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Útdráttur 

Velgengni hjúkrunarfræðinga í starfi grundvallast á sjálfsþekkingu og sjálfsrækt, meðal 

annars í formi handleiðslu. Þrátt fyrir það er lítið fjallað um handleiðslu sem formlega 

umhyggju þeirra sem veita umhyggju. Tilgangur þessa verkefnis er að varpa ljósi á árangur 

handleiðslu hjúkrunarfræðinga og hvað handleiðslan felur í sér. Með viðhorfskönnun níu 

þátttakenda sem koma að handleiðslu hjúkrunarfræðinga auk fræðilegrar samantektar, var 

leitað svara við í hverju handleiðsla hjúkrunarfræðinga felst, af hverju hún gagnast  

hjúkrunarfræðingum, hver sé árangur handleiðslunnar og hverjar séu hindranir og hvatar 

hennar. Niðurstaða viðhorfskönnunarinnar var að þekking á handleiðslu væri ábótavant, hún 

væri ekki sýnilegt úrræði og of fáir handleiðarar væru starfandi. Hjúkrunarfræðingar hafa 

margir orðið fyrir erfiðri persónulegri reynslu og upplifa hluttekningarþreytu. Árangur  

handleiðslu var greindur í eftirfarandi þemu: Lykill að auknu innsæi, Hvíla sáttur í sjálfum 

sér, Einlæg umhyggja og Lykill að starfsánægju.  

Handleiðsla hjúkrunarfræðinga eflir uppbyggjandi vinnumenningu, starfsánægju,  

starfsþróun, samskiptafærni og innsæi hjúkrunarfræðinga. Þó rekja megi tilurð handleiðslu 

meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga til ársins 1973, er vanþekking helsta hindrun hennar. Því 

er lagt til að framkvæmd verði samanburðarrannsókn á handleiðslu meðal hjúkrunarfræðinga 

auk aukinnar umræðu um mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar gefi sér tíma til sjálfsræktar, 

t.d. með þátttöku í handleiðslu. 

Lykilorð: Hjúkrunarfræðingar, handleiðsla, sjálfsrækt, innsæi 
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Abstract 

A successful nursing career is based on self-awareness and self-development, partly 

created by clinical supervision. Despite this, clinical supervision is usually not treated as  

formal care for the carers. The aim of this project is to cast light on the benefits of clinical 

supervision for nurses and what supervision encompasses. A qualitative semistructured  

interview study, conducted on a group of nine participants, in addition to a theoretical  

analysis, sought to determine what clinical supervision for nurses consists of, why it is of 

value to nurses, how successful supervision is and what are the main obstacles and incentives. 

The conclusion of the opinion study was that clinical supervision is not well known, that it is 

not seen as an obvious solution and that there is a lack of supervisors. Many nurses have had 

traumatic personal experiences and suffer from secondary traumatic stress. The themes that 

emerged from the text describe the benefits of clinical supervision for nurses: The key to 

raised intuition, Resting at ease with oneself, Sincere care and The key to job satisfaction. 

Clinical supervision for nurses‟ strenghtens the empowerment of work culture, job 

satisfaction, professional advancement, communication skills and the intuition of nurses. 

Even though the practice of clinical supervision among Icelandic nurses can be traced back to 

1973, the main obstacle is lack of knowledge. It is therefore suggested that a comparision 

study on clinical supervision should be made among nurses and added emphasis should be 

placed on the importance of nurses taking time to take care of themselves, for instance by 

participation in clinical supervision. 

Key words: Nurses, clinical supervision, self-developement, intuition.  
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Inngangur    

Viðfangsefni verkefnis 

Starf hjúkrunarfræðinga felst í að veita fjölbreyttum skjólstæðingahópum viðeigandi 

þjónustu við aðstæður sem eru allt frá þeim gleðilegustu í lífinu til þeirra átakanlegustu. Það 

krefst innsæis, faglegrar færni, gagnreyndrar þekkingar og gagnrýninnar hugsunar,  

samskiptafærni, yfirsýnar og hæfni til forgangsröðunar verkefna (Félag íslenskra  

hjúkrunarfræðinga, e.d.; Henderson, 1966). Hæfniskröfur hjúkrunarfræðinga samrýmast 

hjúkrunarkenningu Sigríðar Halldórsdóttur (2006) um fimm meginþætti faglegrar umhyggju. 

Þeir eru: umhyggja, samskipti og tengsl, fagviska, fagleg færni og að síðustu sjálfsþekking og 

sjálfsrækt, sem Sigríður segir forsendu fyrir velgengni  hinna fjögurra; að veita sjálfum sér 

umhyggju. En í hverju felst umhyggja þeirra sem veita umhyggju? Það er reynsla höfundar að 

lítið eða ekkert sé fjallað um umhyggju til handa starfandi hjúkrunarfræðingum, hvorki í 

hjúkrunarfræðináminu né í almennri umræðu meðal hjúkrunarfræðinga en meiri áhersla lögð 

á þekkingaröflun. Þess vegna helgast viðfangsefni þessa verkefnis handleiðslu, einu af  

viðurkenndu bjargráðum hjúkrunarfræðinga til sjálfsræktar og –þekkingar.   

 Tilgangur þessarar viðhorfskönnunar og fræðilegu samantektar er að varpa ljósi á það 

hvað felst í handleiðslu hjúkrunarfræðinga og hvaða áhrif handleiðsla hefur á  

hjúkrunarfræðinga. Markmiðið er að auka skilning hjúkrunarfræðinga á árangri handleiðslu 

til sjálfsræktar og sjálfsþekkingar. 

 Til að ná markmiðum verkefnisins verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknar-

spurningum:  
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1. Hvað felst í handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga? 

2. Af hverju gagnast handleiðsla hjúkrunarfræðingum?   

3. Hverjar eru hindranir og hvatar handleiðslu hjúkrunarfræðinga? 

4. Hver er árangur handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga? 

Fræðilegra heimilda var aflað í gagnasöfnunum Scopus, PubMed, Cinahl, OVID, Gegni 

og Skemmunni, auk þess sem heimildaskrár þeirra heimilda sem fundust voru notaðar til 

heimildaleitar. Leitað var heimilda á íslenskri og enskri tungu, rannsóknarniðurstöður 

takmörkuðust við árin 2000-2011, með undantekningum, en elsta heimildin sem vitnað er til 

er frá árinu 1926. Leitin afmarkaðist að auki við rannsóknir og umfjöllun sem beindist að 

handleiðslu fyrir starfandi hjúkrunarfræðinga, innan og utan stofnanna. Leitarorðin sem leitað 

var eftir í erlendum gagnagrunnum voru supervision, clinical supervision, supervision for 

helping professions og nurses clinical supervision. Í íslenskum gagnagrunnum voru að auki 

notuð leitarorðin handleiðsla og handleiðsla hjúkrunarfræðinga.  

Uppsetning verkefnis 

 

Verkefnið er fimm kaflar auk inngangs. Í fræðilegri samantekt verður handleiðsla ásamt 

skyldum hugtökum skilgreind, farið yfir sögu handleiðslu hjúkrunarfræðinga, gerð grein fyrir 

ástæðum og árangri handleiðslu og hindrunum og hvötum handleiðslu. Í  

aðferðafræðikaflanum  er fjallað um aðferðafræði, gagnaöflun og gagnagreiningu á 

viðhorfskönnun höfundar við níu einstaklinga sem koma að handleiðslu á Íslandi. Gerð 

verður grein fyrir niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar í niðurstöðukafla. Í umræðukafla eru 

niðurstöður viðhorfskönnunarinnar samþættar fræðilegu samantektinni, túlkaðar með svörum 
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við rannsóknarspurningum verkefnisins og dregnar ályktanir af niðurstöðunum fyrir hjúkrun. 

Í lokaorðum verða settar fram tillögur að framtíðarrannsóknum og íhlutunum í ljósi  

niðurstaðna verkefnisins, gerð grein fyrir takmörkunum viðhorfskönnunarinnar og dreginn 

lærdómur af niðurstöðum verkefnisins. 
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Fræðileg samantekt 

Skilgreiningar á umhyggju þeirra sem umhyggju veita 

Í eftirfarandi kafla verður hugtakið handleiðsla skilgreint í ljósi fyrirliggjandi 

rannsóknarniðurstaðna. Í fyrstu verður lýst í hverju handleiðsla felst og skoðaðar helstu  

skilgreiningar á handleiðslu sem settar hafa verið fram, þá verður gerð grein fyrir markmiðum 

handleiðslu, hvað felst í einstaklingshandleiðslu, hóphandleiðslu og jafningjahandleiðslu. 

Einnig verður gerð grein fyrir þeim fyrirbærum sem hafa verið tengd handleiðslu, notuð í 

henni og jafnvel verið skilgreind sem undirhugtök hennar; þetta eru, ígrundun, markþjálfun, 

leiðbeining og viðrun. Að síðustu verður Stuðnings- og ráðgjafarteymi Landspítalans kynnt. 

Handleiðsla  

Ágreiningur hefur verið meðal fræðimanna um tilgang, markmið, aðferðir, kenningar og 

viðfangsefni handleiðslu. Jafnvel hefur hugtakið handleiðsla verið notað sem 

regnhlífarhugtak yfir skylda þjónustu, svo sem markþjálfun og ígrundun (Butterworth, 1992; 

Hyrkäs, Koivula og Paunonen, 1999; Jones, 2006). Elstu heimildir skilgreindu handleiðslu 

sem lýðræðislegt ferli sem efldi faglegan þroska (Burton, 1930; Schmidt, 1926). Sigrún  

Júlíusdóttir (2000, bls. 52) setti fram eftirfarandi skilgreiningu á handleiðslu í rannsókn sinni 

á handleiðslumálum fagfólks á Íslandi:  

Handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda fagmanninn og 

tryggja gæði þjónustunnar. Henni er beitt í tengslum við dagleg störf fagfólks þar 

sem miklar kröfur er gerðar til sérfræðiþekkingar og starfsleikni en viðfangsefni 

og skjólstæðingar eru krefjandi og úrræðin takmörkuð. 
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 Á Landspítalanum er handleiðsla hjúkrunarfræðinga skilgreind svo: 

Handleiðsla er fyrir alla sem vilja þroskast í starfi og bæta starfsímynd 

sína. Með handleiðslu getur einstaklingur nýtt betur hæfni sína í starfi.  

Handleiðsla hjálpar einstaklingi að greina á milli einkalífs og starfs. Með  

handleiðslu getur einstaklingur áttað sig betur á uppbyggingu, markmiðum og 

möguleikum vinnustaðarins. Í handleiðslu getur einstaklingur með aðstoð  

handleiðara fundið leiðir til að nýta styrkleika sína betur og fundið nýjar leiðir 

að markmiðum eða lausnum. Handleiðsla getur verið bæði fyrir einstaklinga og 

hópa.  (Landspítali, e.d.-a).  

Einnig er tekið fram að handleiðsla sé fyrir fagfólk, einstaklinga og/eða hópa sem séu í 

starfi sem byggi að stórum hluta á samskiptum (Landspítali, e.d.-b).  

Handleiðsla hjúkrunarfræðinga hefur verið skilgreind sem formlegt ferli leiðbeiningar 

þar sem hjúkrunarfræðingur eða hópur hjúkrunarfræðinga ræða málefni tengd starfinu við 

hæfan handleiðara. Tilgangur handleiðslu er að auka gæði hjúkrunar með því að leiðbeina, 

efla og styðja hjúkrunarfræðinga (Proctor, 1987; Severinsson og Hallberg, 1996). Handleiðsla 

þróar færni hjúkrunarfræðinga, verndar og þróar fagleg störf hjúkrunarfræðinga og er  

formlegur stuðningur sem leiðir til sjálfstæðis (Butterworth, Faugier og Burnard, 1998; 

Hyrkäs o.fl., 1999). Í nútímasamfélagi eru síauknar kröfur gerðar til gæða  

heilbrigðisþjónustu, sem fela meðal annars í sér þá kröfu að innan stofnana sé virkt 

stuðningskerfi fyrir starfsfólk og þar á meðal er  handleiðsla (Anthony o.fl., 2005; Dawson, 

Aebersold, Mamolen, Goldberg og Frank, 2005; Driscoll og O„Sullivan, 2007; Hawkins og 
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Sohet, 2000).Yegdich (1999,-a) leggur áherslu á að til að handleiðsla beri tilætlaðan árangur 

sé nauðsynlegt að setja skýr mörk milli handleiðslu sem tækis til eflingar starfsþróun og  

ígrundun í starfi annars vegar, og svo hins vegar meðferð vegna persónulegra vandamála. 

 Sett hafa verið fram þrjú líkön af handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga: Þróunar- og 

stuðningslíkanið (e. Growth and support model) (Faugier, 1992), Samþættingarlíkanið (e. 

Integrative approach) (Hawkins og Sohet, 2000) og Víxlverkandi líkanið (e. Proctor´s  three-

function interactive model of supervision) (Proctor, 1987). Algengast er að stuðst sé við  

Víxlverkandi líkan Brigid Proctors (Bowles og Young, 1999; Buus og Gonge, 2009).  Bent 

hefur verið á að þættirnir í líkani Proctors hafi allir víxlverkandi áhrif, því líkanið sem farið er 

eftir í handleiðslunni þurfi að vera sveigjanlegt, hrinda af stað og vera leiðbeinandi í  

handleiðslu (Driscoll og O´Sullivan, 2007). Líkan Proctors felur í sér eftirfarandi þrjá  

víxlverkandi virkniþætti: 

Virkniþættir Áhrif virkniþátta 

Mótandi (e. formative – educative) Handleiðslan leiðir til þróunar faglegrar færni og gagnreyndrar 

þekkingar 

Styðjandi (e. pastoral support – supportive) Handleiðslan gerir hjúkrunarfræðingum kleift að skilja og takast á við 

tilfinningalegt álag starfsins 

Stjórnandi (e. managerial – normative) Handleiðslan leiðir til þekkingar á og fylgni við reglur, stefnu og 

starfshætti stofnunar og stuðlar að faglegri endurmenntun 

Mynd 1. Víxlverkandi handleiðslulíkan Brigid Proctors. 

 Í rannsóknum sem hafa að markmiði að mæla áreiðanleika og árangur handleiðslu 

hjúkrunarfræðinga hefur síðastliðin ár verið notast við megindlegt mælitæki sem þróað var af 

Winstanley (2000): The Manchester  Clinical Supervision Scale – MCSS; sem gefur  
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vísbendingar um gagnsemi handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga og hefur verið mælt með 

notkun þess við árangursmat á handleiðslu. Mælitækið, sem var þróað á ensku, hefur verið 

notað í yfir 80 matsrannsóknum á handleiðslu í 12 löndum og þýtt á fjögur tungumál. Það 

samanstendur af sjö matsþáttum: trausti og gagnkvæmni; stuðningi og ráðgjöf handleiðara; 

eflingu hjúkrunarfærni og hæfni; gildi handleiðslu; að finna tíma; persónulegum málum; rýni. 

Allir matsþættirnir miðast við þrjá víxlverkandi virkniþætti handleiðslulíkans Proctors 

(Proctor, 1987; White og Winstanley, 2009; White og Winstanley, 2010).   

Þrjú form handleiðslu eru algengust, einstaklingshandleiðsla, hóphandleiðsla og 

jafningjahandleiðsla.  

  Markmið handleiðslu hjúkrunarfræðinga  

Markmið handleiðslu hjúkrunarfræðinga á Landspítala (Landspítali, e.d.-b) eru að auka 

færni, efla faglega þekkingu, auka skilning á eigin styrkleikum og persónulegum hindrunum, 

skapa aðstæður til að fága vinnubrögð, styðja samhæfingu faglegrar þekkingar, vinnubragða 

og persónuþátta, auka starfsánægju og bæta gæði þjónustu. Finna má samhljóm með  

markmiðum Landspítalans og þeim sem Platt-Koch (1986) setti fram: 

 Víkka út þekkingargrunn handleiðarans 

 Aðstoða við þróun faglegrar færni 

 Byggja upp sjálfstæði og sjálfsvirðingu fagstéttar 

Umfjöllun Stuarts (2009) ber að sama brunni, auk þess sem hún segir meginmarkmið 

handleiðslunnar vera að efla handleiðsluþega, efla innsæi hópsins sem sækir hóphandleiðslu 

og efla innsæi einstaklinganna sem sækja einstaklingshandleiðslu. Það má skilgreina  
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markmið handleiðslu út frá Johari glugganum sem sjá má á mynd 2. Glugginn er líkan af 

innra sjálfi og samanstendur af fjórðungum sem hver um sig stendur fyrir ákveðinn hluta 

sjálfsins (Luft og Ingham, 1955):  

Opið svæði (e. open arena): 

- Hlutir sem ég veit um sjálfan mig 

- Hlutir sem aðrir vita um mig 

Blint svæði (e. blind spot): 

- Hlutir sem ég veit ekki um sjálfan mig 

- Hlutir sem aðrir vita um mig 

Falið svæði (e. hidden or private agenda): 

- Hlutir sem ég veit um sjálfan mig 

- Hlutir sem aðrir vita ekki um mig 

Óþekkt svæði (e. Undiscovered potential): 

- Hlutir sem ég veit ekki um sjálfan mig 

- Hlutir sem aðrir vita ekki um mig 

Mynd 2. Innihald fjórðunga Johari gluggans. 

Með samtalinu í handleiðslunni, spurningunum sem handleiðari spyr, spegluninni sem á 

sér stað og einlægni stækkar opna svæði sjálfsins um leið og falda svæðið, blinda svæðið og 

óþekkta svæðið minnkar. Þegar handleiðari spyr handleiðsluþega spurninga sem eru innan 

óþekkta svæðisins koma fram nýjar hugsanir og hugmyndir sem hafa að markmiði að skapa 

nýja reynslu. Þá minnkar óþekkta svæðið og um leið öðlast viðkomandi aukið innsæi sem 

eykur faglega færni sem er markmið handleiðslu (Halpern, 2009).   

  Einstaklingshandleiðsla  

Einstaklingshandleiðsla fer þannig fram að handleiðari veitir einum hjúkrunarfræðingi 

handleiðslu, og fer hún fram augliti til auglitis. Oft starfar handleiðari innan sömu stéttar og 

sá sem þiggur handleiðsluna. Einstaklingshandleiðsla er mikilvæg í breytingaferli og á  

álagstíma til að skoða hvar hjúkrunarfræðingur stendur sem fagmaður og til að setja sér 

markmið. Einnig þegar fyrir liggja ný viðfangsefni sem viðkomandi vill takast á við á sem 
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farsælastan hátt (Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 25. október 2010; Winstanley og 

White, 2003).  

Hóphandleiðsla  

Uppbygging handleiðslu starfshóps á deild er langtíma markmið og hefur verið bent á 

að einungis markviss, regluleg og viðvarandi handleiðsla leiði til árangurs (White og  

Winstanley, 2010). Handleiðsla hóps felur í sér að handleiðari leiðir hóp fólks saman í  

handleiðslu sem tengist innbyrðis í gegnum starf. Það er meðal annars talið til kosta  

hóphandleiðslu að hún gefur tækifæri til hópstuðnings og viðbragða frá hópmeðlimum (Bond 

og Holland, 1998). Hóphandleiðsla nær yfir langan tíma, felur í sér gagnkvæmni og 

ábyrgðarskyldu og rannsóknir hafa sýnt fram á að best sé að hún fari ekki fram á  

vinnustaðnum sjálfum (Butterworth, Bell, Jackson og Pajnkihar, 2008; Cummins, 2009).  

 Rannsókn Cross, Moore og Ockerby (2010) leiddi í ljós að eftir innleiðingu  

hóphandleiðslu á annasamri lyflækningadeild á áströlsku háskólasjúkrahúsi upplifðu 

hjúkrunarfræðingarnir meiri samlíðan og samnýtingu reynslu, komist var að sameiginlegri 

niðurstöðu í málum sem upp komu í starfinu, málin voru rædd til hlítar eða þeim „lokað“ og 

hjúkrunarfræðingunum fannst þeir metnir að verðleikum. Buus, Angel, Traynor og Gonge 

(2010) sýndu aftur á móti fram á að þó hóphandleiðsla efli samkennd meðal  

hjúkrunarfræðinga og geri þeim kleift að rýna í eðli samskiptanna sín á milli, væri  

hóphandleiðsla þeim erfið vegna þess að þeir upplifðu varnarleysi í faglegu umhverfi. 

Varnarleysið stafaði af hinu gagnvirka skipulagi sem var viðhaft í handleiðslunni, og leiddi 

fram dulinn ágreining og togstreitu milli hjúkrunarfræðinganna sem var til staðar áður en 

handleiðslan hófst. Þó rannsókn Hyrkäs og Appleqvist-Schmidlechner (2003) hafi ekki lýst 



10 

 

 

varnarleysislíðan hjúkrunarfræðinga í fjölfaglegu teymi sem tóku þátt í hóphandleiðslu, kom í 

ljós að þó samkennd og samlíðun hópsins ykist, breyttust samskipti og skoðanaskipti og urðu 

ýmist opnari og einlægari eða fram kom togstreita og spenna í samskiptunum.  

Tengslamyndun innan hópsins efldist sem jók gagnkvæman skilning og leiddi til markvissari 

starfsaðferða um leið og ákvarðanataka varð ýmist þróaðri og áreynsluminni eða ágreiningur 

jókst. 

 Winstanley og White (2003) benda á að hjúkrunarfræðingar sem taka þátt í  

hóphandleiðslu segja ráðgjöf og stuðning handleiðara vera árangursríkari en þeir  

hjúkrunarfræðingar sem sækja einstaklingshandleiðslu. Það mælir á móti rannsóknum 

Edwards o.fl. (2005) sem gátu ekki sýnt fram á að eitt form handleiðslu væri árangursríkara 

en annað. Hafa skal í huga að ástæður þess að handleiðsluþegar sækja hóphandleiðslu eru af 

öðrum toga en ef um einstaklingshandleiðslu er að ræða og markmiðin önnur. Hugsanlega er 

þáttur handleiðara annar og meiri ef um einstaklingshandleiðslu er að ræða og sambandið 

milli handleiðara og handleiðsluþega einnig viðkvæmara og nánara.  

Jafningjahandleiðsla 

Jafningjahandleiðsla fer fram milli tveggja jafningja eða innan hóps sem er leiddur af 

annaðhvort jafninga eða handleiðara (Bond og Holland, 1998; McSherry, Kell og Pearce, 

2002). Munurinn á hóp- og jafningjahandleiðslu felst í því að hóphandleiðsla á sér stað meðal 

fjölfaglegs starfshóps sem staddir eru á mismunandi stað innan stjórnskipulags, meðan 

jafningjahandleiðsla afmarkast við einn faghóp í ákveðnu lagi stjórnskipulags. Hafa ber í 

huga að jafningjahandleiðslu er gefinn afmarkaður og frátekinn tími, en á sér ekki stað í 

óformlegum samræðum tveggja eða fleiri hjúkrunarfræðinga inni á kaffistofu. Rannsóknir 
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hafa auk þess sýnt fram á að jafningjahandleiðsla stjórnenda sem er stýrt af handleiðara leiðir 

til upplifunar stuðnings og samkenndar  auk þess sem lærdómur er dreginn af eigin reynslu 

sem annarra í hópnum. Leiðtogafærni eykst, sem lýsir sér í því að þeir leggja sig fram um að 

þróa starfsumhverfið á þann hátt að hver starfsmaður njóti sín og skipti máli. Handleiðslan 

eykur samskiptafærni þeirra, þeir eiga auðveldara með að hlusta og koma frá sér upplýsingum 

sem verður til þess að samvinna er áreynslulausari og árangursmeiri. Handleiðslan er 

hvatning að aukinni starfs- og einstaklingsþróun, eykur sjálfsþekkingu þeirra og bjargráð sem 

lýsir sér í því að þeir mynda traust á samstarfsfólki sem leiðir til þess að starfsálaginu er 

frekar deilt. Einnig upplifa stjórnendurnir stuðning við að fá tækifæri til að deila hugsunum 

sínum og reynslu meðal jafningja, auk þess sem handleiðslan veiti þeim aukna víðsýni í 

starfinu. Jákvæð reynsla þeirra af handleiðslunni hvetur til handleiðslu sem 

stuðningsíhlutunar meðal samstarfsfólks og undirmanna (Hyrkäs og Appleqvist-

Schmidlechner, 2003; Hyrkäs, Appleqvist-Schmidlechner og Kivimäki, 2005).   

Ígrundun  

Ígrundun felst í því að íhuga og skoða með sjálfum sér, líkt og opnaður sé gluggi inn í 

sjálfa/-n sig sem hjúkrunarfræðingar geti notað til aukins skilnings og þekkingar á æskilegri 

starfstilhögun (Johns, 1996). Sú tegund ígrundunar sem kallast gagnrýnin ígrundun (e. 

critical reflection) hefur reynst árangursríkust og lærdómsríkust, þar sem hjúkrunarfræðingur 

veltir fyrir sér viðbrögðum sínum við aðstæðum á gagnrýninn hátt með það að markmiði að 

efast um gildi fyrri þekkingar (Greenwood, 1998; Mezirow, 1981; Spencer og Newell, 1999). 

 Settar hafa verið fram þrjár leiðir hjúkrunarfræðinga til ígrundunar (Greenwood, 

1998; Johns, 2002; Schön, 1987) og eru tvær síðastnefndu notaðar nú þegar við á í  
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handleiðslu: 

1) Ígrundun við athöfn:  meðferð er breytt meðan á henni stendur með tilliti til viðbragða 

skjólstæðings.  

2) Ígrundun eftir athöfn:  hjúkrunarfræðingur rýnir á gagnrýninn hátt í aðferðir sem 

notaðar voru við athöfnina og ígrundar hvort hefði verið hægt að beita árangursmeiri 

gagnreyndri aðferð. 

3) Ígrundun fyrir athöfn:  hjúkrunarfræðingur greinir árangursríkustu gagnreyndu  

aðferðina við verkefni sem liggur fyrir, og setur sér markmið með gjörðum sínum.    

Skipulag þessara þriggja aðferða felst í því að ýmist skráir hjúkrunarfræðingur niður 

reynslu sína í einrúmi, hjúkrunarfræðingar ræða saman tveir og tveir eða samræða á sér stað í 

hópi. Einnig getur verið um að ræða ígrundun sem á sér stað í handleiðslu sem er talin 

árangursrík því þá er hlutverk handleiðarans að styðja hjúkrunarfræðinginn við ígrundunina. 

Handleiðarinn bendir á mótsagnir sem eru nauðsynlegar til að vekja viðbrögð  

hjúkrunarfræðingsins, og veitir honum stuðning til að koma auga á ástæður þess að hann 

brást við aðstæðum eins og hann gerði, og sýnir honum/henni fram á aðrar gagnreyndar og 

árangursríkari leiðir. Hjúkrunarfræðingur ígrundar merkingu reynslunnar sem athygli er beint 

að og handleiðarinn leiðbeinir hjúkrunarfræðingnum gegnum ígrundunina á þann hátt að 

þróun og færni eigi sér stað (Boud, Keogh og Walker, 1985).  

 Ígrundun er liður í starfsþróun því markmið hennar er að auka færni og innsæi 

hjúkrunarfræðings (Benner, 1984), sem er að stórum hluta í samræmi við markmið  

handleiðslu, en meginmunurinn felst í því að handleiðsla hefur ekki að markmiði að efast um 

gildi fyrri þekkingar, heldur að þróa innsæi í ljósi fyrri þekkingar.  
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Markþjálfun  

Markþjálfun er ein þeirra aðferða sem handleiðarar á Íslandi nota við vinnu sína eins og 

fram kom í viðtali Christer Magnusson (2009) við tvo hjúkrunarfræðinga sem lokið hafa 

námi í markþjálfun og starfa sem stjórnendur á Landspítalanum, þær Björgu Guðmundsdóttur 

og Hrafnhildi Baldursdóttur. Björg segir svo frá (Christer Magnusson, 2009, bls. 36): 

„Markþjálfun er skilvirk leið til að efla sig í starfi og hún gæti hentað mörgum. Hægt er að 

ná markmiðum sínum hraðar og með auðveldari hætti en með öðrum aðferðum“. Björg, sem 

hefur áralanga reynslu af að veita hjúkrunarfræðingum handleiðslu, segist beita markþjálfun í 

handleiðslunni til að skerpa á markmiðum þess handleidda, hjálpa honum/henni að koma 

auga á styrkleika sína og móta nýja framtíðarsýn, ýmist tengt starfi eða lífsstíl. Björg og 

Hrafnhildur telja markþjálfun „viðbót við þær leiðir sem starfsfólk getur notað til  

starfsþróunar“ (Christer Magnusson, 2009, bls. 37).  

 Hingað til hefur markþjálfun verið notuð til að ná afburðaárangri í íþróttum og 

stjórnun, en hefur á undanförnum misserum hlotið vaxandi athygli hjúkrunarfræðinga. Árið 

2009 gaf International Council of Nurses – ICN út vinnubók eftir Donner og Wheeler (2009) 

um markþjálfun fyrir hjúkrunarfræðinga sem staðfestir enn frekar að markþjálfun er gagnleg 

fyrir hjúkrunarfræðinga ekkert síður en afburðaíþróttamenn. Eftirfarandi er skilgreining á 

markþjálfun samkvæmt vinnubók Donner og Wheeler (2009, bls. 9): 

 „Markþjálfun er samvinnuverkefni milli markþjálfa og viljugs einstaklings; 

skjólstæðingsins. Það stendur yfir afmarkaðan tíma, er markvisst og notar samtal 

til að greiða fyrir að skjólstæðingurinn nái markmiðum sínum. Markþjálfun krefst 

hæfni markþjálfa í að hvetja til innihaldsríks samtals sem er leitt af  



14 

 

 

skjólstæðingnum. Markþjálfunin hefst þegar markþjálfasamtalið hefst, og lýkur 

þegar upphaflegum markmiðum hefur verið náð með nýrri hegðun, athöfn og 

framkvæmd.“  

Donner og Wheeler (2005) líkja hlutverki markþjálfa við hlutverk ljósmóður sem 

styður, hvetur og aðstoðar fæðandi konu sem er sérfræðingur í sínum líkama og sá  

einstaklingur sem mun láta hlutina gerast. Sú samlíking er valin því fram kemur í  

skilgreiningu Donner og Wheeler (2009) á markþjálfun hjúkrunarfræðinga að tilgangur 

hennar sé að aðstoða hjúkrunarfræðinginn (skjólstæðinginn) við að ná markmiðum sínum, 

líkt og markmið fæðandi konunnar er að fæða barnið. Ástæða þess að hjúkrunarfræðingar 

leita eftir markþjálfun er að þeir standa á krossgötum í starfi, hafa ákveðna sýn á hvert þeir 

vilja stefna í starfinu en þekkja ekki eða koma ekki auga á leiðirnar að markmiðum sínum. 

Hlutverk markþjálfa er að veita hjúkrunarfræðingnum stuðning við það (Donner og Wheeler, 

2009). Markmið markþjálfunar líkjast því þeim markmiðum handleiðslu að efla innsæi,  

faglega þróun, sjálfstæði og þekkingu. Því getur verið gagnlegt að beita aðferðum 

markþjálfunar í handleiðslu, líkt og kom fram í viðtali Christer Magnussonar (2009) að Björg 

Guðmundsdóttir handleiðari á Landspítalanum til fjölda ára hefur gert.  

Leiðbeining – e.mentoring 

Leiðbeining felur í sér að aðstoða og styðja annan einstakling til aukins þroska og 

þekkingar meðan umbreytingin frá byrjanda til sérfræðings á sér stað, og nær yfir tveggja ára 

tímabil hið minnsta (Benner, 1984; Stolovitch og Keeps, 1999). Leiðbeining (e. mentoring) er 

skylt markþjálfun, en komið hefur í ljós að hjúkrunarfræðingar sem hafa fengið bæði 

markþjálfun og leiðbeiningu í starfi upplifa meiri stuðning af leiðbeiningu, en markþjálfunin 
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feli í sér meiri íhlutun og framkvæmd (Fielden, Davidson og Sutherland, 2009). Leiðbeining 

felur í sér samband milli tveggja einstaklinga þar sem reynslumeiri einstaklingur styður og 

hvetur annan reynsluminni einstakling til vaxtar og þróunar faglega sem og persónulega. 

Samband leiðbeinanda og reynsluminni hjúkrunarfræðings (skjólstæðings) nær yfir lengra 

tímabil en markþjálfunarsambandið, en er einnig byggt á trúnaði (Donner og Wheeler, 2009).   

 Markmið leiðbeiningar er að byrjandi í hjúkrun leggi metnað sinn í að þróast á 

árangursríkan hátt á göngu sinni frá byrjanda til sérfræðings. Hann eflist, styrkist og öðlist 

aukna ábyrgðarkennd í starfi sínu sem hjúkrunarfræðingur með virðingu að leiðarljósi 

(Benner, 1984; Meigs, 1999).  

Viðrun – e. debriefing  

 Streituvekjandi atburður í starfi sem á sér stað fyrirvaralaust og óvænt, raskar 

stöðugleika og hefur áhrif á líðan þeirra sem upplifa atburðinn. Viðrun er bæði óformlegt ferli 

í kjölfar slíks atburðar sem orsakar tilfinningalegt ójafnvægi og innri spennu og vekur upp 

þörf fyrir að losa um þessa spennu og tala um atburðinn,  og einnig formlegt ferli sem er stýrt 

af fagaðilum. Óformleg viðrun á sér stað skömmu eftir atburð, til dæmis í lok streituvekjandi 

vaktar á spítaladeild eða strax eftir streituvekjandi atburð sem olli ójafnvægi, spennu og  

vanlíðan. Henni er gefinn stuttur, afmarkaður tími við aðstæður sem gefa kost á  

trúnaðarsamtali, þar sem starfsmaður segir samstarfmanni/-mönnum frá. Hlutverk þess sem 

hlustar felst að mestu leyti í að hlusta, en ekki taka undir sjónarmið, viðhorf eða gildi þess 

sem viðrar. Óformleg viðrun er jafningjastuðningur sem á sér stað á vinnustaðnum, þar sem 

sá sem viðrar deilir líðan sinni með jafningja sem þekkir veruleika og álagsþætti starfsins á 

sama hátt (Dyregrov, 1989; Mitchell og Everly, 2000).  
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 Mitchell (1983) kynnti til sögunnar formlega viðrun (e. critical incident stress 

debriefing) í kjölfar streituvekjandi atburðar. Formleg viðrun er annars stigs forvörn því 

tilgangur hennar og markmið er að milda neikvæðar, sálrænar afleiðingar atviks með því að 

draga úr styrkleika og langvinnum einkennum í kjölfar atviksins. Markmið viðrunar er einnig 

að greiða fyrir sálrænni lokun á atvikinu (Mitchell og Everly, 2000). Formleg viðrun er 

íhlutun sem felur í sér aðstoð við að skoða streituvekjandi atburð á kerfisbundinn hátt með 

því að lýsa atburðinum, áhrifum atburðarins á líðan og aðferðum til úrlausnar á líðaninni. 

Æskileg tímasetning viðrunar er 24-72 klst eftir atburðinn en ekki samdægurs vegna þess að 

fyrst eftir atburð, á meðan þátttakendur eru að átta sig á ferli atburðarins, brjótast út  

varnarhættir einstaklinganna og það er því ekki rétt tímasetning viðrunar (Dyregrov, 1989). 

  Á Landspítala stýrir einn hæfur starfsmaður úr starfshópnum viðrun ef við á, ásamt 

aðila frá Stuðnings- og ráðgjafarteymi Landspítalans. Sú formlega viðrun sem fagaðilar 

Stuðnings- og ráðgjafarteymis Landspítalans stýra, leggur áherslu á vanmáttartilfinningar 

þátttakenda; ekki er lögð áhersla á hvað megi gera betur, heldur hvernig þátttakendum líði 

með reynsluna (Vigfús Bjarni Albertsson, munnleg heimild, 25. febrúar 2011). Sýnt hefur 

verið fram á að það að tala opinskátt um atburð er hluti af því að ná tökum á honum og  

afleiðingum hans og því til stuðnings hefur verið bent á að „það sem ekki er hægt að ræða er 

heldur ekki hægt að vinna úr“ eða: „what cannot be talked about can also not be put to rest“ 

(Bettleheim, 1984, bls. 166). Hvort og hvað starfshópurinn og/eða einstaklingar innan hans 

gera varðandi stuðning í kjölfar viðrunar er undir starfshópnum og einstaklingum innan hans 

komið, en bent hefur verið á að hóphandleiðsla sé gagnleg (Mitchell og Everly, 2000).    
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Stuðnings- og ráðgjafateymi Landspítalans  

 Á Landspítalanum er starfandi Stuðnings- og ráðgjafarteymi (SR-teymið) sem í sitja 

12 skipaðir fagaðilar til tveggja ára í senn: hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, sálfræðingar, 

sjúkrahúsprestar, djákni og læknir. SR-teymið var stofnað í september árið 2003 í kjölfar 

sameiningar Landspítalans og Sjúkrahúss Reykjavíkur. Talið var að Stuðningsteymið sem var 

starfandi á Sjúkrahúsi Reykjavíkur, hefði nýst vel sem stuðningsúrræði fyrir starfsfólk 

spítalans og því var ákveðið að mynda sambærilegt teymi fyrir hinn nýja sameinaða  

Landspítala (Svava Þorkelsdóttir, munnleg heimild, 29. október 2010). Markmið teymisins 

eru að styrkja starfsmenn sem standa frammi fyrir álagi eða áföllum sem hafa veruleg áhrif á 

líðan þeirra eða starfsgetu. Hlutverk teymisins er að veita starfsmönnum og stjórnendum 

Landspítalans ráðgjöf, stuðning og þjónustu, vera til ráðgjafar fyrir deildir og aðrar 

starfseiningar innan Landspítalans og stuðla að þróunar- og forvarnarstarfi (Landspítali, e.d.-

c).  Frumskylda fagaðila í SR-teyminu er gagnvart þeim einstaklingum sem leita til þeirra 

eftir aðstoð eða ráðgjöf vegna erfiðleika og/eða áfalla sem tengjast starfinu. Einstaklingar 

eiga kost á 1-4 viðtölum við fagaðila teymisins og ef leitað er eftir aðstoð teymisins vegna 

álags eða samstarfserfiðleika á deildum er boðið uppá eitt eða fleiri viðtöl (Landspítali, e.d.-

d).   

Helsti munurinn á handleiðslu og starfsemi SR-teymisins er sá að hjúkrunarfræðingar 

leita til SR-teymisins vegna álags eða áfalla sem hafa áhrif á starfið, fá viðeigandi úrræði í 

skamman tíma og er svo vísað annað ef þörf krefur. Handleiðslan nær aftur á móti yfir lengri 

tíma og hefur að markmiði að efla innsæi í ljósi reynslu, og gæti þannig tekið við keflinu af 

SR-teyminu.  
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Saga handleiðslu hjúkrunarfræðinga og staðan á Íslandi í dag 

Handleiðsla meðal hjúkrunarfræðinga á sér ekki jafnvíðtæka og langa hefð og meðal 

annarra umönnunarstétta ef frá eru taldar einstakar sérgreinar hjúkrunar, svo sem geðhjúkrun 

(Butterworth o.fl., 1998; Hawkins og Sohet, 2000). Meðal hjúkrunarfræðinga og tengdra 

starfsstétta hefur orðið sú þróun að handleiðsla er bæði óaðskiljanlegur hluti faglegs starfs og 

lögboðin krafa til að fá faglega gæðaviðurkenningu (Driscoll og O„Sullivan, 2007). 

 Fyrstu heimildir um handleiðslu hjúkrunarfræðinga komu fram í kjölfar ráðstefnu um 

handleiðslu sem haldin var í borginni New York í Bandaríkjunum árið 1925 (Burton, 1930; 

Schmidt, 1926). Á Íslandi hefur verið til staðar skipulögð handleiðsla fyrir hjúkrunarfræðinga 

frá því Unglingaheimili Ríkisins, Kópavogsbraut 17 hóf starfsemi árið 1973. Þar var 

skipulögð handleiðsla einu sinni í viku, til skiptis með handleiðara og ekki með handleiðara 

(Páll Biering, munnleg heimild, 20. apríl 2011). Árið 1978 var stofnað til samstarfs  

áhugasamra sérfræðinga á Geðdeild Landspítalans um handleiðslu. Tilgangur og markmið 

samstarfsins var að auka þekkingu á handleiðslu auk þess að efla fjölfaglegt samstarf. 

Reglulega voru haldin fræðsluerindi fyrir hópinn af erlendum sérfræðingum í handleiðslu og 

eftir því sem þekking sérfræðinga innan hópsins jókst fóru þeir að efna til námskeiðahalds 

fyrir fagfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu á Íslandi (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Árið 1988 

útskrifuðust fjórir hjúkrunarfræðingar úr fjölfaglegu handleiðslunámi sem haldið var fyrir 

sérfræðinga úr ýmsum faghópum við Geðdeild Landspítalans og í kjölfar þess var hafist 

handa við skipulagningu handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga. Árið 1995 var stofnuð  

handleiðslunefnd hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum með það að markmiði að ná betri  

yfirsýn um fjölda hjúkrunarfræðinga í handleiðslu á hverjum tíma („Handleiðsla fyrir“, 

2002). Nú, árið 2011, er starfandi handleiðslunefnd hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum sem 
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hefur það hlutverk að marka stefnu fyrir þróun handleiðslu hjúkrunarfræðinga, vera til 

ráðgjafar um handleiðslu á spítalanum, hefur yfirsýn yfir fjölda hjúkrunarfræðinga í  

handleiðslu á hverjum tíma, hefur upplýsingar um menntaða handleiðara og tekur á móti 

beiðnum um handleiðslu sem komið er í réttan farveg (Landspítali, e.d.-a).   

 Til að byrja með komu beiðnir um handleiðslu aðallega frá hjúkrunarfræðingum á 

geðsviði Landspítalans og sendu yfirmenn hjúkrunarfræðinganna beiðnir til handleiðara 

(„Handleiðsla fyrir“, 2002). Lengi framan af var hvatinn að beiðnum um handleiðslu sá að 

eitthvað væri athugavert við samskipti eða frammistöðu hjúkrunarfræðings og þess vegna 

óskaði yfirmaður hans eða stjórnandi deildarinnar eftir handleiðslu fyrir viðkomandi til að 

hafa áhrif á samskipti hans og/eða frammistöðu (Björg Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

25. október 2010). Auk þess var handleiðsla í boði fyrir hjúkrunarfræðinga sem voru nýir í 

starfi (Páll Biering, munnleg heimild, 20. apríl 2011).  

Boðið er uppá ýmis form handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga á Landspítalanum: 

einstaklingshandleiðslu yfir vetrarmánuðina í 25 skipti, stjórnendahandleiðslu, handleiðslu 

við þróun á nýju hlutverki í átta skipti, handleiðslu fyrir starfshlutverk, hóphandleiðslu fyrir 

hópa og/eða starfsfólk deilda og hóphandleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga á fyrsta starfsári í 

16-18 skipti (Landspítali, e.d.-e). Þegar sótt er um handleiðslu á Landspítalanum, er  

umsækjanda úthlutað viðtali við tengilið sem hefur þann tilgang að greina orsakir og eðli 

beiðnarinnar, upplýsa um biðtíma eftir handleiðslu og hverjir handleiði. Fyrir utan þá  

handleiðslu sem hjúkrunarfræðingum hefur staðið til boða á Landspítalanum undanfarin 23 

ár, bjóða sérfræðingar á einkastofum einnig uppá markvissa handleiðslu fyrir íslenska 

hjúkrunarfræðinga. Má til dæmis nefna sálfræðinga, sem bjóða bæði upp á handleiðslu fyrir 

einstaklinga sem starfsmannahópa og námskeið í vinnusálfræði, samstarfi, samvinnu og  
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aðferðum til að leysa ágreining.   

Ástæður þess að hjúkrunarfræðingar þarfnast handleiðslu 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að bakgrunnur hjúkrunarfræðinga og álag er ástæða  

handleiðslu, einnig þörf fyrir samskiptalegan stuðning og leiðbeiningu í starfi, þörf stjórnenda 

fyrir aðstoð við að gera sér grein fyrir veikleikum sínum og styrkleikum og þörf fyrir að bæta 

starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga (Holst og Severinsson, 2003; Lohiniva og Purola, 2004; 

Schalk, Bijl, Halfens, Hollands og Cummings, 2010; Severinson og Hummelvoll, 2001; 

West, 1999). Verður nú gerð nánari grein fyrir bakgrunni hjúkrunarfræðinga,  

samskiptaleiðum hjúkrunarfræðinga og því álagi sem þeir upplifa. 

Bakgrunnur hjúkrunarfræðinga 

Hjúkrunarfræðingar búa yfir mismunandi færni,  hæfileikum og áhuga, lifa við  

fjölbreyttar félagslegar aðstæður og bera ólíkar vonir og væntingar til starfsins og lífsins. 

Ætla má að hjúkrunarfræðingar hafi einlægan áhuga á að láta gott af sér leiða og séu oft 

drifnir áfram af hugsjón, en hugmyndir um hjúkrunarstarfið sem hugsjóna- og kvennastarf 

eru byggðar á gömlum grunni. Bendir til að mynda Kristín Björnsdóttir (2005) á í bók sinni 

að hjúkrunarumönnun var talin til skyldu allra kvenna fram að fyrstu áratugum tuttugustu 

aldar. Ekki var talið að hjúkrunarkonur þyrftu sjálfar á umhyggju að halda. Þvert á móti var 

það talið til helstu eiginleika góðra hjúkrunarkvenna að vera færar um sjálfsafneitun, eins og  

Sigríður Eiríksdóttir (1931, bls. 4) benti á í grein sinni:  

„Ég á við stöðuga afneitun eigin hagsmuna, og vera ávallt reiðubúin til þess 

að setja sig inní annarra hugsanir og þarfir, án tillits til sjálfs sín og með óskir og 
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velferð bræðra sinna og systra fyrir brjósti. Slíkt getur því ekki orðið annað en 

sjálfsafneitun.“ 

 Kenningasmiðir samtímans í hjúkrun leggja aftur á móti áherslu á að  

hjúkrunarfræðingur annist um sjálfan sig. Sigríður Halldórsdóttir (2006) sýndi fram á að 

kjarni hjúkrunarstarfsins væri fólginn í fimm þáttum faglegrar umhyggju sem grundvölluðust 

á innsæisþekkingu og sjálfsrækt sem efldust með handleiðslu. Benner (1982) skilgreindi  

innsæi sem „þekkingu án rökrænnar forsendu“ (e. understanding without rationale) og sagði 

jafnframt að innsæi í hjúkrun væri list fremur en vísindi. Innsæi hefur ennfremur verið  

skilgreint sem færni í að beita heildrænni hugsun við aðstæður, fremur en hinni línulegu, 

verkhæfðu hugsun sem hjúkrun byggist almennt á og einnig sem djúpur, næmur skilningur á 

mannlegu eðli (Íslensk orðabók, 2007; Jón Hilmar Jónsson, 2005; Lyneham, Parkinson og 

Denholm, 2008; McCormack, 1992). Vegferð hjúkrunarfræðings frá byrjanda til sérfræðings 

í starfi, miðar Benner (1984) út frá færni hans til að beita innsæi í störfum sínum. Það er,  

innsæi hjúkrunarfræðings eflist um leið og hann nálgast stig sérfræðings.  

Auk þess að efla innsæi eru ástæður þess að hjúkrunarfræðingar þarfnast sjálfsræktar í 

formi handleiðslu þær að hjúkrunarfræðingar upplifa hluttekingarþreytu (e. secondary 

traumatic stress) og hafa margir orðið fyrir erfiðri persónulegri reynslu og eru því særðir 

græðarar (e. wounded healers) (Biering, 1998; Conti-O´Hare, 2002; Figley, 1995). Verður nú 

gerð grein fyrir þessum hugtökum. 

 Bent hefur verið á að ef hjúkrunarfræðingar annist ekki um sjálfa sig og komi ekki 

auga á einkenni hluttekningarþreytu dregur úr hæfni þeirra til að veita skjólstæðingum sínum 
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fullnægjandi hjúkrunarþjónustu (Meadors and Lamson, 2008). Hluttekningarþreyta (e. 

secondary traumatic stress eða compassion fatigue) er ákveðið atferli og líðan sem er  

afleiðing streituvekjandi atburðar sem náinn eða tengdur einstaklingur gengur í gegnum. Um 

er að ræða álagið sem fylgir í kjölfar þess að hjálpa eða vilja hjálpa þeim aðila (Figley, 1995, 

bls. 10). Meginhugtök hluttekningarþreytu eru samlíðan og afhjúpun. Fjórar ástæður valda 

því að hjúkrunarfræðingar eiga á hættu að upplifa hluttekningarþreytu (Figley, 1995): 

1) Hjúkrunarfræðingar búa yfir samlíðan sem gerir þeim kleift að hjálpa þeim sem 

þarfnast hjálpar. 

2) Margir hjúkrunarfræðingar hafa sjálfir upplifað streituvekjandi atburð í eigin lífi. 

3) Streituvekjandi lífsviðburður hjúkrunarfræðings er endurupplifaður gegnum  

streituvekjandi atburð skjólstæðings. 

4) Lífsviðburðir barna hafa áhrif á hjúkrunarfræðinga. 

Sem forvörn gegn hluttekningarþreytu þarf að vera til staðar á spítala formlegt 

stuðningskerfi fyrir hjúkrunarfræðinga, s.s. handleiðsla (Rourke, 2007).  

Hjúkrunarfræðingar eiga margir að baki erfiða persónulega lífsreynslu sem getur eflt 

innsæi þeirra með handleiðslu. Því til stuðnings er  staðhæfing sálfræðingsins Carl Jung 

(1961, bls. 134) sem hann setti fram í ævisögu sinni: „Einungis græðari (e. healer) sem 

viðurkennir að vera berskjaldaður fyrir sársauka (e. wounded) er fær um að veita særðum 

skjólstæðingum hjálp“ eða: „Only the wounded physician heals“. Ástæðuna sagði hann vera 

þá að græðarar áttuðu sig ekki á þeim hæfileika sínum að hjálpa öðrum, fyrr en þeir hefðu 

sjálfir upplifað streituvaldandi lífsviðburð eða sársauka. Guðfræðingurinn Henri Nouwen 

(1979) kannaði hvernig streituvaldandi lífsviðburðir græðara tengjast lífsviðburðum þeirra 

sem annast er um. Hann hélt því fram að þegar græðarar gera sér grein fyrir og viðurkenna 
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eigin einmanaleika, einangrun, aðskilnað og höfnun, er mögulegt að eigin sársaukaupplifun 

nýtist viðkomandi til að tengjast sársaukaupplifun skjólstæðinga sinna. Þannig umbreytist sá 

sjálfsskilningur að persónulegir veikleikar og vanmáttur séu byrði, í að vera uppspretta og 

bjargráð til hjálpar öðrum. Nouwen áréttaði að það að skilja og finna tilgang í eigin sársauka 

væri stöðugt ferli þekkingar og skilnings. Jafnframt hélt hann því fram að til að mögulegt sé 

að annast um aðra með einlægri og faglegri umhyggju, þurfi græðarinn að vera sáttur í sinni 

eigin tilveru. Það er, særður græðari (e. wounded healer) býr yfir innsæi sem gerir honum 

kleift að viðurkenna og gera sér grein fyrir áhrifum eigin sársauka og vanmáttar á viðbrögð 

sín og líðan, sem veldur því að hann er fær um að annast um aðra. Ef sársaukanum eða 

reynslunni er ekki umbreytt getur viðkomandi orðið sem kallað er gangandi sársauki (e. 

walking wounded). Það er, hann gerir sér grein fyrir sársaukanum en er ekki fær um skilja 

áhrifin sem sársaukinn/reynslan veldur, né fær um umbreyta eigin skilningi í þá átt að vera 

bjargráð til hjálpar öðrum (Conti-O´Hare, 2002; Myss, 1997; Sedgwick, 1994). Gerð hefur 

verið grein fyrir þeim einstaklingsbundnu þáttum sem góðir græðarar (e. great healers) sem 

hvíla sáttir í sjálfum sér eru taldir búa yfir (Conti-O´Hare, 2002; Keegan, 1994; Mitchell og 

Cormack, 2002/2003; Sedgwick, 1994): 

 Afburða faglegri færni. 

 Fær um að sýna skjólstæðingum og samstarfsfólki samhygð. 

 Hefur innsæi og kemur auga á innri bjargráð skjólstæðinga til aukinnar vellíðunar. 

 Hugsar jákvætt; jákvæð hugsun hvetur lækningu. 

 Fær um að auðsýna hluttekningu gagnvart skjólstæðingum og samstarfsfólki, sem 

kemur fram í hegðun og færni í virkri hlustun. 
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 Sýnir auðmýkt gagnvart því að þáttur hans/hennar í lækningaferlinu er aðeins hluti af 

mörgum. 

 Gerir sér grein fyrir að lækning er samfellt ferli sem felur í sér að láta af hegðun sem 

hindrar lækningu og persónulega þróun. 

 Sinnir eigin heilsu og vellíðan.  

 Hjúkrunarfræðingar líkt og aðrir græðarar þurfa að vera meðvitaðir um eigin sársauka 

og streituvalda og gefa sér tíma til eflingar persónulegra og faglegra eiginleika, eins og  

Sigfinnur Þorleifsson (2001, bls. 75) bendir á: „Umhyggjan er þá kannski fyrst og síðast 

fólgin í viðurkenningu á þessu: Að tryggt sé að við fáum næði til að vera svo við getum veitt 

öðrum af því sem við erum“.  

Hjúkrunarfræðingar og samskiptaleiðir  

Ein ástæða þess að hjúkrunarfræðingar sækja handleiðslu er sú að starfið byggir að 

stórum hluta á samskiptum (Landsspítali, e.d.-b; Peplau, 1952). Sýnt hefur verið fram á að 

handleiðsla eflir samskiptafærni, hlustunarfærni og stuðlar að samkennd (Cross o.fl., 2010; 

Hyrkäs o.fl., 2005). Það er mikilvægt í ljósi þess að hjúkrunarstarfið kallar á samskipti við 

skjólstæðinga, samstarfsfólk og aðstandendur og sýnt hefur verið fram á aukinn  

meðferðarárangur þegar hjúkrunarfræðingar mynda tengsl og eiga uppbyggjandi samskipti 

við skjólstæðinga sína og samstarfsfólk (Sigríður Halldórsdóttir, 2003/2006). Rannsóknir 

hafa sömuleiðis leitt í ljós að góð samskipti hafa jákvæð áhrif á starfsánægju, ánægju  

skjólstæðinga, stöðugleika í starfi og gæði hjúkrunar, auk þess að draga úr einkennum 

kulnunar (Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009). Góð samskipti á vinnustað 

birtast í stuðningi innan samstarfshópsins, sem  leiðir til minna álags á vinnustaðnum og 
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styrkur streituvalda minnkar (Tomey, 2004; Viswesvaran, Sanches og Fisher, 1999). Aftur á 

móti geta neikvæðir samskiptahættir, s.s. einelti þrifist í niðurbrjótandi starfsumhverfi sem 

einkennist af álagi (Hughes, 2003; Stevens, 2002; Vessey, Demarco, Gaffney og Budin, 

2009). Bent hefur verið á að meginástæða þess að ekki takist að koma í veg fyrir einelti á 

vinnustað er skortur á samkennd og stuðningi (Vessey o.fl., 2009). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar á heilsufari, líðan og starfsumhverfi íslenskra hjúkrunarfræðinga verða 7% 

hjúkrunarfræðinga einhvern tíma á starfsævi fyrir einelti í starfi (Gunnarsdottir, Sveinsdottir, 

Bernburg, Fridriksdottir og Tomasson, 2006). 

Hjúkrunarfræðingar verða að vera færir um að gera sér grein fyrir hlutverki sínu og 

viðeigandi hegðun í mismunandi aðstæðum og vera meðvitaðir um að í samskiptum milli 

umönnunaraðila og skjólstæðings getur yfirfærsla og/eða gagnyfirfærsla átt sér stað (Stuart, 

2009). Hugtakið yfirfærsla hefur verið skýrt sem endurupplifun liðinna tilfinninga eða 

reynslu í samskiptum við annan einstakling sem hefur ekkert með hina fyrri upplifun að gera 

(Freud, 1905; Stuart, 2009). Það þarf ekki álagsaðstæður til að vekja upp slík viðbrögð, 

heldur getur verið nóg að viðmælandinn tali með ákveðnum málróm eða sýni ákveðna  

framkomu. Stuart segir yfirfærsluviðbrögðin vera tilraun þess sem yfirfærir til að yfirvinna 

kvíða gagnvart aðstæðunum sem hann/hún er í, eða kvíða gagnvart viðkomandi einstaklingi 

sem hann/hún yfirfærir á. Hjúkrunarfræðingar þurfa að gera sér grein fyrir hugsanlegum  

viðbrögðum í aðstæðum til að komast hjá yfirfærslu, vegna þess að samskipti þess sem  

yfirfærir verða óviðeigandi og niðurbrjótandi. Komið er fram við þann sem yfirfært er á sem 

óvinveittan eða óæðri aðila eða honum vorkennt (Stuart, 2009). Hugtakið gagnyfirfærsla (e. 

countertransference) er andstætt yfirfærsluhugtakinu. Þá er átt við viðbrögð, líðan og viðhorf 

umönnunaraðilans gagnvart skjólstæðingi, sem byggjast á persónulegri reynslu og innri  
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togstreitu umönnunaraðilans og leiðir til þess að ábyrgð meðferðarinnar yfirfærist að öllu 

leyti á skjólstæðinginn (Freud, 1905; Stuart, 2009).  

 Sýnt hefur verið fram á að færni í samskiptum og sá samskiptaháttur sem  

hjúkrunarfræðingar velja sér í persónulegu lífi og starfi, tengist þeim fyrirmyndum sem 

viðkomandi hafði í uppeldi. Börn nota frá unga aldri minningar, atburði, upplifanir og  

samskipti sín við mikilvæga einstaklinga í lífi sínu til að skilja nýja reynslu, og sú  

tengslamyndun sem verður til milli barns og fullorðins aðila leggur grunninn að  

samskiptahæfni barnanna á fullorðinsárum (Bowlby, 1969; Sroufe, England, Carlson og 

Collins; 2005; Weinfeld, Whaley og Egeland; 2004). Með tengslakenningu Bowlby (1969) að 

leiðarljósi sýndu Thompson og Raikes (2003) fram á að náin tengsl sem koma til síðar á 

æviskeiðinu eru undir áhrifum frá hinni fyrstu tengslamyndun í æsku. Samskiptahætti er 

einnig hægt rekja til bernskunnar eins og Eric Berne (1964/1996) sýndi fram á með kenningu 

sinni um tjáskiptagreiningu (e. transactional analysis) þar sem ein þriggja tjáningaaðferða 

hvers einstaklings er barnatjáning (e. child ego) sem er lýsandi fyrir líðan sem einstaklingur 

hafði sem barn. Hinar tvær eru foreldratjáning og fullorðinstjáning. Foreldratjáning (e. parent 

ego) er lýsandi fyrir viðhorf og hegðun sem einstaklingi var kennt af foreldrum og/eða 

kennurum. Hún einkennist af forræðishyggjuviðhorfi þar sem viðkomandi setur sig í 

foreldrahlutverk í samskiptum þar sem viðmælandi hans er í hlutverki barns eða ómyndugs 

einstaklings sem þarfnast umvöndunar, umhyggju og verndar.  Fullorðinstjáning (e. adult 

ego) leiðir fram hegðun og viðhorf sem byggjast á gagnrýnni upplýsingasöfnun og vitrænum 

röksemdum. Einstaklingur sem tjáir sig á þennan hátt, er rólegur og yfirvegaður, ber eðlilega 

ábyrgð og treystir öðrum. Viðkomandi veit vel fyrir hvað hann stendur og stendur ekki. Þó 
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allir einstaklingar búi yfir þessum þremur tjáningaraðferðum er alltaf ein sem er ríkjandi hjá 

hverjum einstaklingi og sagði Berne að til að geta átt í sem bestum samskiptum þurfi  

einstaklingur að gera sér grein fyrir eigin tjáningaraðferðum og annarra. Þannig gerir boð-

skiptagreiningin kleift að greina samskipti sem eiga sér stað milli einstaklinga og afhjúpa 

ómeðvituð og niðurbrjótandi samskipti.   

 Traust og góð samskipti hafa verið skilgreind sem einn átta lykilþátta fagmennsku í 

hjúkrun (RNAO, 2007). Að réttar upplýsingar komist rétta leið er hluti öryggismenningar 

innan stofnunar og þar skiptir samskiptahátturinn máli. Lykill heilbrigðs starfsumhverfis 

hjúkrunarfræðinga felst í markvissum og uppbyggilegum samskiptum þar sem lítill tími er til 

samskipta, meðferð skjólstæðinga er flókin, ferlið gengur hratt fyrir sig og margar starfsstéttir 

koma að meðferð. Bent hefur verið á að handleiðsla er árangursríkt bjargráð til eflingar  

samskiptafærni og lykilatriði uppbyggjandi samskipta á stofnun er ábyrgð og framlag hvers 

einstaklings til samskiptanna (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski og Silber, 2002; Cross o.fl., 

2010; Hyrkäs o.fl., 2005; Kanter, 1993).   

Hjúkrunarfræðingar og álag  

Rannsókn Cho, Laschinger og Wong (2006) leiddi í ljós að kulnunareinkenni eru algeng 

meðal nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga, en 66% þátttakenda lýstu einkennum kulnunar. 

Kulnun hefur verið skilgreind sem örmögnun, vantraust, tortryggni og vanmáttur, sem eru 

viðbrögð við stöðugu vinnuálagi, einsleitum starfsháttum, ágreiningi við stjórnendur eða 

samstarfsfólk og varnarleysi gagnvart krefjandi uppákomum í starfi (Maslach og Jackson, 

1981). Lykileinkenni kulnunar er tilfinningaleg örmögnun sem leiðir til þess að mörkin í 
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samskiptum við samstarfsfólk og skjólstæðinga verða annaðhvort of stíf eða of flæðandi og 

færni í að sýna skjólstæðingum einlæga samhygð minnkar, auk þess sem afkastageta og  

starfsárangur minnkar. Önnur einkenni kulnunar geta verið líkamleg þreyta, áhugaleysi  

gagnvart starfi, minni starfsfærni, minni starfsorka, aukinn pirringur, aukinn svefn, minni 

einbeitingarhæfni, kvef- og flensulík einkenni (Leiter og Maslach, 2004; Maslach, Schaufeli 

og Leiter, 2001; Mommersteeg, Heijnen, Kavelaars og van Doomen, 2006).  

Maslach og Jackson (1981) sögðu kulnun (e. burnout) koma fram við aðstæður þar sem 

mótstaða einstaklings gagnvart álagi nægir ekki til að mæta því. Það eru auknar líkur á 

kulnun ef starfið er andlega krefjandi og ekki standa til boða viðeigandi bjargráð, svo sem 

handleiðsla (Karasek og Theorell, 1990). Niðurstöður rannsóknar á sjálfsmati íslenskra 

hjúkrunarfræðinga á áhrifaþáttum líkamlegrar og andlegrar heilsu leiddu í ljós að ekki 

einungis álagsþættir í starfi auka líkur á andlegri vanlíðan heldur hefur persónulegt álag í 

einkalífi einnig mikið vægi (Sveinsdóttir og Gunnarsdóttir, 2008). Aukin tilfinningaleg 

örmögnun – kulnun – helst í hendur við minna sjálfræði hjúkrunarfræðinga í starfi sem  

upplifa minni stjórn á starfi sínu auk þess sem eðli samskipta milli hjúkrunarfræðings og 

yfirmanns breytast. Aftur á móti leiða jákvætt, faglegt umhverfi og lítil einkenni kulnunar, til 

meiri starfsánægju og betri meðferðarútkomu skjólstæðinga (Aiken o.fl., 2002; Vahey,  

Aiken, Sloane, Clark og Vargas, 2004).  Til að hindra kulnun meðal heilbrigðisstarfsfólks er 

lagt til að huga að forvörnum, svo sem handleiðslu, því sýnt hefur verið fram á að það að 

sækja handleiðslu, fá stuðning handleiðara, hafa jákvætt viðhorf gagnvart handleiðslu og að 

geta rætt viðkvæm trúnaðarmál við handleiðara dregur úr einkennum kulnunar eins og 

tilfinningalegri örmögnun og ópersónulegri framkomu (Berg, Welander Hanson og Hallberg, 

1994; Edwards o.fl., 2006; Hawkins og Sohet, 2000; Koivu, Hyrkäs og Saarinen, 2011).    
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Hindranir og hvatar handleiðslu hjúkrunarfræðinga 

Hindranir gagnvart handleiðslu felast annars vegar í einstaklingunum og hins vegar 

stofnuninni. Hindranir stofnunar eru tilkomnar vegna stjórnunarlegs og persónulegs 

ágreinings, skorts á þekkingu á eðli og tilgangi handleiðslu, tímaskorts hjúkrunarfræðinga og 

takmarkaðra bjargráða heilbrigðisþjónustunnar. Auk þess sem eðli samskipta og tengsla 

innan stofnunar áður en handleiðsla er innleidd getur verið hamlandi (Bond og Holland, 

1998; Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner og Paunonen-Ilmonen, 2002; Taylor og Harrison, 

2010). Helstu hindranir einstaklings felast í því hvernig viðkomandi upplifir handleiðslu fyrir 

sjálfan sig og tengist líðan, svo sem ótta við breytingar, skorti á sjálfstrausti, þekkingu, færni 

eða skilningi (Bush, 2005). Það er talið auka líkur á árangri og velgengni handleiðslunnar ef 

þekking á handleiðslu er fyrir hendi, gerð er grein fyrir hlutverkum allra í handleiðslu, ábyrgð 

hvers og eins og væntingum til handleiðslunnar (Cottrell, 2002; Lynch og Happell, 2008-a/-b; 

Williams og Irvine, 2009). Mótvægisaðgerðir stjórnenda Landspítalans í kjölfar  

Starfsumhverfiskönnunar 2010 gefa þó vísbendingar um að skilningur á gagnsemi  

handleiðslu sé að aukast, því aðgerðirnar fela meðal annars í sér reglubundna handleiðslu 

(Landspítali, 2010; Landspítali, e.d.-f).  

Mismunandi sérsvið hjúkrunar  

 Handleiðsla hjúkrunarfræðinga á sér lengri sögu innan geðhjúkrunar en annarra  

sérsviða hjúkrunar, þar sem bæði þekking á handleiðslu og notkun er útbreidd (Edwards o.fl., 

2006). Því til stuðnings er spurningakönnun Davey, Desousa, Robinson og Murrells (2006) 

sem leiddi í ljós að 58% geðhjúkrunarfræðinga sóttu handleiðslu þegar rannsóknin átti sér 

stað, en aðeins 31% hjúkrunarfræðinga sem önnuðust fullorðna og 35% sem hjúkruðu 
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börnum. Ástæðurnar voru taldar þær að geðhjúkrun krefst ekki aðeins ígrundunar á starfinu 

heldur einnig faglegs stuðnings, bæði byrjenda í starfinu sem reynslumeiri  

hjúkrunarfræðinga. Einnig kalla takmarkanir einstaklinga á þörf fyrir aðstoð í að viðhalda 

hlutlægu viðhorfi í meðferðarferlinu og að takast á við álagið sem því fylgir (Brunero og 

Stein-Parbury, 2008; Butterworth o.fl., 2008; Buus og Gonge, 2009; Nicklin, 1995; Stuart, 

2009). Buus og Gonge (2009) benda einnig á að handleiðsla innan geðhjúkrunar hefur annað 

form en handleiðsla innan annarra sviða, vegna þess að viðfangsefni geðhjúkrunar eru  

sálfélagsleg. Álagið sem hjúkrunarfræðingar upplifa við að tileinka sér þá þekkingu og 

viðhorf sem krafist er við meðferðirnar er af öðrum toga en álagið sem fylgir meðferðum 

innan annarra sviða og af því leiðir að form handleiðslunnar er annað. En þar er einnig komin 

hugsanleg skýring á því að handleiðsla er almennari í geðhjúkrun en meðal annarra sérsviða 

hjúkrunar: tilfinningalegt álag innan annarra sviða er óþekktara eða minna rætt. Nema ef vera 

skyldi meðal krabbameins- og líknarhjúkrunar. Litið er á andlegt álag sem einkamál, og 

hverjum og einum sett í sjálfsvald að leita sér stuðnings en er ekki hluti vinnumenningarinnar 

(Cronqvist, 2004; Jones og Cutcliffe, 2009; Watts, Botti og Hunter, 2010).  

Vinnumenning   

 Gildi Landspítalans sem voru kynnt árið 2010 eru umhyggja, fagmennska, öryggi og 

framþróun og leggja grunninn að starfsemi og vinnumenningu spítalans (Landspítali, e.d.-

g).Vinnumenning á spítala hefur áhrif á líðan hjúkrunarfræðinga og meðferðarárangur  

skjólstæðinga þeirra (Laschinger, Finegan og Shamian, 2001; Laschinger, Finegan, Shamian 

og Wilk, 2001). Hún getur verið annaðhvort uppbyggjandi og valdeflandi eða niðurbrjótandi 

varnarmenning (Glisson og James, 2002; Kanter, 1993; Tomey, 2004). Eðli vinnumenningar 

fer að stærstum hluta eftir stjórnanda og/eða leiðtoga deildar sem er límið sem viðheldur  
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heilbrigðu vinnuumhverfi meðan vinnumenningin samþættir vinnuumhverfið og leiðtogann 

(Shirey, 2009). Bent hefur verið á að áhrifamikill leiðtogi starfshóps sem hefur skýra  

framtíðarsýn á starfsemina hefur áhrif á aðra starfsmenn og grundvallar uppbyggjandi 

vinnumenningu (Laschinger, Finegan og Wilk, 2009; Stichler, 2009; Tomey, 2004).  

Eiginleikar leiðtoga sem leiða til uppbyggjandi vinnumenningar eru að vera einlægur,  

trúverðugur, hafa skýr markmið, gildi og sjálfsaga. Með sjálfsþekkingu, persónulegri og  

faglegri þróun eflast þessir eiginleikar (Shirey, 2006).  

Menning sem ríkir á deild spítala þarf að búa yfir skilyrðum fyrir allt starfsfólkið til að 

læra, þroskast, breytast og þróast í starfi til að útkoman verði gæðaþjónusta (Glisson og  

James, 2002; Ulrich, Buerhaus, Donelan, Norman og Dittus, 2007). Regluleg handleiðsla og 

heilbrigð samskipti með skýrum samskipta- og verklagsreglum efla uppbyggjandi 

vinnumenningu (Aarons og Sawitsky, 2006; Girling, Leese og Maynard, 2009; Lyth, 2000; 

Manthey, 2007). Sýnt hefur verið fram á að auk vanþekkingar hafa stjórnunarlegir þættir 

mest áhrif á tilurð handleiðslu á deild spítala og er ein af hindrunum handleiðslu hræðsla 

deildarstjóra við að handleiðsla geti dregið úr valdi þeirra og stjórnunarmöguleikum (Bush, 

2005). Jafnframt hefur verið sýnt fram á að handleiðsla vegur ekki upp á móti ófullnægjandi 

aðstöðu, lélegri stjórnun eða áhugalausu starfsfólki, en hún  geti skapað menningu innan 

hjúkrunarstéttarinnar þar sem hjúkrunarfræðingar geta blómstrað ef þeir eru tilbúnir til að 

þiggja hana og ef stjórnunin er styðjandi (Bishop, 1994). 
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Færni handleiðara   

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að bæði persónulegir eiginleikar og hæfileikar handleiðara 

ásamt menntun og þjálfun í handleiðslu geta staðið í vegi fyrir árangri handleiðslunnar  

(Bishop, 1998; Hyrkäs, Appleqvist-Schmidlechner og Haataja, 2006). Um 90%  

handleiðsluþega vilja ekki að handleiðari sé stjórnandi á deild eða innan starfshópsins. Það 

leiði til ágreinings, misskilnings, hlutverkaruglings og dragi úr stuðningsíhlutun og  

starfsþróunaríhlutun handleiðslunnar. En það hvetji til og viðhaldi handleiðslu ef gefinn er 

kostur á að velja sér handleiðara (Butterworth, 1998; Cutcliffe og Proctor, 1998-a/-b; Hyrkäs 

o.fl., 2006; Hyrkäs o.fl., 2005; Yegdich, 1999-b;  Paunonen og Hyrkäs, 2001; Taylor og  

Harrison, 2010).    

Árangur handleiðslu hjúkrunarfræðinga  

Handleiðsla er ekki eingöngu ætluð hjúkrunarfræðingum sem vinna innan ákveðinna 

sérgreina heilbrigðisþjónustu. Né heldur er hún eingöngu ætluð byrjendum í hjúkrun eða 

mjög reynslumiklum hjúkrunarfræðingum. Hún er ætluð öllum hjúkrunarfræðingum sem 

„vilja þroskast í starfi og bæta starfsímynd sína“ (Landspítali, e.d.-a). Að koma á reglulegri 

handleiðslu meðal hjúkrunarfræðinga hefur í för með sér breytingar á viðhorfum og  

menningu deilda, en ávinningurinn fyrir starfsfólkið, stofnunina og þjónustuþegana gerir það 

þess virði (Driscoll og O„Sullivan, 2007; Girling o.fl., 2009; Stevenson og Jackson, 2000). 

Til dæmis hefur verið sýnt fram á minni starfsmannaveltu á spítölum sem taka frá tíma og 

nýta bjargráð varðandi starfsþróun og fræðslu í formi handleiðslu, leiðbeiningar og 

markþjálfunar (Neuhauser, 1999). Í töflu 3 er samantekt  rannsóknarniðurstaðna á árangri 

handleiðslu hjúkrunarfræðinga sem hafa leitt í ljós að árangurinn er margþættur.  
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Þátttakendur lýsa meðal annars aukinni sjálfsþekkingu, auknu innsæi, auknu úthaldi í starfi, 

starfsþróun, starfsánægju, minni einkennum kulnunar og kvíða, betri yfirsýn,  

stuðningsupplifun, jákvæðari og meira uppbyggjandi vinnumenningu (Arvidsson, Löfgren og 

Fridlund, 2000/2001; Buus, Angel, Traynor og Gonge, 2011; Cross o.fl., 2010;  Edwards 

o.fl., 2006; Gonge og Buus, 2011; Hyrkäs o.fl., 2006; Hyrkäs o.fl., 2005; Koivu o.fl., 2011; 

Sigrún Júlíusdóttir, 2000).  
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Tafla 1. Árangur handleiðslu hjúkrunarfræðinga. 

Heimild (ár) land Tilgangur Aðferð Úrtak Árangur handleiðslu 

Arvidsson o.fl. (2000/2001) 

Svíþjóð 

 

Gera grein fyrir áhrifum 2 ára 

tímabils reglulegrar hand-
leiðslu, 1, 2 og 4 árum eftir lok 

handleiðslu 

Hálfstöðluð viðtöl með 

opnum spurningum. 

 

10 geðhjfr 1) Eflir starfsþróun  

2) Eflir fagímynd 
3) Eykur starfsánægju 

4) Eflir þekkingu 

5) Eflir færni 
6) Eykur öryggi í starfi  

7) Eflir sjálfsþekkingu  

8) Eflir þroska 

Buus o.fl. (2011) Danmörk Kanna upplifun þátttakenda af 

hóphandleiðslu 

Hálfstöðluð viðtöl 

 

22 geðhjfr 

1) Auðveldar sameiginlega 

lausn á starfstengdum 

vanda 
2) Árangursrík við úrvinnslu 

sársaukafullra atburða 

Cross o.fl.  (2010) Ástralía  Innleiðing og mat  á árangri 

hóphandleiðslu  

Hálfstaðlaðar, opnar 

spurningar  

4 hjfr 

1) Eflir samkennd 

2) Áreynslulaus samskipti 
3) Eflir sjálfstraust 

Edwards o.fl. (2006) Bretland Gera grein fyrir áhrifum hand-

leiðslu á einkenni kulnunar 

Spurningakönnun 

 

260 geðhjfr 1) Minni einkenni kulnunar 

 

Gonge og Buus (2011) Danmörk Prófun líkans til greiningar á 

árangri handleiðslu 

Spurningakönnun 

 

136 hjfr á geð-

deildum 

1) Eykur starfsánægju  

2) Eykur úthald í starfi  
3) Auðveldar notkun 

bjargráða við úrlausn 

vanda í starfi 
4) Minni einkenni kulnunar 

5) Minni álagseinkenni 

 
Hyrkäs o.fl. (2006) Finnland Gera grein fyrir áhrifum bak-

grunns og stjórnskipulags á 

árangur handleiðslu  

Spurningakönnun  662 (83%)  
kvk hjfr 

136 (17%) 

kk hjfr 

1) Eykur starfsánægju 
2) Eykur gæði þjónustu  

3) Minni einkenni kulnunar  

 

Hyrkäs o.fl. (2005) Finnland Gera grein fyrir langtíma 
árangri handleiðslu meðal 

hjúkrunarstjórnenda ári eftir að 
tveggja ára handleiðslutímabili 

lauk 

Skrifaðar ritgerðir um 
aðstæður samkvæmt gefnu 

sniði 

32 hjúkr.- stjór-
nendur 

1) Eykur yfirsýn  
2) Eykur hæfni til forgangs-

röðunar 
3) Eykur mikilvægi hand-

leiðslu innan starfshóps. 

4) Eflir sjálfsþekkingu  
5) Eflir þroska 

Koivu o.fl. (2011) Finnland. Gera grein fyrir hvað aðgreini 

hjúkrunarfræðinga sem sækja 

handleiðslu frá þeim sem 
ákveða að gera það ekki  

Samanburðarrannsókn  124 hjfr sem sóttu 

handleiðslu 

204 sem sóttu ekki 
handleiðslu 

1) Aukin innri starfshvöt 

2) Minni einkenni kulnunar 

3) Upplifa eflandi og réttláta 
stjórnun og menningu 

 

Sigrún Júlíusdóttir (2000) Ísland Fá heildaryfirlit yfir stöðu 
handleiðslumála og bera saman 

reynslu og viðhorf faghópa til 

handleiðslu 

Spurningakönnun  

 

44 geðhjfr 

384 fél.ráðgj.- 

iðjuþj.- námsráðgj.- 

sj.þj.- sálfr. 

1) Eykur fagmennsku 

2) Minni einkenni kulnunar 

3) Viðheldur úthaldi og 

kröftum 
4) Eykur gæðavitund 

5) Eykur aðhald 
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Aðferð 

Til samanburðar við niðurstöður fræðilegra rannsókna og til að gera grein fyrir stöðu 

handleiðslu hjúkrunarfræðinga á Íslandi, var framkvæmd eigindleg viðhorfskönnun með 

opnum spurningum meðal fimm íslenskra sérfræðinga sem standa á einn eða annan hátt að 

handleiðslu á Íslandi og fjögurra íslenskra, starfandi hjúkrunarfræðinga sem njóta  

handleiðslu. Tekin voru spurningaviðtöl við þátttakendur. Spurningarnar voru samdar af 

höfundi og leiðbeinendum með það að markmiði að fá annars vegar sýn sérfræðinga í  

handleiðslu á stöðu handleiðslu hjúkrunarfræðinga á Íslandi og hins vegar upplifun íslenskra 

handleiðsluþega af handleiðslu.  

Þýði og úrtak 

Úrtak viðhorfskönnunarinnar var valið í samráði við leiðbeinendur höfundar úr þýði 

starfandi heilbrigðisstarfsfólks. Þátttökuskilyrði sérfræðinga miðuðust við að viðkomandi 

væri reynslumikill handleiðari, hefði víðtæka þekkingu á handleiðslu og kæmi að handleiðslu 

fyrir hjúkrunarfræðinga. Þátttökuskilyrði starfandi hjúkrunarfræðinga miðuðust við að þeir 

væru með að minnsta kosti fimm ára starfsreynslu, væru í starfi á Landspítalanum og nytu 

handleiðslu í starfi sínu.  

Siðferðileg álitamál  

Þátttakendum var gerð grein fyrir tilgangi viðhorfskönnunarinnar og í hverju þátttaka 

þeirra fælist með tölvupósti eða í samtali. Að því loknu samþykktu þátttakendur  

undantekningalaust þátttöku að undangenginni beiðni þess efnis. Sérfræðingarnir fengu 

spurningarnar sendar í tölvupósti viku fyrir áætlaðan viðtalstíma, og gerð var grein fyrir  



36 

 

 

innihaldi spurninganna í samtali við starfandi hjúkrunarfræðinga degi fyrir áætlaða  

viðtalstíma. Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 áttu ekki við úrtakið í viðhorfskönnuninni 

þar sem viðtölin voru tekin við starfandi fagfólk um málefni sem tengjast starfi og því ekki 

talið að kæmi til siðferðilegra álitamála. Að mati leiðbeinenda var ekki þörf á leyfi 

Vísindasiðanefndar þar sem sjónarmið vísinda, mannréttinda og siðfræði mæltu ekki gegn 

framkvæmd viðhorfskönnunarinnar (Reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

286/2008). Lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 var fylgt við 

úrvinnslu gagna og því njóta viðmælendur nafnleyndar. Eftirfarandi nöfn viðmælenda sem 

birtast í verkefninu eru tilbúningur höfundar: 

 Sérfræðingarnir: Máni, Sóley, Unnur, Birta og Arna. 

 Hjúkrunarfræðingarnir: Jóna, Guðrún, Sigríður og Elín. 

 Framkvæmd – gagnasöfnun 

Viðtölin voru tekin með opnum spurningum sem gefa höfundi kost á dýpri upplýsingum 

um efnið og voru viðtölin hljóðrituð og skráð orðrétt til að eiga kost á nákvæmni í          

greiningu (Polit og Beck, 2010). Á mynd 3 á bls. 39, hafa spurningarnar verið teknar saman 

sem annars vegar viðtölin við sérfræðingana og hins vegar viðtölin við hjúkrunarfræðingana 

byggðust á. 
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Spurningar fyrir sérfræðinga Spurningar fyrir hjúkrunarfræðinga 

1. Hvernig er handleiðslumenningu innan LSH háttað 

að þínu mati? 

2. Af hverju óska hjúkrunarfræðingar eftir 

einstaklingshandleiðslu? 

3. Hvenær á einstaklingshandleiðsla við frekar en 

hóphandleiðsla? 

4. Mætti skapa ríkari handleiðslumenningu á  

spítalasvæðinu? 

5. Greinir þú kulnun meðal hjúkrunarfræðinga? 

6. Hvaða samskiptaerfiðleikum lenda  

hjúkrunarfræðingar í á deildum? 

7. Hver væri draumastaða þín og hvers vegna með  

tilliti til handleiðslu? 

8. Hvert er helsta álagið tengt hjúkrun sem þú upplifir 

í þínu starfi? 

9. Hvenær er handleiðsla orðin persónuleg meðferð? 

10. Hvaða áhrif hefur handleiðsla á samskipti milli 

hjúkrunarfræðinga? 

11. Hvaða áhrif hefur handleiðslan á vinnumenningu 

innan stofnunarinnar? 

1. Hve lengi hefur þú unnið hér? 

2. Hve lengi hefur þú notið handleiðslu? 

3. Ávinningur handleiðslu fyrir þig sem  

fagmann? 

4. Ávinningur handleiðslu fyrir þig sem  

einstakling? 

5. Áhrif handleiðslu á samskipti þín við  

samstarfsfólk og skjólstæðinga? 

6. Hefur handleiðslan haft áhrif á þína  

starfsþróun? 

7. Hvenær hefur þú upplifað handleiðslu sem 

bjargráð? Og undir hvaða kringumstæðum 

finnst þér hún nýtast best? 

8. Ef handleiðsla væri ekki? 

9. Eitthvað sem þú vilt bæta við? 

10. Áhrif handleiðslu á vinnumenninguna hér? 

 

Mynd 3. Viðhorfskönnun – viðtalsrammi. 

Gagnagreining 

Gagnagreining viðtalanna fól í sér annars vegar flokkun svaranna í ljósi markmiða 

viðhorfskönnunarinnar og hins vegar var heildarniðurstaða fengin með greiningu  

sameiginlegra þema sérfræðinga og hjúkrunarfræðinga. Leitaði höfundur þar í smiðju  

fyrirbærafræði eigindlegra rannsókna og grundaðrar kenningar Glaser og Strauss (Polit og 

Beck, 2010).  
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Niðurstöður 

Nú verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðhorfskönnunar á þríþættan hátt. Í fyrsta lagi 

verður gerð grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar meðal sérfræðinganna, í öðru lagi verður 

gerð grein fyrir niðurstöðum hjúkrunarfræðinganna og í þriðja lagi verður gerð grein fyrir 

heildarniðurstöðum viðhorfskönnunarinnar meðal sérfræðinganna og hjúkrunarfræðinganna 

sem var þemagreind með hliðsjón af grundaðri kenningu Glaser og Strauss (Polit og Beck, 

2010).   

Sérfræðingarnir 

Viðhorfskönnun leiddi í ljós þá sýn sérfræðinga í handleiðslu á stöðu handleiðslu 

hjúkrunarfræðinga á Íslandi að þekking á gagnsemi og framkvæmd hennar væri ábótavant, 

hún væri ekki sýnilegt úrræði og of fáir handleiðarar eru starfandi. Sérfræðingarnir voru á 

einu máli um að handleiðslan væri hjúkrunarfræðingum nauðsynleg vegna eðlis starfs þeirra; 

starfið byggir á samskiptum, hætta er á álagi og kulnun í krefjandi starfsumhverfi og starfið 

gerir kröfu til þess að hjúkrunarfræðingur sé fær um að láta ekki óleystan persónulegan vanda 

hafa áhrif á hlutverk sitt í starfinu. Viðhorf sérfræðinganna var að handleiðslan efldi  

samskiptafærni, minnkaði einkenni kulnunar og gerði hjúkrunarfræðingum kleift að greina á 

milli persónulegs og faglegs vanda. Þeir voru sammála um að handleiðsla væri ekki 

persónuleg meðferð, en sögðu jafnframt að einstaklingurinn sjálfur í sínu starfshlutverki væri 

miðdepill handleiðslunnar því bæði persónuleg og fagleg reynsla hefði áhrif á viðbrögð  

einstaklinga í starfi.   

Til að fullnægjandi árangur handleiðslu náist var það mat sérfræðinganna að 

nauðsynlegt væri að vilji stjórnenda og viðurkenning á gagnsemi handleiðslu væri fyrir hendi 
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auk þess sem handleiðarinn þyrfti að búa yfir fullnægjandi færni. Ennfremur töldu þeir eðli 

vinnumenningar skipta höfuðmáli við innleiðingu handleiðslu og árangur hennar á deild 

spítala eða á stofnun. Þeir sögðu handleiðslu geta haft jákvæð áhrif á vinnumenningu en þá 

yrði að vera fyrir hendi fær handleiðari, jákvæðni gagnvart handleiðslunni og þekking  

stjórnenda og starfsfólks á framkvæmd, markmiðum og tilgangi handleiðslunnar. 

Sérfræðingarnir höfðu þá framtíðarsýn fyrir handleiðslu hjúkrunarfræðinga að bæði 

skilningur stjórnenda og almennur skilningur myndi aukast á gagnsemi hennar, hún yrði eitt 

nærtækra verkfæra til aukinnar starfsþróunar og starfsánægju og sjálfsagður hluti  

starfsumhverfis. Handleiðurum myndi einnig fjölga og reglubundin handleiðsla yrði innleidd 

á ákveðnum deildum, s.s. gjörgæslu-, geð-, krabbameins-, vöku- og líknardeildum.  

Hjúkrunarfræðingarnir  

Hjúkrunarfræðingarnir í viðhorfskönnuninni bjuggu yfir sex, átta, níu og hálfs og tíu ára 

starfsreynslu. Einn hafði notið handleiðslu í sex ár, einn í sjö ár og tveir í átta ár. Árangur 

handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinganna sem fagmenn fólst í því að hún efldi fagvitund þeirra, 

faglega færni, starfsþróun og starfsánægju . Einnig jók handleiðslan samskiptafærni þeirra 

sem lýsti sér í umhyggjusömum, tillitsömum, heiðarlegum og jákvæðum samskiptum við 

samstarfsfólk, skjólstæðinga og aðstandendur. Þeir upplifðu samheldni og traust innan  

starfshópsins sem leiddi til þess að auðvelt var að tala um erfið, starfstengd mál og gagnrýna 

og hrósa hvort öðru. Handleiðslan jók einnig innsæi þeirra og sjálfsþekkingu, og var að þeirra 

mati bjargráð til að takast á uppbyggilegan hátt á við erfið samskipti og daglegt álag í starfi. 

Jafnframt kom fram að þó handleiðslan leiddi til þess að þeir væru meðvitaðir um styrkleika 
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sína, veikleika og takmörk, gerði hún þeim ekki kleift að taka taka vinnuna ekki með heim. 

Því var handleiðslan ekki persónuleg meðferð að mati hjúkrunarfræðinganna. Þeir sögðu  

almennt mikinn ávinning vera af handleiðslu, en úrvinnsla vanda, aðstæðna og viðbragða og 

að tala um hlutina væri alltaf á ábyrgð hvers og eins hjúkrunarfræðings.  

Hjúkrunarfræðingarnir sögðu færni handleiðarans skipta miklu máli og töldu það hafa  

neikvæð áhrif á árangur handleiðslunnar ef yfirmaður eða starfsmaður deildarinnar væri að 

handleiða. Viðhorf þeirra var að handleiðslan hefði jákvæð áhrif á vinnumenninguna sem 

lýsti sér í gagnkvæmri virðingu, stöðugleika og umhyggju.  

Þemagreining niðurstaðna viðhorfskönnunarinnar 

Heildarniðurstöður viðhorfskönnunarinnar meðal sérfræðinganna og  

hjúkrunarfræðinganna leiddu fram yfirþemað Handleiðsla er lykill að velgengni og  

eftirfarandi fjögur undirþemu sem eiga það sameiginlegt að lýsa árangri handleiðslu: 

 Handleiðsla leiðir til þess að hjúkrunarfræðingar Hvíla sáttir í sjálfum sér; þeir 

bera ábyrgð á sjálfum sér og eru meðvitaðir um styrkleika sína og hamlandi 

þætti.  

 Handleiðsla er Lykill að auknu innsæi vegna þess að handleiðsla eflir þekkingu, 

skilning, færni og starfsþróun.  

 Handleiðsla þróar Einlæga umhyggju, sem lýsir sér í samkennd, virðingu, 

tillitssemi, heiðarleika og jákvæðri orðræðu gagnvart samstarfsfólki og  

skjólstæðingum.  

 Handleiðsla er Lykill að starfsánægju, sem lýsir sér með ánægðum,  

sjálfsöruggum og faglegum hjúkrunarfræðingum . 
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Á mynd 3 hafa ofangreind undirþemu verið tekin saman og rökstudd með vísan í orð 

þátttakenda. 

Handleiðsla er lykill að velgengni 

Undirþema Útdráttur 

Hvíla sáttur í sjálfum sér Handleiðsla snýst um að læra að bera ábyrgð á sjálfum sér. 

Mér finnst handleiðslan hafa gert mig meðvitaðri. Meðvitaðri um 

styrkleika mína og veikleika. 

Lykill að auknu innsæi Það verður til jarðvegur til að breyta reynslu í lærdóm. 

Kúrsar í endurmenntun bæta ekki mestu við þekkinguna, það gerir  

handleiðslan því hana getur þú beinlínis nýtt þér sem er langmikilvægast 

til aukinnar þekkingar og þróunar í starfi. 

Einlæg umhyggja Handleiðslan byggir upp deildir innan frá. 

Það hafa allir styrkleika, ég meina, það er eitthvað gott í öllum og það 

eru allir að gera sitt besta. 

Lykill að starfsánægju Ég hlakka alltaf til að koma í vinnuna. 

Ég upplifði minni starfsánægju áður en ég handleiðslan byrjaði, ég var 

bara búin andlega eftir tvö ár. En nú er ég búin að vera að stanslaust i 

sjö og hálft ár og finn ekki fyrir þreytu.  

Mynd 4. Þemagreining niðurstaðna viðhorfskönnunarinnar. 
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Umræður  

Í þessum umræðukafla verða niðurstöður viðhorfskönnunarinnar samþættar fræðilegri 

samantekt með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem voru settar fram í 

inngangskafla verkefnisins á áreiðanlegan hátt.  

Hvað felst í handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga?  

 „Handleiðsla er til að læra af reynslunni, staldra við og skoða. Ekki vegna þess að 

það sé eitthvað mikið að – eitthvað stórvægilegt vandamál. Þarf að auka þekkingu á  

handleiðslu. Viðhorfin gagnvart henni allt frá því að handleiðsla sé fyrir þá sem ráða ekki við 

hlutina til þess að hafa skýra sýn á að handleiðsla er til að þróa sig áfram.“  (Birta, 

sérfræðingur.) 

Orð Birtu eru lýsandi fyrir þau viðhorf sérfræðinga viðhorfskönnunarinnar að almennt 

er þekking á tilgangi og markmiðum handleiðslu ábótavant. Það samræmist rannsóknum sem 

hafa  sýnt fram á að þrátt fyrir að handleiðslu hjúkrunarfræðinga hafi fyrst verið lýst árið 

1926, hefur ríkt ágreiningur meðal fræðimanna um hvað felist í handleiðslu sem hefur valdið 

aukinni vanþekkingu og þar af leiðandi vannýtingu á handleiðslu (Burton, 1930; Bush, 2005; 

Butterworth, 1992; Cottrell, 2002; Hyrkäs o.fl., 2002; Hyrkäs o.fl., 1999; Jones, 2006; 

Schmidt, 1926; Taylor og Harrison, 2010).  

Samskiptafærni hjúkrunarfræðinga er misgóð og grundvallast á fyrirmyndum úr 

bernsku, reynsluþekkingu og persónulegum eiginleikum (Berne, 1964/1996; Bowlby, 1969; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2003/2006; Sroufe o.fl., 2005;Thompson og Raikes, 2003; Weinfeld 

o.fl., 2004). Handleiðsla er fyrir hjúkrunarfræðinga því starf þeirra byggir að stórum hluta á 
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samskiptum, og er talið að handleiðslan efli samskiptafærni þeirra hjúkrunarfræðinga sem 

hana sækja (Landspítali, e.d.-b). Þátttakendur viðhorfskönnunarinnar voru á sama máli og 

sögðu sérfræðingarnir handleiðslu efla samskiptafærni og samkennd. Sóley sérfræðingur 

orðaði það svo að „handleiðslan er hluti af því að smyrja hjólin svo þau snúist betur saman“, 

sem samræmist orðum Sigríðar hjúkrunarfræðings sem sagði að „handleiðslan gefur 

nauðsynlegar leiðbeiningar og stuðning til að takast á við samskipti í vinnunni.” 

Birta sérfræðingur í viðhorfskönnuninni sagði handleiðslu vera „lykil starfsþróunar“ 

sem er í samræmi við fræðilegar skilgreiningar á handleiðslu sem segja handleiðslu vera 

trúnaðarsamband milli handleiðara og handleiðsluþega sem á sér stað í öruggu og styðjandi 

umhverfi innan frátekins tíma, þar sem handleiðari skapar handleiðsluþega/-um ákjósanleg 

þroska- og námsskilyrði til eflingar innsæi, starfsímynd, styrkleika og nýjum úrlausnum. Hún 

þrói færni hjúkrunarfræðinga, verndi og þrói fagleg störf hjúkrunarfræðinga og veiti þeim 

stuðning sem leiðir til sjálfstæðis og aukinna gæða hjúkrunar (Butterworth o.fl., 1998; Hyrkäs 

o.fl., 1999; Landspítali, e.d.-a/b; Proctor, 1987; Severinsson og Hallberg, 1996). Í  

nútímasamfélagi er gerð sú krafa að innan stofnanna sé virkt stuðningskerfi fyrir starfsfólk og 

þar á meðal er handleiðsla (Anthony o.fl., 2005; Dawson o.fl., 2005; Driscoll og O„Sullivan, 

2007; Hawkins og Sohet, 2000). Undir það tekur Arna sérfræðingur sem segir handleiðslu 

vera nauðsyn í hjúkrunarstarfinu:  

 „Verður til jákvætt afl vegna þess að fólk upplifir að það sé að bæta sig faglega á 

góðan hátt. Mikilvægt að hjúkrunarfræðingar finni þennan tilgang og styrkingu til að geta 

lagt sig fram í oft talsvert erfiðu og erilsömu starfi. Að þeir geti farið út, blásið og náð sér í 

afl og komið aftur inn sterkari. Það er enginn lúxus – það er nauðsyn.“ 
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Yegdich (1999-a) benti á að til að handleiðsla beri tilætlaðan árangur væri nauðsynlegt 

að setja skýr mörk milli handleiðslu sem tækis til eflingar starfsþróun og meðferðar vegna 

persónulegra vanda. Viðhorf sérfræðinga viðhorfskönnunarinnar voru í svipuðum dúr:  

„Fókusinn í handleiðslunni er á vinnuhlutverkið og maður sé auðvitað persóna í 

vinnunni en þetta verður ekki persónuleg meðferð. Maður er kannski líka í handleiðslu að 

skoða sínar tilfinningar; af hverju er maður að taka þetta nærri sér, af hverju maður er að 

taka eitthvað meira inn á sig en annað. Það getur legið í reynslu sem maður hefur lent í 

persónulega. Og það er gagnlegt fyrir mann sem fagmann að átta sig á því, þó svo ekki sé 

farið að vinna úr því í handleiðslunni.“  (Birta, sérfræðingur.) 

Jóna, hjúkrunarfræðingur gerði einnig greinarmun á handleiðslu sem tæki til eflingar í 

starfi og persónulegri meðferð: „Taka ekki vinnuna með sér heim: handleiðslan hjálpar þér 

ekki þar, kannski eitthvað. En þú verður sjálf að finna leið til að loka – taka ekki með heim“.  

Markmið handleiðslu hjúkrunarfræðinga fela í sér að auka færni, efla faglega þekkingu, 

auka sjálfsskilning, fága vinnubrögð, efla innsæi, auka starfsánægju og bæta gæði þjónustu 

(Halpern, 2009; Landspítali, e.d.-b; Stuart, 2009). Markmiðin eru í samræmi við þemað Lykill 

að starfsánægju sem kom fram í niðurstöðum viðhorfskönnunarinnar og eins og orð Jónu 

hjúkrunarfræðings bera með sér þá eru markmiðin náanleg:  

„Ég upplifði minni starfsánægju áður en handleiðslan byrjaði; ég var bara búin 

andlega eftir tvö ár. En nú er ég búin að vera að stanslaust í sjö og hálft ár og finn ekki fyrir 

þreytu.“ 



45 

 

 

Sömu upplifun lýsti Sigríður hjúkrunarfræðingur sem sagðist alltaf „hlakka til að koma 

í vinnuna“.  

Þrjú form handleiðslu hjúkrunarfræðinga eru algengust, einstaklings-, hóp- og 

jafningjahandleiðsla. Arna, sérfræðingur lýsti einstaklingshandleiðslu á eftirfarandi hátt:  

„Einstaklingurinn með sínar tilfinningar, hugsanir, menntun og allt þetta og svo eru til 

ákveðin verkfæri. Og svo er þetta samspil milli manneskjunnar sjálfrar og hennar hugmynda 

og reynslu og allt þetta sem maður er að vinna með í handleiðslunni. Maður er að tala við 

manneskju sem er með menntun, tilfinningar og hugmyndir. Og síðan er það handleiðarans 

að sjá hvar manneskjan er stödd og vegna reynslu sinnar og þekkingar að vita hvaða  

verkfæri þessi manneskja þarf í sína verkfæratösku sem hún er kannski ekki með í byrjun. Svo 

þegar hún fer að nota það, ef þetta er rétt skilið og rétt miðlað, þá styrkist hún.“ 

Winstanley og White (2003) og Björg Guðmundsdóttir (munnleg heimild, 25. október 

2010) segja einstaklingshandleiðslu vera mikilvæga í breytingaferli og á álagstíma, til að 

skoða hvar hjúkrunarfræðingur stendur sem fagmaður, til að setja sér markmið og þegar ný 

viðfangsefni liggja fyrir. Einn viðmælandi viðhorfskönnunarinnar taldi  

einstaklingshandleiðslu sérstaklega mikilvæga fyrir hjúkrunarfræðinga í stjórnunarstöðum 

sem takast þá á við samskipti í mörgum lögum ásamt því að fylgja stjórnunarskipulagi 

spítalans. Sami viðmælandi taldi ennfremur til kosta einstaklingshandleiðslu  

hjúkrunarstjórnenda að handleiðslan gæti haft jákvæð áhrif á stjórnunarstíl stjórnandans, sem 

einnig gæti miðlað til undirmanna sinna þeim ávinningi sem handleiðslan hefði fyrir 

hann/hana. Því eftir höfðinu dansa limirnir og ef stjórnandinn veldur ekki starfi sínu spilar 

hljómsveitin ekki öll í einni tóntegund.  
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Í viðhorfskönnuninni kom fram hjá öllum sérfræðingunum að hóphandleiðsla væri 

mikilvæg í upphafi starfsferils meðan viðkomandi er að öðlast sjálfsmynd sem  

hjúkrunarfræðingur. Þá eru allir staddir á sama stað og hver og einn græðir á því sem aðrir 

leggja fram í hópnum; samnýting reynslu auk stuðnings hver af öðrum eins og Arna 

sérfræðingur benti á: „Í hóphandleiðslu skapast hópstemmning, myndast stuðningshópur þar 

sem meðlimir upplifa að þar geti þeir tekið upp mál og fundið stuðning hópsins.“ Einnig benti 

Sóley sérfræðingur á að „hópurinn verður meira samstiga og það dregur úr samkeppni“. Sem 

er í samræmi við þær niðurstöður rannsókna að hóphandleiðsla efli samkennd meðal 

hjúkrunarfræðinga, auk þess sem hún auðveldar sameiginlega niðurstöðu og ákvarðanatöku í 

málum tengdum starfinu og leiði til gagnrýninna en um leið uppbyggjandi samskipta (Bond 

og Holland, 1998; Buus o.fl., 2011; Cross o.fl., 2010; Hyrkäs og Appleqvist-Schmidlechner, 

2003). Uppbygging árangursríkrar hóphandleiðslu er langtímamarkmið (White og  

Winstanley, 2010) og sagði Arna sérfræðingur að „...ef ákveðið er að hætta með handleiðslu 

á deild, erum við að höggva í tréð sem við stöndum á“. Unnur sérfræðingur benti jafnframt á 

að hlutverk hóphandleiðslu sé ekki að vera bjargtæki meðal starfshóps, heldur geti hún  „... 

átt þátt í að leiða alla á sömu götu.“ 
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Af hverju gagnast handleiðsla hjúkrunarfræðingum?  

„Hjúkrunarfræðingar eiga að vera meðvitaðri um fyrir hvað þeir standa og hvaða  

verkfæri þeir eiga og hvernig þeir nota þau. Og vera næmari á afleiðingar áreita á sig.“ 

(Unnur, sérfræðingur.) 

Í orðum Unnar má greina að hjúkrunarfræðingar séu ekki nægilega meðvitaðir um 

styrkleika sína og bjargráð til að geta mætt kröfum starfsins. Bent hefur verið á að kröfur 

hjúkrunarstarfsins eru umtalsverðar og til að mæta þeim sé grundvallaratriði að  

hjúkrunarfræðingar leggi áherslu á sjálfsþekkingu og sjálfsrækt, meðal annars í formi  

handleiðslu (Benner, 1984; Sigríður Halldórsdóttir, 2006). Sá eiginleiki hjúkrunarfræðings að 

auðsýna samhygð ásamt persónulegri færni í úrlausn streituvekjandi atburða getur leitt til 

hluttekningarþreytu (Figley, 1995). Ennfremur eiga margir hjúkrunarfræðingar að baki  

lífsreynslu og búa yfir eiginleikum sem gerir að verkum að þeir eru særðir græðarar (Biering, 

1998; Conti-O„Hare, 2002; Jung, 1961; Nouwen, 1979). Til að mögulegt sé fyrir særðan 

græðara að annast um aðra þarf hann að vera sáttur í eigin tilveru og búa yfir innsæi í áhrif 

eigin sársauka og vanmáttar á viðbrögð sín og líðan. Einn þeirra persónulegu eiginleika sem 

særðir græðarar sem hvíla sáttir í sjálfum sér búa yfir er að vera færir um sinna eigin heilsu 

og vellíðan (Conti-O´Hare, 2002; Keegan, 1994; Mitchell og Cormack, 2002/2003; Sed-

gwick, 1994). Það samræmist umfjöllun Sigfinns Þorleifssonar (2001) sem benti á að til að 

geta annast um aðra þurfi umönnunaraðili að gefa sér næði og tíma til að annast um sjálfan 

sig.  Af orðum Unnar sérfræðings má ráða að handleiðsla er gagnleg til að annast um sjálfa 

sig og til að vinna úr þeirri reynslu sem lífið býður uppá:  

„Ég er alltaf að sjá til þess að viðkomandi eigi möguleika á að búa til svona fallega 

perlu úr sinni reynslu sem nýtist mjög vel í starfinu. Það kemur sandkorn inn í fiskinn, í 
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skelina, þú ræður því ekki. Það bara gerist. Það eru tvær leiðir, annars vegar að fiskurinn 

særist. Hann getur særst það mikið að hann deyr. En hann getur líka byrjað að spinna 

utanum sandkornið perlu. Sem verður mjög dýrmæt. Og þá áttu perluna alla ævi. Af því að 

þú baðst ekki um reynsluna, hún gerðist. En þú getur unnið úr henni.“ 

Jafnframt benti Unnur á að það er ekki aðeins nóg að vera meðvitaður um að  

handleiðsla gagnist til sjálfsræktar meðan hjúkrunarfræðingar leggja ekki næga áherslu á að 

annast um sjálfa sig:  „Við höfum svo lítið þróað okkur sjálf en erum dugleg að þróa tækin. 

Teljum ekki megin atriði að ná tökum á okkur sjálfum.“  

Ástæða þess að handleiðsla gagnast hjúkrunarfræðingum er að hún er Lykill að auknu 

innsæi sem gerir hjúkrunarfræðingum kleift að rýna í reynslu, streituvekjandi atburði og 

aðstæður með það að markmiði að efla innsæi sem dregur úr hættu á hluttekningarþreytu og 

gerir kleift að umbreyta sársaukafullri reynslu í bjargráð til hjálpar öðrum. Handleiðsla 

gagnast hjúkrunarfræðingum einnig vegna þess að starfið snýst að stórum hluta um samskipti 

(Landspítali, e.d.-b; Sigríður Halldórsdóttir, 2003/2006). Eða eins og Unnur sérfræðingur 

benti á er „...hjúkrun samskiptastarf og við þurfum að kunna soldið vel inná samskiptin. Mér 

finnst stundum vanta uppá það.“ Rannsóknir hafa sýnt fram á að handleiðsla eflir  

samskiptafærni hjúkrunarfræðinga sem starfa í álagsaðstæðum sem geta leitt til eineltis 

(Cross o.fl., 2010; Hyrkäs o.fl., 2005; Hughes, 2003; Stevens, 2002). Því eins og Arna 

sérfræðingur benti á er „það sem er hættulegt í álagsaðstæðum sökudólgamórall. Þá er minna 

þol gagnvart sterkum hliðum hvers og eins. Verður ekki pláss fyrir alla“. Það getur jafnvel 

leitt til eineltis sem Máni sérfræðingur benti á að væri ein af ástæðum þess að  

hjúkrunarfræðingar óska eftir handleiðslu.  
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Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera meðvitaðir um viðeigandi viðbrögð við  

samskiptaháttum sem fela í sér yfirfærslu og gagnyfirfærslu, og geta beitt viðeigandi  

tjáskiptum við aðstæður sem vekja upp barnatjáningu eða foreldratjáningu (Berne, 

1964/1996; Freud, 1905; Stuart, 2009). Með orðum sínum lýsir Unnur sérfræðingur að 

hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir sjálfsþekkingu og þekkja vel takmörk sín til að geta átt í 

samskiptum:    

„Til að hjúkrunarfræðingur geti verið í samvinnu þarf hann að vita vel fyrir hvað hann 

stendur og fyrir hvað ekki. Þekkja styrkleika sína og hamlandi þætti, geta leyft öðrum að 

njóta sín án þess að upplifa að verið sé að valta yfir sig. Því þú ert hjúkrunarfræðingur og 

sérfræðingur þar, þú ert ekki sérfræðingur í öllu öðru líka.“ 

Handleiðsla eflir samskiptafærni en hver og einn hjúkrunarfræðingur í starfshóp þarf að 

vera meðvitaður um færni sína, eins og kom fram hjá Unni, og hafa rannsakendur bent á að 

það er ábyrgð hvers einstaklings í starfshóp að samskipti séu eflandi (Aiken o.fl., 2001; Cross 

o.fl., 2010; Hyrkäs o.fl., 2005; Kanter, 2003). 

Handleiðsla gagnast hjúkrunarfræðingum því upplifun kulnunareinkenna meðal  

starfandi hjúkrunarfræðinga er algeng (Cho o.fl., 2006; Karasek og Theorell, 1990). Í sama 

streng tóku sérfræðingar viðhorfskönnunarinnar sem sögðu álagið í starfinu og samfélaginu 

samtvinnast og hjúkrunarfræðingur væru  „...svona einhvern veginn að brenna upp af miklu 

álagi, því nú er skorið inn að beini í mönnun og ekki gert ráð fyrir að einhver veikist.“ (Birta, 

sérfræðingur). Þó benti Máni sérfræðingur á að sömu kringumstæður hefðu mismunandi áhrif 

á líðan einstaklinga. Fram kom hjá Örnu sérfræðingi að hjúkrunarfræðingar væru 
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„...geysilega duglegir, halda áfram, gefast ekki upp. En eru mjög langþreyttir“. Unnur 

sérfræðingur gerði greinarmun á samskiptalegu álagi og álagi vegna annríkis: 

„Það er mikill greinarmunur á álagi vegna þess að það er mikið að gera – mörg  

verkefni; þú hvílir þig og ert fín. Svo er það álag sem verður af samskiptalegu áreiti. Það er 

verra álag, tilfinningahlaðnara. Þá eru allskonar samskiptavitleyslur í gangi sem er vont, og 

býr um sig og fer að hafa áhrif á framkomu þína, orð og æði. Þú ert alltaf að fylla gáminn 

þinn meira og meira af vansæld, þá er alltaf minna og minna pláss fyrir álagið af vinnunni 

þinni. Endar með því að þú átt ekkert pláss fyrir vinnuþreytuna þína og ert undirlögð af 

áreitisálagi og þá getur þú brunnið út.“ 

Hvort sem um er að ræða samskiptalegt álag eða álag vegna annríkis, hafa rannsóknir 

leitt í ljós að handleiðsla dregur úr einkennum kulnunar og gagnast því hjúkrunarfræðingum 

(Berg o.fl., 1994; Edwards o.fl., 2006; Hawkins og Sohet, 2000; Koivu o.fl., 2011).   

Hverjar eru hindranir og hvatar handleiðslu hjúkrunarfræðinga?  

„Handleiðsla þarf jarðveg sem einkennist af fordómaleysi, umburðarlyndi, 

 viðurkenningu og virðingu.“ (Unnur sérfræðingur). 

Unnur bendir hér á þætti innan vinnumenningar sem þurfa að vera til staðar svo  

handleiðsla geti átt sér stað og borið árangur. Vinnumenning á spítaladeild getur bæði verið 

hindrandi og hvetjandi þáttur til innleiðingar handleiðslu. Trúverðugur, valdeflandi, einlægur 

og sjálfsagaður leiðtogi með skýr markmið, grundvallar uppbyggjandi vinnumenningu sem 

eflist með reglulegri handleiðslu (Aarons og Sawitsky, 2006; Bush, 2005; Girling o.fl., 2009; 

Lyth, 2000; Manthey, 2007; Shirey, 2006; Shirey, 2009). Aftur á móti er einelti eitt einkenni 
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niðurbrjótandi varnarmenningar sem gefur starfsfólki ekki tækifæri til vaxtar og þroska, sem 

eru ein meginmarkmið handleiðslu (Glisson og James, 2002; Hughes, 2003; Kanter, 1993; 

Landspítali, e.d.-b; Stevens, 2002; Vessey o.fl., 2009). Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar 

leiddu í ljós að uppbyggjandi vinnumenning leiðir til vellíðunar starfsfólks sem nýtur 

styrkleika sinna í starfi og á í einlægum samskiptum við samstarfsfólk og skjólstæðinga. Það 

leiðir af sér Einlæga umhyggju, sem er eitt fjögurra þema sem niðurstöður könnunarinnar 

leiddu fram og bendir Arna sérfræðingur á að handleiðsla styðji við þá einlægu umhyggju 

sem uppbyggjandi vinnumenning skapar því „handleiðsla byggir upp deildir innan frá“. Því 

til stuðnings hefur verið bent á að hjúkrunarfræðingar sem sækja handleiðslu búa yfir  

sjálfsöryggi, trausti og eru hæfir fagmenn sem upplifa valdeflandi stuðning réttláts stjórnanda 

(Koivu o.fl., 2011).  

Það ýtir undir árangur handleiðslu að stjórnendur séu fylgjandi tilurð hennar (Bush, 

2005; Lyth, 2000). Séu gildi Landspítalans (Landspítali, e.d.-g) skoðuð sem gefa til kynna 

sýn stjórnenda á starfsemi spítalans, má finna samhljóm með gildunum og því sem  

niðurstöður viðhorfskönnunarinnar leiddu í ljós að handleiðsla stendur fyrir: Handleiðsla 

gefur handleiðsluþega nýja sýn á sjálfan sig, kennir honum að bera kennsl á styrkleika sína, 

hlúa að þeim og er í eðli sínu umhyggja þeim sem umhyggju veitir. Hún eykur samkennd og 

umhyggju innan starfshóps og eflir framþróun í starfi því handleiðsla eykur innsæi og leiðir 

til starfsþróunar. Hún eykur öryggi bæði sjúklinga og starfsfólks vegna þess að í  

handleiðslunni er farið yfir og ígrundað hvaðeina sem betur mætti fara í verklagi og í 

starfseminni. Hún eykur starfsánægju hjúkrunarfræðinga sem leiðir til meiri árangurs í  

meðferð skjólstæðinga sem upplifa aukið öryggi og traust í því meðferðarsambandi sem er 

milli þeirra og hjúkrunarfræðinga. Handleiðsla eflir fagmennsku hjúkrunarfræðinga því hún 
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gerir þeim kleift að miðla nýrri þekkingu, viðhafa fagleg samskipti við skjólstæðinga sem 

samstarfsfólk, ígrunda álitamál í hjúkrun, sýna ábyrgð í störfum, frumkvæði og sjálfræði.  

Sýnt hefur verið fram á að helstu hindranir innleiðingar handleiðslu hjúkrunarfræðinga 

er alhliða þekkingarskortur á tilgangi handleiðslu (Bond og Holland, 1998; Bush, 2005; 

Hyrkäs o.fl., 2002; Taylor og Harrison, 2010). Það samræmist niðurstöðum 

viðhorfskönnunarinnar þar sem allir þátttakendur lýstu yfir að þekkingu væri ábótavant. Auk 

þess var framtíðarsýn þeirra allra varðandi handleiðslu hjúkrunarfræðinga á Íslandi sú að 

þekking á gagnsemi hennar myndi aukast eins og glögglega má greina á orðum Sóleyjar 

sérfræðings:  

„Að handleiðsla verði sjálfsagður hluti starfsumhverfis, því það er list að ná því  

takmarki að allir starfsmenn á deild blómstri en þar getur handleiðsla átt drjúgan þátt.“ 

Rannsóknir hafa auk þess sýnt fram á að aukin þekking á handleiðslu leiðir til  

fullnægjandi árangurs hennar (Bond og Holland, 1998; Cottrell, 2002; Hyrkäs o.fl., 2002; 

Lynch og Happell, 2008-a/-b; Taylor og Harrison, 2010; Williams og Irvine, 2009). Almenn 

þekking virðist vera að aukast á handleiðslu, eins og fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir á  

Landspítalanum vegna niðurstaðna starfsumhverfiskönnunar Landspítalans 2010 bera vitni 

(Landspítali, 2010; Landspítali, e.d.-f). Þar kom í ljós að þar sem tíðni óæskilegra samskipta 

mælist mikil auk þess sem starfsfólk upplifir þreytu í starfi og líkamleg álagseinkenni, felast 

aðgerðirnar í afmarkaðri handleiðslu. Annars vegar er um að ræða hefðbundna handleiðslu 

starfshóps á tveggja vikna fresti í fimm skipti þar sem tekið verður fyrir ákveðið málefni í 

hvert sinn. Hins vegar mánaðarlega jafningjahandleiðslu fimm til sjö manna stjórnendahópa 
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sem koma úr ólíkum áttum þvert á svið spítalans undir stjórn handleiðara. Það samræmist 

viðhorfskönnuninni þar sem Arna sérfræðingur taldi að allir stjórnendur ættu að fá  

handleiðslu vegna þess að „góð handleiðsla stjórnenda á að geta miðlast á deildir í meiri 

faglegum vinnubrögðum og í faglegri leið til að taka á málum“. Viðhorf Örnu samræmist 

rannsóknum sem hafa sýnt fram á að jafningjahandleiðsla stjórnenda eykur leiðtogafærni, 

samskiptafærni, sjálfsþekkingu og víðsýni, sem leiðir til þess að starfsumhverfið verður  

uppbyggjandi, samvinna árangursmeiri og starfsálag dreifist betur (Hyrkäs og Appleqvist-

Schmeidlechner, 2003; Hyrkäs o.fl., 2005).   

Ein af hindrunum handleiðslu er að hún hefur einskorðast við sérsvið geðhjúkrunar og 

er skýringa að leita í því að innan annarra sérsviða er litið á andlegt álag sem einkamál en 

ekki hluta vinnumenningar (Buus og Gonge, 2009; Cronqvist, 2004; Davey o.fl., 2006; 

Edwards o.fl., 2006; Jones og Cutcliffe, 2009; Watts o.fl., 2010). Undir það taka þátttakendur 

viðhorfskönnunarinnar sem leggja til að regluleg handleiðsla verði innleidd á fleiri deildir 

innan spítalans en geðdeildir og nefna sérstaklega gjörgæslu-, vöku-, krabbameins- og  

líknardeildir.  

Hæfni handleiðara hefur áhrif á tilurð og velgengni handleiðslu (Bishop, 1998;  

Butterworth o.fl., 1998; Hyrkäs o.fl., 2006). Birta sérfræðingur var á sama máli og sagði að 

„hæfni handleiðara er forsenda árangurs í handleiðslu“.  Þátttakendur 

viðhorfskönnunarinnar bentu á að handleiðari þurfi að vera trúverðugur, fær um að sýna 

auðmýkt, gefandi, áhugasamur, virkur, reiðubúinn til að treysta og hafa einlæga löngun til að 

láta gott af sér leiða. Það viðhorf hjúkrunarfræðinganna að ekki væri farsælt að handleiðari sé 

líka stjórnandi á deild eða innan starfshópsins samræmist rannsóknum sem hafa sýnt fram á 

að farsælla sé að handleiðsluþegar eigi kost á að velja sér handleiðara (Butterworth, 1998; 
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Cutcliffe og Proctor, 1998-a/-b; Hyrkäs o.fl., 2006; Hyrkäs o.fl., 2005; Yegdich, 1999-b; 

Paunonen og Hyrkäs, 2001; Taylor og Harrison, 2010). Jafnframt kom í ljós í könnuninni að 

skortur er á handleiðurum til starfa hér á landi, sem á sinn þátt í því hve handleiðslan er 

vannnýtt og lítt þekkt. 

Hver er árangur handleiðslu fyrir hjúkrunarfræðinga?  

„Handleiðsla snýst um að læra að bera ábyrgð á sjálfum sér.“ (Birta sérfræðingur). 

Orð Birtu lýsa árangri handleiðslu á handleiðsluþega og var þemað Hvíla sáttur í 

sjálfum sér meðal annars dregið af orðum hennar. Vegna þess að ef hjúkrunarfræðingur ber 

ábyrgð á sjálfum sér hvílir hann sáttur í sjálfum sér því hann er meðvitaður um styrkleika sína 

og hamlandi þætti. Það samræmist rannsóknum sem hafa leitt í ljós að handleiðsla efli 

sjálfsþekkingu og þroska (Arvidsson o.fl., 2000/2001; Cross o.fl., 2010; Hyrkäs o.fl., 2005). 

Rannsóknir samrýmast einnig þemanu  Lykill að auknu innsæi, sem hafa sýnt fram á að  

handleiðsla efli þekkingu, skilning, færni, innri starfshvöt og starfsþróun (Arvidsson o.fl., 

2000/2001; Hyrkäs o.fl., 2005; Koivu o.fl., 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Unnur 

sérfræðingur lýsti auknu innsæi svo að handleiðslan væri „... jarðvegur til að breyta reynslu í 

lærdóm“, og sagði Arna sérfræðingur að „kúrsar í endurmenntun bæta ekki mestu við 

þekkinguna, það gerir handleiðslan því hana getur þú beinlínis nýtt þér sem er 

 langmikilvægast til aukinnar þekkingar og þróunar í starfi“. Þátttakendur voru á einu máli 

um að handleiðslan efli faglegt og persónulegt innsæi hjúkrunarfræðings vegna þess að hann 

veitir sjálfum sér umhyggju; gefur sér tíma til að vera svo hann geti veitt öðrum af því sem 

hann er.   
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Viðhorfskönnunin leiddi í ljós að árangur handleiðslu felur meðal annars í sér þróun 

Einlægrar umhyggju, sem lýsir sér í samkennd og jákvæðri orðræðu gagnvart samstarfsfólki 

og skjólstæðingum. Jóna orðaði það svo að allir hefðu „...styrkleika, ég meina, það er  

eitthvað gott í öllum og það eru allir að gera sitt besta“. Undir það tók Guðrún þegar hún 

sagði að það væri „...enginn að spá í með hverjum hann er að vinna þessa og þessa vakt“ og 

að ekki væri talað „...um fólk heldur við fólk“. Niðurstöður rannsókna taka í sama streng sem 

segja handleiðslu efla stuðning og samskiptafærni, koma í veg fyrir einelti og atferli tengt 

niðurbrjótandi samskiptum og eiga þátt í myndun uppbyggjandi vinnumenningar og  

öryggismenningar (Arvidsson o.fl., 2000/2001; Buus o.fl., 2011; Cross o.fl., 2010; Gonge og 

Buus, 2011; Hyrkäs o.fl., 2006; Koivu o.fl., 2011; Landspítali, e.d.-a/-c, Sigrún Júlíusdóttir, 

2000).   

 Árangur handleiðslu hjúkrunarfræðinga felst ennfremur í því að handleiðslan er Lykill 

að starfsánægju, sem lýsir sér í ánægðum, sjálfsöruggum og faglega færum  

hjúkrunarfræðingum. Lýsti Elín hjúkrunarfræðingur því svo að handleiðslan væri „...lykill 

vellíðunar í starfi“. Það samræmist rannsóknum á áhrifum handleiðslu á starfsánægju sem 

hafa leitt í ljós að handleiðsla auki ánægju í starfi, dragi úr einkennum kulnunar og efli  

sjálfstraust hjúkrunarfræðinga (Arvidsson o.fl., 2000/2001; Buus o.fl., 2011; Cross o.fl., 

2010; Edwards o.fl., 2006; Gonge og Buus, 2011; Hyrkäs o.fl., 2006; Koivu o.fl., 2011;  

Sigrún Júlíusdóttir, 2000).  

Einlæg orð hjúkrunarfræðinga viðhorfskönnunarinnar um upplifun þeirra af handleiðslu 

sýna á óyggjandi hátt fram á mikilvægi hennar fyrir handleiðsluþega; Jóna sagði upplifun 

sína á árangri handleiðslunnar felast í að „handleiðslan hefur gert mig að betri manneskju“. 

Samskiptafærni þeirra efldist og sagði Elín handleiðslu leiða til þess að „... maður tekur 
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meira tillit til annarra, hún eflir samheldni. Maður er meiri hópur. Í handleiðslunni förum við 

yfir og lærum hvað við gerum vel, hvað ekki og hvað við getum lært“. Sigríður sagði að  

handleiðslan væri „...lykill að velgengni minni í starfi“ og Guðrún „...væri ekki ennþá að 

vinna hérna ef ekki væri handleiðsla“.  

Draga má þá ályktun af niðurstöðum þessa verkefnis að handleiðsla sé grundvöllur 

uppbyggjandi vinnumenningar, sjálfsþekkingar, starfsþróunar, starfsánægju og innsæis 

hjúkrunarfræðinga. Einnig má draga þá ályktun að jafnvel þó handleiðsla hafi verið þekkt 

meðal íslenskra hjúkrunarfræðinga frá árinu 1973 er vanþekking helsta hindrunin fyrir  

innleiðingu hennar nú tæpum 40 árum síðar og því þörf á víðtækri vitundarvakningu meðal 

hjúkrunarfræðinga á gagnsemi og tilgangi hennar.  
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Lokaorð 

Tilgangur þessarar viðhorfskönnunar og fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á hvað 

felist í handleiðslu hjúkrunarfræðinga og í hverju árangur handleiðslunnar er fólginn. Í ljós 

kom að einungis ein rannsókn á handleiðslu hefur verið framkvæmd á Íslandi með þátttöku 

íslenskra hjúkrunarfræðinga og því er þörf er á frekari rannsóknum. Viðhorfskönnunin leiddi 

í ljós að handleiðsla hjúkrunarfræðinga beri sannarlega árangur en almenn vanþekking standi 

í vegi fyrir innleiðingu hennar. Til að auka almenna þekkingu íslenskra hjúkrunarfræðinga á 

handleiðslu sem árangursríku bjargráði sem eflir vinnumenningu, innsæi, starfsþróun,  

samskiptafærni og starfsánægju, mætti kanna áhrif handleiðslu á þessa þætti með  

samanburðarrannsókn milli deilda Landspítala. Ennfremur þarf að ýta undir aukna umræðu á 

vettvangi hjúkrunar um mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar gefi sér tíma til sjálfsræktar, 

svo sem í formi handleiðslu, því hún eflir þá í starfi og leiðir til aukins meðferðarárangurs 

skjólstæðinga þeirra. Nýta má niðurstöður þessa verkefnis sem grunn til frekari rannsókna á 

handleiðslu hjúkrunarfræðinga.  

Takmarkanir viðhorfskönnunarinnar felast í því að um lítið úrtak var að ræða; einungis 

fimm sérfræðinga í handleiðslu og fjóra hjúkrunarfræðinga sem handleiðsluþega auk þess 

sem þátttakendur bjuggu allir yfir persónulegri þekkingu og reynslu á handleiðslu og 

gagnsemi hennar. Ef framkvæmd hefði verið víðtækari og fjölmennari viðhorfskönnun með 

þátttöku hjúkrunarfræðinga innan fleiri sviða hjúkrunar hefðu niðurstöður hugsanlega ekki 

verið jafneinsleitar og raun bar vitni og fjölbreyttari viðhorf komið í ljós. Þó verður ekki hjá 

því komist að nefna að þrátt fyrir takmarkanir viðhorfskönnunarinnar samræmdust  

niðurstöður hennar að flestu leyti niðurstöðum rannsókna sem gerð var grein fyrir í fræðilegri 

samantekt verkefnisins.    
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Draga má þann lærdóm af niðurstöðum verkefnisins að mikilvægt sé að  

hjúkrunarfræðingar gefi aukinn gaum að umhyggju til handa sjálfum sér svo þeir eigi kost á 

að veita skjólstæðingum sínum umhyggju. Jafnframt þurfa stjórnendur í heilbrigðisþjónustu 

að leita leiða til að stuðla að uppbyggjandi vinnumenningu meðal hjúkrunarfræðinga sem 

eflist með handleiðslu. Síðast en ekki síst þarf að efla almenna umræðu um gagnsemi  

handleiðslu hjúkrunarfræðinga og byrja í hjúkrunarnáminu svo að byrjendur í hjúkrun eigi frá 

upphafi starfsferils kost á valdeflandi og árangursríku starfsþróunarferli.  
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