð og kyni. Þær fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir um að taka 

afstöðu til voru síðan flokkaðar eftir starfsstöð eða starfssviði þátttakenda. Niðurstöður eru settar 

fram í texta, töflum og stöplaritum. Lýsandi tölfræði (descriptive statistics) var notuð við 

úrvinnslu gagnanna en þá er verið að finna hvað er dæmigert fyrir gögnin og hversu miklu munar 

á einstaklingum í hópnum. Alls kyns myndir og töflur gegna lykilhlutverki í lýsandi tölfræði, allt 

frá einföldum tíðnitöflum upp í flóknar myndir sem sýna tengsl margra breyta. Þegar gerðar eru 

megindlegar rannsóknir þá miðast tölfræðilega úrvinnslan við það að fá svör við þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Við úrvinnslu úr gagnasöfnum er mikilvægt að 

byrja á því að kynnast gögnunum sem verið er að vinna með og getur einföld myndræn 

framsetning eins og stöplarit hjálpað mikið til við það (Amalía Björnsdóttir, 2003). Ef ætlunin er 

að einfalda gögn sem liggja fyrir, eða lýsa talnasafninu, er talað um lýsandi tölfræði, en ef 

ætlunin er að álykta af gögnunum er talað um ályktandi tölfræði. Lýsandi tölfræði er takmörkuð 

við það sem er endanlegt og þekkt, en með ályktandi tölfræði er reynt að færa lýsinguna yfir á 

hið óþekkta eða óorðna. Þannig verður óvissan meginviðfangsefni tölfræðinnar (Helgi Þórsson, 

e.d.).  

6.2 Lýsandi niðurstöður í máli og myndum  

Könnunin var send út til 263 starfsmanna Landspítalans, 67 starfsmanna Kragasjúkrahúsanna, 39 

starfsmanna Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og 73 starfsmanna landsbyggðarsjúkrahúsa. Alls 
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voru þetta 442 starfsmenn sem fengu könnuna til sín í tölvupósti, 13 tölvupóstar voru 

endursendir með skilaboð um röng eða lokuð netföng. Samkvæmt því hafa alls 429 átt að fá 

spurningakönnunina til sín í tölvupósti. Af þeim opnuðu 294 (68,5%) könnunina, 221 (51,5%) 

byrjuðu að svara henni en luku ekki og 175 (40,8%) luku við hana. Þar sem svarhlutfall er 

mismunandi eftir spurningum þá flokkaði rannsakandi hverja spurningu fyrir sig til að fá betri 

sýn á svarhlutfallið og var svörun milli spurninga þannig 37,8 – 44,3% án opnu spurninganna því 

þær voru val. Meðaltalssvörun var því 41,1%.  

Takmörkuð svörun er vel þekkt vandamál í spurningalistakönnunum og sá vandi einkennir oft 

þessar kannanir. Ef sendar eru kannanir án ítrekunar þá má búast við svarhlutfalli undir 20%. 

Vandinn er oft meiri þegar sendar eru út vinnustaðakannanir en tímaskortur og álag dregur úr 

svörun. Til að byrja með juku netkannanir þetta svarhlutfall upp í 50-60% en það hefur lækkað 

niður í 25-30% (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2008). Út frá þessu 

er því hægt að segja að svarhlutfall þessarar rannsóknar sé viðeigandi. Þó rannsakandi hefði að 

sjálfsögðu viljað hafa hærra svarhlutfall, þá telur hann þetta vera ásættanlegt. Sérstaklega í ljósi 

þess að þegar hann sendi ítrekunarbréf á þátttakendur á Landspítalanum þá fékk hann tvö svör til 

baka þar sem þátttakendur (einn yfirlæknir og einn hjúkrunardeildarstjóri) sögðu að það væri 

mikið álag á þeim og kannanir og tölvupóstar dynja yfir þeim.  

6.2.1 Bakgrunnsbreytur: Kyn, starfssvið og vinnustaður 

189 svöruðu bakgrunnsbreytunni kyn og er það 44,1% svörun.  

Töluverður kynjamunur var á svörun en 20,6% svarenda eða 39 voru karlar á meðan konurnar 

voru 79,4% eða 150 talsins. Ástæða þess að mikill meirihluti kvenna var þátttakandi í þessari 
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rannsókn er sú að hjúkrunardeildarstjórar voru stór hluti þátttakenda og eru mikill meirihluti 

hjúkrunarfræðinga konur eða um 98% 

189 svöruðu spurningunni um starfssvið og er það 44,1% svörun. 

Flestir karlanna sem svöruðu voru yfirlæknar eða 22 (56,4%), 8 (20,5%) karlar hökuðu við 

valmöguleikann annað (þátttakendur voru ekki beðnir um að tilgreina nánar hvað annað merkti, 

því má gera ráð fyrir að starfssvið viðkomandi gæti tengst einhver konar stjórnsýslu eða netfang 

viðkomandi enn verið á netfangalista sem það á ekki heima á), 8 (7,7%) þeirra voru 

hjúkrunardeildarstjórar, 2 (5,1%) voru lækningaforstjórar, aðrir 2 (5,1%) trúnaðarmenn og 2 

(5,1%) voru framkvæmdastjórar lækninga, hjúkrunar eða sviða innan Landspítalans. Enginn 

karlmaður sem svaraði könnuninni var hjúkrunarforstjóri eða sviðsstjóri.  

Konurnar voru hins vegar flestar hjúkrunardeildarstjórar en 66 (44,0%) þátttakendur störfuðu við 

það. Einnig voru kvenkyns trúnaðarmenn duglegir að svara en 40 (26,7%) þátttakendur voru 

kvenkyns trúnaðarmenn. 16 (10,7%) kvennanna voru hjúkrunarforstjórar, 9 (6,0%) yfirlæknar, 2 

(1,3%) sviðsstjórar, 14 (9,3%) þátttakendur hökuðu við annað og 3 (2,0%) voru 

framkvæmdastjórar hjúkrunar, lækninga eða sviða innan Landspítalans. Enginn kvenmaður sem 

svaraði könnuninni var lækningaforstjóri.  
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Tafla 1: Kyn og starfssvið þátttakenda 

 KYN  

STARFSSVIÐ  Karl Kona SAMTALS 

  n % n % N % 

Hjúkrunarforstjóri  0 0,0% 16 10,7% 16 8,5% 

Hjúkrunardeildarstjóri  3 7,7% 66 44,0% 69 36,5% 

Lækningaforstjóri  2 5,1% 0 0,0% 2 1,1% 

Yfirlæknir  22 56,4% 9 6,0% 31 16,4% 

Sviðsstjóri   0 0,0% 2 1,3% 2 1,1% 

Trúnaðarmaður  2 5,1% 40 26,7% 42 22,2% 

Annað  8 20,5% 14 9,3% 22 11,6% 

Framkvæmdastjóri sviða innan 

Landspítalans 

 

2 5,1% 3 2,0% 5 2,6% 

SAMTALS 
n 39 100% 150 100% 189 100% 

% 20,6%  79,4%  100%  

 

Mynd 1: Kyn og starfssvið þátttakenda.  
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189 eða 44,1% svöruðu spurningu um vinnustað.  

Í töflu tvö sést að flestir þátttakendur störfuðu innan veggja Landspítalans (119; 63%) næst flestir 

störfuðu á landsbyggðarsjúkrahúsi (36; 19%) og var svörun meðal starfsmanna 

Kragasjúkrahúsanna (16; 8,5%) og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (18; 9,5%) svipuð. En 

eins og flestir vita þá er Landspítalinn einn stærsti vinnustaður landsins og því kemur það ekki á 

óvart að stærsti hluti þátttakenda starfaði þar. Rannsakandi sendi sjálfur tölvupósta á starfsmenn 

Landspítalans og reyndar Heilsugæsluna líka og gat því sjálfur fylgt eftir þátttakendum og sent 

áminningu um þátttöku. En hann var einungis í sambandi við starfsmannastjóra eða ákveðna 

yfirmenn á öðrum stofnunum. Þrátt fyrir það var svörun ekki eins góð innan Heilsugæslunnar og 

vonast var til. Enda er það val þátttakenda að taka þátt í rannsóknum.  

Af þeim 119 (63%) starfsmönnum Landspítalans voru 55 (46,2%) hjúkrunardeildarstjórar, 21 

(17,6%) yfirlæknir, 29 (24,4%) trúnaðarmenn, 10 (8,4%) hökuðu við annað og 4 (3,4%) voru 

framkvæmdastjórar hjúkrunar, lækninga eða sviða innan Landspítalans. Enginn starfsmanna 

Landspítalans sem tók þátt titlaði sig sem hjúkrunarforstjóra, lækningaforstjóra eða sviðsstjóra 

enda eru þau starfssvið ekki til í skipuriti Landspítalans.  

Af þeim 16 (8,5%) þátttakendum Kragasjúkrahúsanna voru 4 (25%) hjúkrunarforstjórar, 5 

(31,3%) hjúkrunardeildarstjórar, 2 (12,5%) lækningaforstjórar, einn (6,3%) yfirlæknir, einn 

sviðsstjóri (6,3%), einn trúnaðarmaður (6,3%) og 2 (12,5%) hökuðu við annað. Þau starfssvið 

sem ekki var hakað í hér voru lækningaforstjóri og framkvæmdastjóri hjúkrunar, lækninga og 

sviða innan Landspítalans og útskýrir það sig sjálft að mati höfundar.  

Af 36 (19%) þátttakendum landsbyggðarsjúkrahúsanna voru 3 (8,3%) hjúkrunarforstjórar, 9 

(25%) hjúkrunardeildarstjórar, 8 (22,2%) yfirlæknar, einn (2,8%) sviðsstjóri, 9 (25%) 
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trúnaðarmenn og 6 (16,7%) hökuðu við annað. Eina sem enginn hakaði í hér var 

framkvæmdastjóri hjúkrunar, lækninga og sviða innan Landspítalans og útskýrir það sig sjálft að 

mati höfundar. 

Af 18 (9,5%) þátttakendum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins voru 9 (50%) hjúkrunarforstjórar, 

einn (5,6%) yfirlæknir, 4 (22,2%) trúnaðarmenn og 4 (22,2%) hökuðu við annað. Þátttakendur 

hér voru hvorki hjúkrunardeildarstjórar, lækningaforstjórar, sviðsstjórar né framkvæmdastjóri 

hjúkrunar, lækninga og sviða innan Landspítalans og útskýrir það sig sjálft að mati höfundar. 

Tafla  2: Vinnustaður og starfssvið þátttakenda 

 VINNUSTAÐUR 

STARFSSVIÐ Landspítalinn Kragasjúkrahús Landsbyggðar-

sjúkrahús 

Heilsugæsla 

höfuðborgar-

svæðisins 

SAMTALS 

 n % n % N % n % n % 

Hjúkrunar-

forstjóri 
0 0,0% 4 25,0% 3 8,3% 9 50,0% 16 8,5% 

Hjúkrunar-

deildarstjóri 
55 46,2% 5 31,3% 9 25,0% 0 0,0% 69 36,5% 

Lækninga-

forstjóri 
0 0,0% 2 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,1% 

Yfirlæknir 21 17,6% 1 6,3% 8 22,2% 1 5,6% 31 16,4% 

Sviðsstjóri  0 0,0% 1 6,3% 1 2,8% 0 0,0% 2 1,1% 

Trúnaðarmaður 29 24,4% 1 6,3% 9 25,0% 4 22,2% 43 22,8% 

Annað 10 8,4% 2 12,5% 6 16,7% 4 22,2% 22 11,6% 

Framkvæmda-

stjóri sviða 

innan 

Landspítalans 

4 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,1% 

SAMTALS 119 

63% 
100% 

16 

8,5% 
100% 

36 

19% 
100% 

18 

9,5% 
100% 189 100% 
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Á mynd 2 er búið að taka saman hlutfall milli vinnustaða þeirra sem tóku þátt í könnuninni.  

Mynd 2: Þátttaka eftir vinnustöðum 

 

Á mynd 3 er búið að taka saman hlutfall þátttakenda út frá starfssviði þeirra.  

Mynd 3: Starfssvið þátttakenda 
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Rannsakandi hefði viljað sjá eins og áður kom fram meiri þátttöku í þessari rannsókn en mikill 

erill er hjá stjórnendum í heilbrigðiskerfinu sem og annars staðar nú á tímum og því ekki hægt að 

gera ráð fyrir mikilli svörun. Í rannsókn sem gerð var árið 2001 sem Landlæknisembættið lét 

gera til að meta stöðu Landspítalans í kjölfar sameiningar hans við Sjúkrahús Reykjavíkur var 

sama uppi á teningnum og í þessari rannsókn þ.e. svarhlutfallið 50,6% (Landlæknisembættið, 

2002). Engar ályktanir voru þó dregnar um ástæðu þessa lága svarhlutfalls á þeim tíma. En 

vissulega spilar erill meðal starfsmanna stóran þátt í því sem og þessari rannsókn.  

6.2.2 Uppsagnir innan stofnanna 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort uppsagnir væru fyrirhugaðar á 

þeirri stofnun sem þeir störfuðu á.  

Af þeim 177 (41,3%) sem tóku afstöðu til hennar sögðu 89 (50,3%) að uppsagnir væru 

fyrirhugaðar, 52 (29,4%) sögðu að uppsagnir væru ekki fyrirhugaðar og 36 (20,3%) vissu ekki 

hvort uppsagnir væru fyrirhugaðar.  

Af þeim 89 (50,3%) sem svöruðu játandi eru 63 (70,8%) starfsmenn Landspítalans, 8 (9%) 

starfsmenn Kragasjúkrahúsanna, 12 (13,5%) starfsmenn á landsbyggðarsjúkrahúsum og 6 (6,7%) 

starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  

Af þeim 52 (29,4%) sem svöruðu neitandi voru 25 (48,1%) starfsmenn Landspítalans, 5 (9,6%) 

starfsmenn Kragasjúkrahúsanna, 15 (28,8%) starfsmenn landsbyggðarsjúkrahúsanna og 7 

(13,5%) starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  

Þeir 36 (20,3%) sem sögðust ekki vita til þess að uppsagnir væru fyrirhugaðar voru 22 (61,1%) 

starfsmenn Landspítalans, einn (2,1%) starfsmaður Kragasjúkrahúsanna, 9 (25,5%) starfsmenn 

landsbyggðarsjúkrahúsanna og 4 (11,1%) starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  
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Þetta kemur ekki á óvart þar sem yfirstjórnendur stofnana í heilbrigðisþjónustunni meðal annars 

á Landspítalanum og Kragasjúkrahúsum eins og t.d. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, hafa gefið 

það í skyn í viðtölum að uppsagnir gætu verið yfirvofandi. Meira en helmingur starfsmanna 

Kragasjúkrahúsanna (8 af 14) og Landspítalans (63 af 110) svöruðu játandi að uppsagnir væru 

yfirvofandi. Þrátt fyrir það ríkir enn nokkur óvissa um hugsanlegar uppsagnir en fimmtungur 

svarenda sögðust ekki vita hvort uppsagnir væru fyrirhugaðar.  

Ef svör þeirra sem starfa á Landspítalanum eru skoðuð sérstaklega þá sést að af þeim 110 sem 

svöruðu þá sögðu 63 (57,3%) að uppsagnir væri fyrirhugaðar, 25 (22,7%) að þær væru ekki 

fyrirhugaðar og 22 (20%) vissu ekki hvort þær væru fyrirhugaðar. Í ljósi þess að forstjóri 

Landspítalans er búinn að gefa það út opinberlega að ekki er hægt að komast hjá uppsögnum, þá 

er hugsanlega hægt að álykta að einhverjir séu að svara út frá sínu sviði eða deild þar sem 

uppsagnir eru ekki fyrirhugaðar eða það er í skoðun hvort fækka þurfi í röðum starfsfólks til að 

mæta hagræðingarkröfum.  

Tafla  3: Fyrirhugaðar uppsagnir á stofnunum 

 ERU FYRIRHUGAÐAR UPPSAGNIR Á ÞEIRRI STOFNUN SEM ÞÚ STARFAR 

Á? 

STOFNUN: JÁ NEI VEIT EKKI  SAMTALS: 

 n % n % n % n 

Landspítalinn 63 70,8% 25 48,1% 22 61,1% 110 

Kragasjúkrahús 8 9,0% 5 9,6% 1 2,8% 14 

Landsbyggðar-

sjúkrahús 

12 13,5% 15 28,8% 9 25,5% 36 

Heilsugæsla 

höfuðborgar-

svæðisins 

6 6,7% 7 13,5% 4 11,1% 17 

SAMTALS 
89 

50,3% 
100% 

52 

29,4% 
100% 

36 

20,3% 
100% 

177 

100% 
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Á mynd 4 sést hlutfall þeirra sem svara því hvort uppsagnir séu fyrirhugaðar á þeirri stofnun sem 

þeir starfa á.  

Mynd 4: Heildarhlutfall uppsagna meðal stofnana 

 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess að hve miklu leyti þeir voru 

þátttakendur í ákvarðanaferli uppsagnanna.  

Svarhlutfall þessarar fullyrðingar var 176 þátttakendur eða 41%.  

14 (7,9%) þátttakendur af þeim 176 sem tóku afstöðu til fullyrðingarinnar sögðust vera virkir 

þátttakendur að öllu leyti í ákvörðunum um uppsagnir. Af þeim voru 3 (21,4%) 

hjúkrunarforstjórar, 3 (21,4%) hjúkrunardeildarstjórar, einn (7,1%) lækningaforstjóri, 4 (28,6%) 

voru með annað starfssvið og 3 (21,4%) voru framkvæmdastjórar sviða, lækninga og hjúkrunar 

innan Landspítalans. Engir yfirlæknar, sviðsstjórar né trúnaðarmenn hökuðu við þennan lið 

fullyrðingarinnar. Yfirmenn eru langlíklegastir til að taka ákvörðun um uppsagnir að öllu leyti.  
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33 (18,8%) sögðust vera þátttakendur að einhverju leyti. Af þeim voru 3 (9,1%) 

hjúkrunarforstjórar, 18 (54,5%) hjúkrunardeildarstjórar, 5 (15,2%) yfirlæknar, einn (3%) 

sviðsstjóri, 2 (6,1%) trúnaðarmenn, 3 (9,1%) voru með annað starfssvið og einn (3%) var 

framkvæmdastjóri sviða, lækninga eða hjúkrunar innan Landspítalans. Enginn lækningaforstjóri 

hakaði við þennan lið fullyrðingarinnar.  

27 (15,3%) sögðust vera þátttakendur að nokkru leyti. Af þeim voru 2 (7,4%) 

hjúkrunarforstjórar, 9 (33,3%) voru hjúkrunardeildarstjórar, 12 (44,4%) voru yfirlæknar, einn 

(3,7%) sviðsstjóri, einn (3,7%) trúnaðarmaður og 2 (7,4%) með annað starfssvið. Enginn 

lækningaforstjóri né framkvæmdastjóri sviða, hjúkrunar og lækninga innan Landspítalans hakaði 

við þennan lið fullyrðingarinnar.  

55 (31,3%) sögðust ekki vera þátttakendur að neinu leyti. Af þeim voru 4 (7,3%) 

hjúkrunarforstjórar, 10 (18,2%) hjúkrunardeildarstjórar, 8 (14,5%) yfirlæknar, 26 (47,3%) 

trúnaðarmenn og 7 (12,7%) störfuðu við annað. Enginn lækningaforstjóri, sviðsstjóri né 

framkvæmdastjóri sviða innan Landspítalans hakaði við þennan lið fullyrðingarinnar.  

Þessar niðurstöður gefa okkur það að það eru að mestu yfirstjórnendur deilda og sviða sem 

ákveða uppsagnir en 74 (42%) voru þátttakendur að öllu, einhverju eða nokkur leyti og voru 

flestir þeirra forstjórar lækninga- og hjúkrunar, framkvæmdastjórar innan Landspítalans, 

yfirlæknar og hjúkrunardeildarstjórar. Aðeins þrír trúnaðarmenn hökuðu í einhvern af þessum 

þremur valmöguleikum en 26 hökuðu við að þeir voru ekki þátttakendur að neinu leyti sem gefur 

til kynna að lítið sem ekkert samráð er haft við talsmenn starfsmanna og stéttarfélaga innan 

stofnana.  
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47 (26,7%) sögðu að þessi fullyrðing ætti ekki við um þá. Af þeim voru 2 (4,3%) 

hjúkrunarforstjórar, 23 (48,9%) hjúkrunardeildarstjórar, einn (2,1%) lækningaforstjóri, 6 (12,8%) 

yfirlæknar, 10 (21,3%) trúnaðarmenn og 5 (10,6%) með annað starfssvið. Enginn sviðsstjóri né 

framkvæmdastjóri innan sviða, hjúkrunar og lækninga Landspítalans hakaði við þennan lið 

fullyrðingarinnar. Þessi svörun á líklegast við um þær stofnanir þar sem annað hvort ríkir óvissa 

um uppsagnirnar eða þær ekki í burðarliðnum sem stendur.  

Tafla  4: Virkir þátttakendur í ákvarðanaferli uppsagnanna 

 ÉG VAR VIRKUR ÞÁTTTAKANDI Í ÁKVARÐANAFERLINU 

 Að öllu leyti 
Að einhverju 

leyti 

Að nokkru 

leyti 

Ekki að neinu 

leyti 
Á ekki við SAMTALS 

STARFSSVIÐ n % n % n % n % n % n 

Hjúkrunar-

forstjóri 
3 21,4% 3 9,1% 2 7,4% 4 7,3% 2 4,3% 14 

Hjúkrunar-

deildarstjóri 
3 21,4% 18 54,5% 9 33,3% 10 18,2% 23 48,9% 63 

Lækninga-

forstjóri 
1 7,2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,1% 2 

Yfirlæknir 
0 0% 5 15,2% 12 44,4% 8 14,5% 6 12,8% 31 

Sviðsstjóri  
0 0% 1 3,0% 1 3,7% 0 0% 0 0% 2 

Trúnaðarmaður 
0 0% 2 6,1% 1 3,7% 26 47,3%% 10 21,3% 39 

Annað 4 28,6% 3 9,1% 2 7,4% 7 12,7%% 5 10,6% 21 

Framkvæmda-

stjóri sviða 

innan 

Landspítalans 

3 21,4% 1 3,0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 

SAMTALS 
14 

7,9% 
100% 

33 

18,8% 
100% 

27 

15,3% 
100% 

55 

31,3% 
100% 

47 

26,7% 
100% 

176 

100% 
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Á mynd 5 er súlurit sem sýnir nánar þátttakendur í ákvarðanaferli hagræðinganna.  

Mynd 5: Þátttaka starfsfólks í ákvarðanaferlinu 

 

6.2.3 Niðurskurður meðal stofnana  

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort að markmið niðurskurðarins 

hafi verið skýr og sanngjörn að þeirra mati. Þegar það er skoðað borið saman við þá 

stofnun sem viðkomandi starfaði hjá kom eftirfarandi svörun fram.  

Svarhlutfall þessarar fullyrðingar var 166 þátttakendur af 429 eða 38,7%.  

104 af 166 (62,7%) svarenda fullyrðingarinnar voru starfsmenn Landspítalans og af þeim voru 7 

(6,7%) mjög sammála því að markmiðin höfðu verið skýr og sanngjörn, 26 (25%) frekar 

sammála, 33 (31,7%) nokkuð sammála, 28 (26,9%) frekar ósammála og 10 (9,6%) algjörlega 

ósammála.  
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13 af 166 (7,8%) voru starfsmenn Kragasjúkrahúsa og af þeim voru 2 (15,4%) mjög sammála því 

að markmið niðurskurðarins hafi verið skýr og sanngjörn á sínum vinnustað. 4 (30,8%) frekar 

sammála, 2 (15,4%) nokkuð sammála, 4 (30,8%) frekar ósammála og einn (7,7%) algjörlega 

ósammála.  

33 af 166 (19,9%) voru starfsmenn landsbyggðarsjúkrahúsa og af þeim var einn (3%) mjög 

sammála því að markmið niðurskurðarins hafi verið skýr og sanngjörn á sínum vinnustað. 12 

(36,4%) voru frekar sammála, 15 (45,5%) nokkuð sammála, 4 (12,1%) frekar óssammála og einn 

(3%) algjörlega ósammála.  

Sextán af 166 (9,6%) voru starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og af þeim var einn 

(6,3%) mjög sammála því að markmið niðurskurðarins hafi verið skýr og sanngjörn á sínum 

vinnustað. 5 (31,3%) voru frekar sammála, aðrir 5 (31,3%) voru nokkuð sammála, 4 (25%) voru 

frekar ósammála og einn (6,3%) var algjörlega ósammála.  

Hér kemur það í raun skýrt fram að það eru fáir sem eru mjög sammála (6,6%) um að markmið 

niðurskurðarins séu skýr og sanngjörn en einnig eru mjög fáir (7,8%) sem eru algjörlega 

ósammála þessari fullyrðingu. Það sem kom kannski á óvart var að flestir svöruðu nokkuð 

sammála sem mætti túlka sem svo að þátttakendur sættu sig við einhvern hluta hagræðinganna en 

ekki að öllu leyti. Eins og kemur fram í opnu spurningunum þá voru margir sem sögðust vera 

sammála því að það væri hægt að hagræða betur á mörgum stöðum eins og í vörukaupum og 

ýmsum verkum innan skipulagsheilda en uppsagnir væru alltaf neyðarúrræði.  

Einn svarenda benti á í opnu spurningunni að sér fyndist þessi spurning ekki nógu góð þar sem 

markmið geta verið skýr og sanngjörn og skýr og ósanngjörn. Fannst svarandanum því vera 

ákveðið tvíræði í þessari spurningu.  
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Tafla  5: Markmið niðurskurðarins samanborið við stofnanir 

 MARKMIÐ NIÐURSKURÐARINS HAFA VERIÐ SKÝR OG SANNGJÖRN Á ÞEIRRI 

STOFNUN SEM ÉG STARFA Á 

 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Nokkuð 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Algjörlega 

ósammála 
SAMTALS 

VINNUSTAÐUR n % n % n % n % n % N % 

Landspítali 7 6,7% 26 25,0% 33 31,7% 28 26,9% 10 9,6% 
104 

62,7% 
100% 

Kragasjúkrahús 2 15,4% 4 30,8% 2 15,4% 4 30,8% 1 7,7% 
13 

7,8% 
100% 

Landsbyggðar-

sjúkrahús 
1 3,0% 12 36,4% 15 45,5% 4 12,1% 1 3,0% 

33 

19,9% 
100% 

Heilsugæsla 

höfuðborgar-

svæðisins 

1 6,3% 5 31,3% 5 31,3% 4 25,0% 1 6,3% 
16 

9,6% 
100% 

SAMTALS 11 6,6% 47 28,3% 55 33,1% 40 24,1% 13 7,8% 
166 

100% 
100% 

 

Á mynd 6 sést heildarsvörun fullyrðingarinnar og sést þar að 11 af 166 (6,6%) voru mjög 

sammála henni, 47 af 166 (28,3%) voru frekar sammála, 55 af 166 (33,1%) voru nokkuð 

sammála og 40 (24,1%) voru frekar ósammála og 13 (7,8%) algjörlega ósammála.  
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Mynd 6: Hlutfall þeirra sem voru sammála eða ósammála því að markmið niðurskurðarins skýr og sanngjörn 

 

6.2.4 Hver leiðir hagræðingarkröfurnar? 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingar um hver væri leiðandi afl í 

hagræðingakröfum stofnana.  

Ólíkt hinum fullyrðingunum voru hér þrjár fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir um að taka 

afstöðu til. Þær voru eftirfarandi: 1) Heilbrigðisráðuneytið er leiðandi afl í ákvarðanaferli 

hagræðinganna, 2) Æðstu stjórnendur stofnunar eru leiðandi afl í ákvarðanaferli hagræðinganna 

og 3) Æðstu stjórnendur í samráði við sína undirmenn eru leiðandi afl í ákvarðanaferli 

hagræðinganna.  

162 tóku afstöðu til fullyrðingarinnar og er það 37,8% svarhlutfall.  

Starfsmenn Landspítalans sem tóku afstöðu til þessarar fullyrðingar voru 102 (62,9%) og sögðu 

7 (6,9%) að heilbrigðisráðuneytið væri leiðandi í ákvarðanaferlinu. 55 (53,9%) sögðu að æðstu 

stjórnendur væru leiðandi og 40 (39,2%) sögðu að æðstu stjórnendur í samráði við undirmenn 

sína væru leiðandi í ákvarðanferlinu.  

Mjög sammála - 6,6%

Frekar sammála - 28,3%

Nokkuð sammála - 33,1%

Frekar ósammála - 24,1%

Algjörlega ósammála - 7,8%
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13 (8,1%) þátttakenda voru starfsmenn Kragasjúkrahúsa og sagði einn (7,7%) að 

heilbrigðisráðuneytið væri leiðandi en 4 (30,8%) að æðstu stjórnendur væru leiðandi í 

ákvarðanaferlinu. 8 þátttakendur (61,%) sögðu að æðstu stjórnendur í samráði við undirmenn 

sína væru leiðandi í því ferli.  

32 (19,8%) þátttakenda voru starfsmenn landsbyggðarsjúkrahúsa og sögðu 6 (18,8%) að 

heilbrigðisráðuneytið væri leiðandi en 12 (37,5%) að æðstu stjórnendur leiddu ákvarðanaferli 

hagræðinganna. 14 (43,8%) svöruðu að æðstu stjórnendur í samráði við undirmenn sína væru 

leiðandi afl í ákvarðanatökunni.  

15 (9,2%) starfsmenn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins tóku afstöðu til fullyrðinganna og hélt 

enginn því fram að heilbrigðisráðuneytið væri leiðandi. 11 (73,3%) sögðu að æðstu stjórnendur 

væru leiðandi í ákvarðaferlinu og 4 (26,7%) að æðstu stjórnendur í samráði við undirmenn sína 

væru leiðandi.  
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Tafla  6: Hver er leiðandi í hagræðingakröfum stofnana? 

 HVAÐA STAÐHÆFING Á BEST VIÐ Á ÞÍNUM VINNUSTAÐ? 

 Heilbrigðisráðuneytið 

er leiðandi í 

ákvarðanaferli 

hagræðinganna 

Æðstu stjórnendur 

eru leiðandi í 

ákvarðanaferli 

hagræðinganna 

Æðstu stjórnendur 

í samráði við 

undirmenn sína eru 

leiðandi í 

ákvarðanaferli 

hagræðinganna 

SAMTALS: 

VINNUSTAÐUR: n % n % n % n % 

Landspítali  
7 6,9% 55 53,9% 40 39,2% 

102 

62,9% 
100% 

Kragasjúkrahús 
1 7,7% 4 30,8% 8 61,5% 

13 

8,1% 
100% 

Landsbyggðar-

sjúkrahús 
6 18,8% 12 37,5% 14 43,8% 

32 

19,8% 
100% 

Heilsugæsla 

höfuðborgar-

svæðisins 

0 0% 11 73,3% 4 26,7% 
15 

9,2% 
100% 

SAMTALS 14 8,6% 82 50,6% 66 40,7% 
162 

100% 
100% 

Mynd 7: Hverjir eru leiðandi í ákvarðanaferli innan stofnana? 
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Hér sést að töluverður munur er meðal stofnana. Á Landspítalanum eru það æðstu stjórnendur 

sem eru leiðandi afl í þessum ákvarðanatökum en virðast þó hafa eitthvað samráð við undirmenn 

sína. Svipaða sögu er að segja af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Kragasjúkrahúsin og þau á 

landsbyggðinni eru síðan með svipaða svörun, þar virðast undirmenn vera meira með í ráðum en 

á hinum tveimur stofnununum.  

Mynd 8 sýnir kökurit af heildarniðurstöðum meðal þátttakenda óháð stofnun.  

Mynd 8: Hverjir eru leiðandi í hagræðingarkröfunum? 

 

Hér er fátt sem kom á óvart, leiðandi afl eru æðstu stjórnendur og þeir koma með fyrirskipanir til 

undirmanna sinna um hvernig eigi að hagræða. Heilbrigðisráðuneytið sem ætti að vera meira 

leiðbeinandi ákveður greinilega hvað skeri skuli mikið niður fjárhagslega en ekki hvernig það 

skuli vera gert. Það er svo í höndum æðstu stjórnenda stofnana að ákveða að mestu leyti hvernig 

þeim kröfum er mætt. Samkvæmt þessari spurningu er það gert að einhverju leyti í samráði við 

undirmenn sína sem eru þá væntanlega hjúkrunardeildarstjórar og yfirlæknar.  

Heilbrigðisráðuneytið er leiðandi 
í ákvarðanaferli hagræðinganna -
8,6%

Æðstu stjórnendur eru leiðandi í 
ákvarðanaferli hagræðinganna -
50,6%

Æðstu stjórnendur í samráði við 
undirmenn sína eru leiðandi í 
ákvarðanaferli hagræðinganna -
40,7%
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6.2.5 Árangur hagræðinganna og gæði þjónustunnar í kjölfarið  

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeir héldu að uppsagnir í 

hagræðingarskyni skiluðu árangri.  

169 svöruðu þeirri fullyrðingu sem er 39,4% svörun.  

8 (4,7%) voru mjög sammála því að uppsagnir skiluðu árangri í hagræðingarskyni. 24 (14,2%) 

voru frekar sammála, 51 (30,2%) voru nokkuð sammála því, 65 (38,5%) voru frekar ósammála 

og 21 (12,4%) voru algjörlega ósammála því að uppsagnir í hagræðingarskyni skili árangri.  

Mynd 9: Ég er sammála því að uppsagnir í hagræðingarskyni skili árangri 

 

Uppsagnir eru sjaldnast það sem fólk vill að verði raunveruleikinn eins og sést á svöruninni í 

þessari spurningu en stundum er það óumflýjanlegt þegar verið er að hagræða hvort sem það er á 

stórum vinnustöðum eða litlum. Afleiðingar uppsagna geta birst í minni starfsánægju, minni 

gæðum þjónustunnar og að starfsfólk geri frekar mistök vegna aukins álags.  
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Þátttakendur voru jafnframt beðnir að taka afstöðu til þess hvort þeir töldu að gæði 

þjónustunnar sem þeir væru að veita myndu rýrna í kjölfar niðurskurða og uppsagna.  

166 svöruðu þeirri fullyrðingu og er það 38,7% svarhlutfall.  

Af þeim voru 54 (32,5%) mjög sammála því að gæðin myndu rýrna, 57 (34,3%) frekar sammála 

því, 31 (18,7%) sammála því. Hins vegar voru 23 (13,9%) frekar ósammála því og aðeins einn 

(0,6%) algjörlega ósammála því.  

Mynd 10: Gæði þjónustunnar á þeirri stofnun sem ég starfa á munu rýrna í kjölfar niðurskurðar og uppsagna 

 

Ef við tökum saman þá sem voru mjög sammála, frekar sammála og sammála þessari fullyrðingu 

þá eru það 142 af 166 þátttakendum sem gerir 85,5% sem telja að gæði sinnar þjónustu eigi eftir 

að rýrna að einhverju leyti í kjölfar uppsagnanna. Það er ansi hátt hlutfall.  

Enn fremur voru þátttakendur beðnir að taka afstöðu til þess hvort þeir töldu að álag á þá 

starfsmenn sem eftir sitja eigi eftir að aukast ef til uppsagna komi.  
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166 svöruðu þeirri fullyrðingu sem er 38,7% svarhlutfall.  

94 (56,6%) voru mjög sammála þeirri fullyrðingu að álag ætti eftir að aukast á þá sem eftir yrðu 

ef gripið yrði til uppsagna, 34 (20,5%) voru því frekar sammála og 30 (18,1%) voru sammála 

því. 7 (4,2%) voru frekar ósammála því og aðeins einn (0,6%) var því algjörlega ósammála að 

álag ætti eftir að aukast á þá sem eftir yrðu.  

Mynd 11: Álag á þá starfsmenn sem eftir sitja á eftir að aukast ef til uppsagna kemur. 

 

Sama er uppi á teningnum hér og í fullyrðingunni um gæði þjónustunnar, 158 þátttakendur af 

166 eða 95,2% telja að álag á þá starfsmenn sem eftir sitja eigi eftir að aukast að einhverju leyti í 

kjölfar uppsagna og niðurskurðar. Þetta sér og óttast hver starfsmaður.  

Álag og gæði haldast oft í hendur en um leið og álag eykst á starfsfólk þá er það oft á kostnað 

gæða þjónustunnar, allir leggja kapp á að sinna sjúklingum eins vel og hægt er til að öryggi 

þeirra sé tryggt en gæðin haldast þá oft ekki innan þeirra marka sem starfsfólk vill.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Mjög 
sammála

Frekar 
sammála

Sammála Frekar 
ósammála

Ósammála

Hlutfall svarenda



 70 

6.2.6 Hugmyndir starfsfólks um hagræðingarnar  

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeir töldu að það væri hægt að 

ná fram hagræðingarkröfum á sinni stofnun með öðrum hætti en uppsögnum.  

168 tóku afstöðu til þeirrar fullyrðingar og er það 39,2% svörun.  

42 (25%) voru því mjög sammála að hægt væri að gera aðrar ráðstafanir í hagræðingarferlinu en 

að grípa til uppsagna, 44 (26,2%) voru því frekar sammála og 37 (22,1%) voru sammála því. 38 

(22,6%) voru því frekar ósammála og 7 (4,1%) voru því algjörlega ósammála.  

Mynd 12: Það er hægt að ná fram hagræðingarkröfum á þeirri heilbrigðisstofnun sem ég starfa á með öðrum hætti en 

uppsögnum. 

 

Ef þeir sem voru sammála þessari fullyrðingu eru teknir saman þá eru það 123 (73,2%) sem eru 

mjög sammála, frekar sammála og sammála því að hægt sé að ná fram hagræðingarkröfum án 

uppsagna. Hins vegar eru 45 (26,8%) ósammála því og telja að ekki sé hægt að ná fram 

hagræðingarkröfunum án uppsagna. Það kemur í raun ekki á óvart að starfsfólk vilji forðast 

uppsagnir og reyna að mæta þessum hagræðingarkröfum án þess að segja þurfi upp starfsfólki en 

stundum verður ekki hjá því komist.  
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Í kjölfar þessarar fullyrðingar var boðið upp á opna spurningu þar sem þátttakendur gátu 

komið fram með tillögur um aðrar hagræðingarkröfur en uppsagnir.  

Margir voru sammála því að breyta mætti vaktafyrirkomulagi, stjórnsýslunni, spara í 

vörukaupum og hafa skýrari verkferla.  

Kvenkyns trúnaðarmaður af landsbyggðinni orðaði það svona:  

„Minnka yfirvinnu, það er hægt að gera það frekar ef starfsfólki er ekki fækkað“.  

Annar kvenkyns trúnaðarmaður af landsbyggðinni komst svona að orði:  

„Lækka laun toppanna, sameina stöður sem tilheyra stjórn, framkvæmdastjórn eða 

starfsmannastjórn. Það er ekki hægt að fækka starfsfólki sem er í hjúkrun, þrifum nema það bitni 

mikið á sjúklingum því þar er búið að skera niður seinustu ár og ekki hægt að fækka þar 

endalaust“.  

Kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri utan af landi kom fram með margar tillögur meðal annars:  

„Breyting á vaktafyrirkomulagi, ekki ráða í stöður þeirra sem ljúka störfum á tímabilinu nema 

nauðsyn beri til vegna sérhæfingar, flutningur á verkefnum milli starfshópa, aðhald við innkaup 

á aðföngum s.s. lyf, hjúkrunarvörur, matvara“.  

Hún hélt áfram og kom fram með þá hugmynd að það ætti að spara frekar annars staðar í kerfinu 

heldur en á litlu sjúkrahúsi úti á landi. Í sama streng tók kvenkyns trúnaðarmaður af 

Kragasjúkrahúsi og sagði að ekki ætti að ráða í nýjar stöður.  

Kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri á Landspítalanum kemur fram með eftirfarandi hugmyndir:  
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„Þegar eh. Hættir er ekki ráðið í stöðuna, þannig er stundum hægt að draga saman. Ef þarf að 

loka deildum, á að bjóða starfsfólki sem lokað er á sambærilega stöðu á öðrum deildum. 

Æskilegt að starfsfólk spítalans sem lendir í uppsögnum vegna lokunar deilda hafi forgang um 

störf sem losna á spítalanum“.  

Starfsmenn Landspítalans koma fram með tillögur um aukna göngudeildarþjónustu og lokun 

deilda.  

Kvenkyns framkvæmdastjóri innan Landspítalans, en það eru þeir sem samkvæmt könnunni eru 

leiðandi í ákvarðanaferli hagræðinganna kemur fram með eftirfarandi hugmyndir:  

„Skipulagsbreytingar sem leiða til fækkunar nætur- og helgarvakta. Sameiningar deilda sem 

leiða til fækkunar stjórnenda og aðstoðarfólks. Hagræðing í innkaupum. Hagræðing vegna 

rafrænna ferla, prentunar og fleira í þeim dúr“.  

Karlkyns yfirlæknir á Landspítalanum komst svona að orði:  

„Ljóst er að þörfin fyrir þjónustu breytist ekki þótt efnahagur stofnunarinnar versni. 

Hagræðingarkröfur hafa verið mörg síðastliðin ár þannig að ekki verður hagrætt mikið meira án 

þess að það komi niður á þjónustu við sjúkl. Það er því fyrst og fremst með forgangsröðun sem 

frekari hagræðing getur orðið. Við forgangsröðun verða svo einhverjir sjúkl. Hópar líðandi en 

það er það sem blasir við ef hagræðingarkröfurnar verða meiri en nú er“.  

Karlkyns yfirlæknir af landsbyggðinni lýsir sinni reynslu á eftirfarandi hátt:  

„Fjölmörg okkar hafa minnkað við sig starfshlutfall og sumir taka jafnvel út 1-2 launalausa 

frídaga í hverjum mánuði, allt til að minnka vinnuframlag og lækka launakostnað 
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stofnunarinnar, til þess að allir geti haldið starfi sínu og til uppsagna þurfi ekki að koma. Þetta 

hefur virkað mjög vel“.  

Að lokum kemur eitt dæmi sem kvenkyns trúnaðarmaður af landsbyggðinni kom fram með:  

„Það vantar heildarsýn á rekstur stofnunarinnar. Það kasta allir kostnaðinum yfir á næstu deild 

og í kjölfarið verður heildarkostnaður meiri. Segjum sem svo að ég ætli að draga saman fjárútlát 

á heimili og hætta að elda mat tvö kvöld í viku. Heimilisfólkið þarf samt sem áður að borða og 

unglingarnir leita því jafnvel í skyndibita sem kostar mun meira en hefði kostað fyrir mig að elda 

ofan í alla. Hver borgar svo skyndibitann þegar uppi er staðið? Sparnaðurinn er því ekki 

sparnaður í heild heldur sparnaður á matarinnkaupum“.  

Af þessari svörun sést að margir vilja að annað sé gert en að segja upp fólki, aukin 

göngudeildarþjónusta, minni yfirvinna, hagræðing í vörukaupum og þess háttar. Þetta er það sem 

verið er að gera til að mæta kröfunum og þegar því er ekki náð að öllu leyti þá er jafnvel sagt upp 

starfsfólki.  

Það kemur ekki á óvart að allir eru að koma fram með hugmyndir sem þeir telja að séu hagkvæm 

lausn til að ekki þurfi að grípa til uppsagna.  

6.2.7 Framkoma við starfsfólk í kjölfar uppsagnanna  

Þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til þess hvort þeir væru sammála mikilvægi þess 

að veita starfsfólki sem sagt er upp viðeigandi ráðgjöf í kjölfar uppsagna.  

168 tóku afstöðu til þeirrar fullyrðingar og er það 39,2% svörun.  

Af þeim var mikill meiri hluti eða 136 (81%) sem voru því mjög sammála, 15 (8,9%) voru því 

frekar sammála og 16 (9,5%) voru því sammála. Aðeins einn (0,6%) var því ósammála.  
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Mynd 13: Það er mikilvægt að því starfsfólki sem sagt er upp sé boðið upp á viðeigandi ráðgjöf í kjölfar uppsagnanna. 

 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvort þeir væru sammála því að 

mikilvægt væri að hlúa að því starfsfólki sem eftir sæti ef til uppsagna kæmi.  

167 tóku afstöðu til þess og er það 38,9% svarhlutfall.  

Alls 121 (72,5%) var því mjög sammála, 27 (16,2%) var því frekar sammála og 15 (9%) var því 

sammála að huga þyrfti að þeim sem eftir sitja við uppsagnir.  

3 (1,8%) voru því frekar ósammála og einn (0,6%) var því ósammála.  
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Mynd 14: Það er mikilvægt að hlúð verði sérstaklega að því starfsfólki sem eftir situr ef til uppsagna kemur. 

 

Rannsakandi var ánægður með útkomuna í þessum tveimur fullyrðingum, siðfræði í stjórnun 

snýst að miklu leyti um að hlúð sé vel að starfsfólki og því veitt viðeigandi stuðningur 

sérstaklega þegar erfið tímabil eins og niðurskurðartímabil standa yfir á vinnustaðnum. Aðkoma 

siðfræðinga í þannig aðstæðum er eitthvað sem vert er að athuga.  

6.2.8 Að lokum  

Að lokum var þátttakendum boðið upp á aðra opna spurningu ef þeir töldu þörf á að 

leggja eitthvað frekar til málanna.  

Nokkrir gerðu það og verður vitnað í þá hér að neðan.  

Karlmaður sem starfar á landsbyggðinni og hakaði við starfsheitið annað sagði þetta að lokum:  

„Stofnunin þar sem ég vinn hefur alla tíð verið fyrirmynd í rekstri og ekki skilað tapi í áraraðir 

enda er hverri krónu velt áður en henni er eytt. Hagræðing hefur verið sífelld og aðgát í rekstri 

er einkennisorð stjórnenda. Þegar niðurskurðartillögur voru kynntar var ljóst að það er búið að 

nota allar hagræðingarleiðir, uppsagnir voru eini kosturinn þegar upp var staðið. Það er því 
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dapurlegt að það skuli enginn greinarmunur vera gerður á stofnunum sem hafa alltaf reynt að 

halda sig innan fjárlaga og þeirra sem ekki hafa reynt það að sama skapi“.  

Í kjölfarið af þessari athugasemd sem þá kom kvenkyns hjúkrunarforstjóri utan af landi sagði 

meðal annars þetta:  

„Yfirleitt er búið að hagræða öllu öðru svo uppsagnir eru alltaf það síðasta sem gripið er til“.  

Í sama streng taka margir meðal annars kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri á Kragasjúkrahúsi og 

karlkyns starfsmaður Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  

Kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri á Kragasjúkrahúsi lýsir sínu áliti á uppsögnum í 

hagræðingarskyni á eftirfarandi hátt:  

„Uppsagnir í hagræðingarskyni leiða til sparnaðar tímabundið. En til lengri tíma litið verður 

óhjákvæmilega skerðing eða breyting á þjónustu og sú hætta fyrir hendi að reynsla og 

verkþekking hverfi. Hætta er á að með auknu álagi verði meira um veikindi.“  

Í svipaðan streng tekur kvenskyns trúnaðarmaður á Kragasjúkrahúsi:  

„Álag á alla jafnt stjórnendur sem starfsmenn. Gæði þjónustunnar verða óhjákvæmilega fyrir 

áhrifum að einhverju leyti. Meiri hætta á „burnout“ áhrifum starfsmanna með auknum 

sjúkrakostnaði. Hver hugsar um sína buddu og því erfitt að sjá samfélagslegan sparnað og 

heildarsýn fyrir stjórnendur sem er gert að spara í sinni buddu. Stundum tilfærsla á verkefnum 

sem leiða til aukakostnaðar annarsstaðar.“ 

Karlkyns yfirlæknir á Landspítalanum kemst svo að orði:  
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„Hagræðing er eitt, nú er það svo að það verður að spara, hvað sem það kostar, þetta á að nást 

fram á stuttum tíma án mikillar ígrundunar eða aðlögunar. Ljóst er að mikil hætta er að þetta 

leiði til mistaka og tjóns fyrir alla“.  

Kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri á Landspítalanum segir eftirfarandi:  

„Niðurskurður á Lsh er kominn að öryggismörkum, það þarf að leiða hugann að því áður en 

mistök verða gerð. Ég tel að heilbrigðiskerfið hafi verið tekið of harkalega miðað við önnur kerfi 

í landinu“.  

Kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri af landsbyggðarsjúkrahúsi lýsti sinni reynslu á eftirfarandi hátt:  

„Það vantar skýrari línu frá ráðuneyti. Þaðan koma boð til æðstu stjórnenda stofnunar um 

niðurskurð en þeir marka enga stefnu. Sömu vinnubrögðum beita æðstu stjórnendur stofnunar 

gagnvart sínum undirmönnum. Í raun eru það því millistjórnendur (deildarstjórar) sem marka 

stefnuna í niðurskurði“. Hún sagði jafnframt: „Það er erfitt að halda uppi til lengdar jákvæðu 

viðhorfi og vilja gagnvart niðurskurði þar sem það eina sem starfsmenn hafa uppúr vel unnu 

verki er kjaraskerðing; uppsögn á þáttum stofnanasamninga sem ekki eru í kjarasamningum, það 

er engin hvatning, umbun fyrir vel unnin störf“.  

Kvenkyns yfirlæknir á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir eftirfarandi:  

„Lítið samráð við grasrótina og upplýsingaflæði mjög lélegt“.  

Það sem lesa má útúr þessum svörum er að góðæðrið kom í raun aldrei í heilbrigðisþjónustunni. 

Fólk er vant að þurfa að spara og hugleiða hvað vörurnar kosta sem það notar. Því er yfirleitt 

búið að hagræða á mörgum sviðum og uppsagnir því það eina sem eftir er til að mæta þeim 

hagræðingarkröfum.   
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7. UMRÆÐUR 

Í flestum rannsóknum viljum við geta yfirfært niðurstöður frá þátttakendum í rannsókninni yfir á 

stærri hóp. Eftir því sem úrtakið er stærra þeim mun meiri líkur eru á að það endurspegli þýðið. 

En alltaf skal fara varlega í að álykta út frá niðurstöðum einnar rannsóknar því rannsóknir þarf að 

endurtaka til að sýna fram á réttmæti niðurstaðna meðal, annars vegna þess að úrtak getur gefið 

skakka mynd af þýðinu. En til að svara rannsóknarspurningunni þarf oftast að nota 

ályktunartölfræði en hafa ber orðin á undan í huga við það (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sem birtar hafa verið hér að framan gefa ákveðnar vísbendingar 

um hugsunarhátt innan stofnana þegar kemur að uppsögnum og niðurskurði.  

Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram í upphafi rannsóknarinnar:  

Notast stjórnendur í heilbrigðiskerfinu við siðfræðilega aðferðafræði við niðurskurð á borð 

við fjöldauppsagnir?  

Til að svara rannsóknarspurningunni var hannaður spurningalisti þar sem líkan Weber‘s, sem 

kynnt var til sögunnar í kafla 3.4, var notað til hliðsjónar. Út frá eftirfarandi punktum úr líkaninu 

var spurningalistinn hannaður:  

 Ákvörðun um uppsagnir eru óumflýjanlegar 

 Ákveða viðmið hverjum segja skal upp  

 Uppsagnarferlið 

 Byggja þá upp sem eftir verða 

Út frá þessu líkani Weber‘s er ekki hægt að svara rannsóknarspurningunni á annan hátt en 

neitandi en þó með ákveðnum umræðum og vangaveltum.  
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7.1 Ákvarðanaferli uppsagnanna  

Helmingur þeirra sem svöruðu spurningunni um fyrirhugaðar uppsagnir sögðu að þær væru 

fyrirhugaðar innan sinnar stofnunar. Um 30% sögðu að þær væru ekki fyrirhugaðar og um 20% 

sögðust ekki vita hvort þær væru fyrirhugaðar.  

Ef Landspítalinn er skoðaður sérstaklega þá sögðu allir framkvæmdastjórar innan Landspítalans 

að uppsagnir væru fyrirhugaðar innan hans en sú var ekki raunin um aðra starfsmenn 

Landspítalans. 63 (57,3%%) sögðu að uppsagnir væru fyrirhugaðar, 25 (22,7%) sögðu svo ekki 

vera og 22 (20%) sögðust ekki vita það. Því má segja að ekki sé búið að ákveða viðmið um 

hverjum skuli segja upp eða hvernig staðið skuli að uppsögnunum innan hans. Ákvarðanaferli 

uppsagnanna er aðallega í höndum stjórnenda og er lítið samráð haft við grasrótina. Það er í 

algjörri andstæðu við það sem Weber (2001) leggur upp með, þar er áherslan á samráð við 

undirmenn sína, hafa alla vel upplýsta í gegnum ferlið og selja þannig hugmyndina um ástæður 

uppsagnanna og hvernig að þeim er staðið.  

Ef svörun við fullyrðingunum, ég var virkur þátttakandi í ákvarðanaferlinu“ og hverjir leiða 

ákvarðanaferlið, eru skoðaðar sjást að það eru yfirmenn stofnanna sem eru leiðandi. Þeir 14 

þátttakendur könnunarinnar sem voru virkir þátttakendur að öllu leyti í ákvarðanaferli 

uppsagnanna voru þrír hjúkrunarforstjórar, þrír hjúkrunardeildarstjórar, einn lækningaforstjóri, 

fjórir störfuðu við annað en þá valmöguleika sem boðið var uppá og þrír voru 

framkvæmdastjórar sviða innan Landspítalans. Af þeim 55 sem ekki voru þátttakendur að neinu 

leyti voru 26 trúnaðarmenn. Sem gefur það skýrt til kynna að lítið sem ekkert samráð er haft við 

starfsfólk á gólfinu til að ákveða viðmið uppsagnanna. Hjúkrunardeildarstjórar og yfirlæknar 

virðast þó hafa eitthvað til málanna að leggja en þrír hjúkrunardeildarstjórar voru virkir 
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þátttakendur að öllu leyti, 18 að einhverju leyti og níu að nokkru leyti. Það var hins vegar enginn 

yfirlæknir þátttakandi að öllu leyti fimm voru þátttakendur að einhverju leyti og 12 að nokkru 

leyti.  

Engin viðmið hafa komið frá heilbrigðisráðuneytinu um hvernig skuli staðið að uppsögnum, 

ráðuneytið kemur fram með hvað skera skuli mikið niður fjárhagslega en ekki hvernig. Tæplega 

9% þátttakenda sögðu að heilbrigðisráðuneytið leiddi uppsagnirnar, rúm 50% að æðstu 

stjórnendur væru leiðandi og tæplega 40% að æðstu stjórnendur í samráði við sína undirmenn 

væru leiðandi í ákvarðanaferlinu.  

Það vantar skýra stefnu um ákvarðanaferlið og að upplýsa starfsfólk. Samráð við undirmenn er 

lítið sem ekkert og trúnaðarmönnum er að mestu haldið utan ákvarðanatökunnar. Það sama 

virðist vera uppi á teningnum innan allra stofnana sem tóku þátt í könnuninni. Það er mikilvægt 

að starfsfólk frá öllum sviðum innan fyrirtækisins sé að taka þátt í að skoða þá valkosti sem í 

boði eru. Þannig skilur það frekar að niðurskurðurinn sé nauðsynlegur og viðeigandi. Þannig 

myndast ákveðin skilningur milli yfirmanna og undirmanna um nauðsyn uppsagnanna og 

undirmönnum líður ekki eins og ákvörðuninni hafi verið þröngvað upp á þá. Illa skipulagður 

niðurskurður getur haft öfug áhrif en honum var ætlað í fyrstu. Hér er hægt að benda á siðfræði 

Kant‘s en hann lagði mikla áherslu á að koma hreint fram og draga ekkert undan. Stjórnendur 

gætu því tekið skilyrðislausa skylduboðið hans sér til fyrirmyndar því þeir vilja örugglega láta 

koma hreint fram við sig af sínum yfirmönnum (ríkisstjórninni) og því ættu þeir að koma hreint 

fram við sína undirmenn.  
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Þátttakendur bentu á í opnu spurningunni að lítið samráð væri haft við grasrótina. Nokkrir bentu 

á að góðæri síðustu ára hefði ekki skilað sér sem skyldi inn í heilbrigðiskerfið og hafi stöðugt 

verið minnst á kostnaðarvitund og hagræðingar innan þess hvort sem það var „2007“ eða ekki.  

Opinberlega hafa læknar og hjúkrunarfræðingar einnig reifað það að lítið samráð sé haft við sig 

um hagræðingar- og niðurskurðarkröfur. Runólfur Pálsson (2009, bls. 745) kemst meðal annars 

þannig að orði í ritstjórnargrein í Læknablaðinu:  

„Þrátt fyrir að útlitið sé dökkt eru margvísleg sóknarfæri í heilbrigðisþjónustunni sem leitt geta 

til bættrar þjónustu með minni tilkostnaði. Óhóflegur og ómarkviss niðurskurður fjárveitinga til 

lykilstofnana eins og Landspítala getur eyðilagt þessi sóknarfæri með ófyrirsjáanlegum 

afleiðingum. Læknar þurfa að hafa forgöngu um stefnumótun heilbrigðisþjónustunnar í 

samvinnu við íslensk heilbrigðisyfirvöld. Það yrði merkt framlag í þágu íslensks samfélags“. 

Í opinni spurningu í könnunni kom kvenkyns hjúkrunardeildarstjóri af landsbyggðinni því á 

framfæri að það vantaði skýra stefnu frá ráðuneyti heilbrigðismála, að ráðuneytið markaði enga 

stefnu heldur kæmi einungis fram með ákveðnar niðurskurðarkröfur. Hún benti á að samskonar 

vinnubrögð tíðkuðust innan spítalans og það lenti því á millistjórnendum að marka stefnuna.  

Í könnuninni kom fram að 40,7% þeirra sem taka ákvarðanir um hagræðingar eru æðstu 

stjórnendur og undirmenn þeirra. Þannig að boðin koma að ofan og fara niður skipuritið og enda 

að einhverju leyti á deildarstjórnunum og hugsanlega yfirlæknum sem ákveða síðan fyrir sína 

deild hvernig best er að hagræða og skera niður. Weber (2001) segir að stjórnendur sem taka 

ákvarðanir um ákveðna einstaklinga verða að hafa mjög skýr viðmið. Það er of mikil áhætta að 

tilviljun, ósamkvæmni eða góðvild séu hluti af uppsagnarferlinu. En það getur gerst ef hvert svið 

út af fyrir sig fær frjálsar hendur með ákvarðanatökurnar og engin viðmið liggja fyrir frá 
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yfirstjórn hvernig ákveða eigi hverjum skuli að segja upp og hverjum ekki. Þannig er einnig 

mjög mikilvægt að trúverðugleiki uppsagnanna og viðmið þeirra séu sanngjörn og til útskýringar 

fyrir alla hlutaðeigandi. Samkvæmt siðfræði Kant‘s eiga sambönd að vera byggð á siðferðilegri 

skyldu, þeirri skyldu að koma hreint og beint fram og allir eru siðfræðilega jafnir einstaklingar 

sem ber að koma fram við af virðingu. Það á að sjálfsögðu við um starfsmenn jafnt sem 

sjúklinga.  

7.2 Álag og gæði þjónustunnar 

Skiptar skoðanir voru um hvort það bæri árangur að segja upp starfsfólki í hagræðingarskyni. 

Það voru 18,9% mjög eða frekar sammála því, 30,2% nokkuð sammála og 50,9% frekar eða 

mjög ósammála því. Það eru misjafnar áherslur um þetta eins og gefur að skilja. Eins og kom 

fram í undirkaflanum að ofan er mikilvægt að ákvarðanir séu ekki teknar fyrir luktum dyrum því 

þá er ekki óeðlilegt að starfsfólkið hugsi með sér að það sé óþarfa kostnaður í augum yfirmanna 

sem eigi að halda í lágmarki (Weber, 2001). Þeir þátttakendur sem voru sammála þessari 

fullyrðingu eru greinilega búnir að „kaupa“ hugmyndina um að uppsagnir séu hluti af 

hagræðingunni og það verði að grípa til þeirra til að ná fram kröfum heilbrigðisráðuneytisins. 

Það er mikilvægt að geta sýnt fram á hvaða viðmið verði notuð í ákvarðanaferlinu og selja 

þannig hugmyndina (Weber, 2001).  

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda taldi að álag ætti eftir að aukast á þá sem eftir verða ef til 

uppsagna kæmi og um leið ættu gæði þjónustunnar eftir að minnka. Niðurstöður þeirrar 

fullyrðingar voru að 85,5% voru mjög sammála, frekar sammála og sammála því að gæðin ættu 

eftir að minnka og 95,2% voru mjög sammála, frekar sammála og sammála því að álag ætti eftir 

að aukast ef til uppsagna kæmi. Starfsfólkið veit í hvað stefnir og óttast ekki að viðurkenna það. 
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Hulda Gunnlaugsdóttir segir í viðtalið við Morgunblaðið 5. október 2009: „Það þarf að gera 

stærri breytingar á þjónustu spítalanna og auðvitað er Landspítalinn þar ekki undanskilinn. En 

ef ráðist er í uppsagnir á 450-500 manns á Landspítalanum, þá hefur það áhrif á öryggisnetið. 

Samkvæmt nýlegri úttekt erum  við með þriðju mestu gæðin í heilbrigðisþjónustu á OECD-

svæðinu, og eflaust höldum við því ekki, en ég vil að þjónustan sé nógu góð“ (Pétur Blöndal, 

2009).  

Weber (2001) segir jafnframt að uppsagnir séu réttlætanlegar þegar sýnt þykir að stofnun getur 

staðið undir sinni ábyrgð án þess að vinnuálag á þá sem eftir sitja aukist mikið. Annars hefur 

ekki verið staðið rétt að uppsagnarferlinu og skipulagsbreytingunum og starfsfólkið þjáist í 

kjölfar þess að vinnuálag eykst án frekari ávinnings. Réttlætiskenning Rawl’s bendir á að 

aðgengi skjólstæðinga til heilbrigðisþjónustu á að vera jafnt og allir eigi rétt á sömu sneið af 

kökunni.  

Samkvæmt þessari svörun og því sem Weber segir er ekki samræmi þar á milli því þátttakendur 

segja að álag eigi eftir að aukast og gæðin rýrna. Um leið má búast við auknum biðlistum og 

flótta heilbrigðisstétta úr landi eins og spáð hefur verið.  

7.3 Framkoma við starfsfólk  

Nær allir voru sammála því að veita ætti starfsfólki viðeigandi ráðgjöf í kjölfar uppsagna eða 

99,4%. 81% voru mjög sammála, 8,9% frekar sammála og 9,5% sammála fullyrðingunni en 

einungis einn (0,6%) ósammála. Weber (2001) segir þetta mikilvægt, samkvæmt honum eiga 

starfsmenn einnig rétt á að vita af hverju þeim var sagt upp en ekki öðrum. Stjórnendur eigi að 

gera uppsagnarferlið nákvæmt og opinbert. Starfsmenn eiga einnig að geta andmælt ákvörðun 

stjórnenda og krafist endurskoðunar á uppsögninni ef þeim finnast ástæður uppsagnarinnar ekki 



 84 

viðeigandi. Að bjóða upp á utanaðkomandi þjónustu eða ráðgjöf í kjölfar uppsagna þykir einnig 

góð siðferðileg stjórnun samkvæmt Weber (2001). Starfsfólk lítur upp til sinna stjórnenda og því 

er mikilvægt að þeir sýni rétta siðferðilega hegðun undir öllum kringumstæðum. Út frá 

nytjahyggjunni þar sem leitast er við að hámarka hamingju sem flestra þá er ekki réttlætanlegt að 

koma illa fram við starfsfólk í kjölfar uppsagna og niðurskurða. Rétt breytni stjórnenda í slíkum 

aðstæðum getur leitt til hamingju frekar en óhamingju þegar til lengri tíma er litið. Það er alltaf 

sárt að missa vinnuna en ef rétt er staðið að uppsögnunum geta þeir sem missa vinnuna öðlast 

hamingju á ný þegar sorgarferli þeirra varðandi atvinnumissinn er lokið. 

Þátttakendur voru einnig mjög sammála því að mikilvægt væri að hlúa að því starfsfólki sem 

eftir situr í kjölfar uppsagna. Tæplega 98% voru því mjög sammála, frekar sammála og sammála 

en tæp 2% frekar ósammála eða ósammála. Um þetta segir Weber (2001) að þar sem 

niðurskurður skili ekki alltaf tilætluðum árangri þá verða þeir sem eftir sitja oft kjarklausir og 

óöruggir. Rétt uppsagnarferli felur einnig í sér að hugsa um þá sem eftir sitja og er siðfræðilega 

rétt meðhöndlun mikilvæg í þessu sambandi. Hrein og tíð samskipti um stöðu fyrirtækisins eru 

mikilvæg þegar traust í garð þess er endurvakið. Til að reyna að komast hjá því að starfsfólk 

þjáist af kvíða, vantrausti og óöryggi eru opin samskipti nauðsynleg. Einnig ber að hafa í huga að 

starfsandi þeirra sem eftir sitja bíður oft hnekki. Því verður aldrei of oft imprað á því að réttlát 

hegðun í garð starfsfólks er mjög mikilvæg á öllum tímabilum fyrirtækisins hvort sem það eru 

erfið tímabil yfirvofandi eða ekki.  

Stjórnendur ættu því að hafa í huga að þeir eiga að koma fram við starfsfólk sitt eins og þeir vilja 

að komið sé fram við þá.  
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7.4 Samantekt  

Þegar niðurstöður könnunarinnar voru bornar saman við líkan Weber‘s og 

rannsóknarspurninguna sem lagt var upp með (þ.e. notast stjórnendur í heilbrigðiskerfinu við 

siðfræðilega aðferðarfræði við niðurskurð á borð við fjöldauppsagnir?) er ekki annað hægt að 

segja en að svarið við henni sé neitandi.  

Niðurstöður könnunarinnar koma höfundi í raun ekkert á óvart í ljósi þeirrar umræðu sem er í 

samfélaginu varðandi niðurskurðinn í heilbrigðiskerfinu. Samkvæmt henni eru stjórnvöld og 

stjórnendur ekki að beita siðferðilegri nálgun í þessum aðstæðum samkvæmt líkani Weber’s 

(2001). Það eru ekki beinar skipanir um hvernig eigi að standa að niðurskurðinum og lítið 

samráð haft meðal annars milli stofnana. Forstjórar Kragasjúkrahúsanna hafa gagnrýnt að lítið 

samráð sé haft við þá í skipulagningu hagræðinganna, það séu sérfræðingar í 

heilbrigðisráðuneytinu ásamt fulltrúum Landspítalans sem taka ákvarðanir um hvernig standa 

eigi að hlutunum (Björn Jóhann Björnsson, 2010).  

Svörun í spurningunum eins og hvort uppsagnir séu fyrirhugaðar gefa til kynna að ekki sé verið 

að „selja“ hugmyndina um yfirvofandi uppsagnir, lítið samráð sé við grasrótina og ákvarðanir 

teknar á lokuðum skrifstofum yfirmanna.  

Það þarf ekki mikinn siðfræðilegan bakgrunn til að skilja hvað réttast er að gera í þessum erfiðu 

aðstæðum. Það sem þarf til er að vera hugrakkur og raunsær.  
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8. LOKAORÐ 

Að vera stjórnandi í heilbrigðisþjónustu er vandasamt verk, oft er um að ræða fjölmenna 

vinnustaði með flókna þjónustu og fjölmenntað starfsfólk. Miklar kröfur eru gerðar til stjórnenda 

heilbrigðisstofnana frá samfélaginu, starfsfólkinu og þeim sem nýta sér þjónustuna. Rétt 

siðferðileg framkoma við starfsfólk er ekki síður mikilvæg en rétt siðferðileg framkoma við 

skjólstæðinga kerfisins. Siðfræði í stjórnun fyrirtækja hefur verið að ryðja sér til rúms síðustu ár. 

En það leysir stjórnendur ekki undan þeirri ábyrgð að taka ákvarðanir. Siðfræði í stjórnun á að 

vera notuð sem leiðarljós þegar verið er að fjalla um hvað er rétt eða rangt að gera. Stjórnendur 

nýta sér þannig kenningar siðfræðinnar til að vega og meta þær aðstæður sem þeir eru í áður en 

ákvörðun er tekin. Stjórnendur eiga jafnframt að skapa gott starfsumhverfi þar sem starfsfólk er 

hvatt til að láta skoðanir sínar í ljós og hafa frumkvæði. Hafa ber hugfast að allir eru að vinna að 

sama markmiði, að lækna og hjúkra sjúkum og öflugir stjórnendur eiga að draga fram áhuga hjá 

starfsfólki og fá það til að nýta krafta sína og færni í starfi til að ná árangri. Starfsfólkið er auður 

hvers fyrirtækis og er það þýðingarmikið hlutverk að leiða það áfram í átt að sameiginlegum 

markmiðum. Þess háttar hugsun í garð starfsfólks er mikilvæg og sérstaklega á þeim erfiðu 

tímum sem við stöndum frammi fyrir núna. Til mæta niðurskurðarkröfum ríkisstjórnarinnar í 

kjölfar efnahagshrunsins er mikilvægt að hafa öfluga stjórnendur á öllum stigum innan 

heilbrigðiskerfisins. Stjórnendur sem temja sér siðferðilegan hugsunarhátt, eru ekki hræddir við 

að hlusta á undirmenn sína og taka mark á framtakssemi þeirra. Til að stuðla að sem farsælastri 

lendingu og til að tryggja gæði þjónustunnar í því ölduróti sem heilbrigðiskerfið er í um þessar 

mundir þarf öfluga stjórnendur.  

Þessi rannsókn gefur ágæta mynd af því hvernig staðið er að hlutunum innan kerfisins, þar sem 

stjórnendur taka ákvarðanir út frá þeim fjárhagslegu römmum sem þeim er settir af 
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ríkisstjórninni. Of oft eru ákvarðanir teknar um hagræðingar bak við luktar dyr af stjórnendum án 

samráðs við grasrótina. Það er von höfundar að á þessu verði breyting á komandi árum og gaman 

væri að rannsaka hvernig til hefur tekist eftir nokkur ár. Þetta væri hægt að gera með framkvæmd 

svipaðrar rannsóknar þar sem könnun yrði einnig lögð fyrir grasrótina.  
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