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KULNUN er ástand sem lýsir sér með andlegri og líkamlegri örmögnun í 
kjölfar langvarandi álags og streitu. Þegar viðkomandi er yfirkeyrður, getur 
ekki sinnt þeim verkefnum, sem áður voru honum auðveld og allt andlegt 

varaafl er á þrotum. Þessu fylgja síðan margvísleg andleg og líkamleg einkenni 
með brostnu ónæmiskerfi, tíðum pestum og  sýkingum.

Gleði og gaman - tímabundið álag - samfellt álag - örmögnunartilfinning –
samfelld örmögnun eða uppgjöf -> KULNUN



„Það er tæpast hægt að hugsa sér skelfilegra ástand fyrir 
okkur lækna en KULNUN. Við, sem eigum að hjálpa og 
lækna, komin í verri stöðu andlega og líkamlega en þeir sem 
til okkar leita.
Við sem erum stóri kjarninn, hjartað og sálin í öllum 
heilbrigðisstofnunum.
Endurteknar rannsóknir á þessu leiða allar að sama marki.
Því betur sem okkur líður og erum glöð í starfi náum við 
betri árangri með sjúklingana okkar. Þetta snýst þannig ekki 
bara um okkur. Þetta snýst um alla landsmenn. Þar sem við 
erum hryggjarstykkið í heilbrigðiskerfinu liðast það í sundur 
ef við göngum brotin til starfa. Það er því til mikils að vinna 
að þessi mál séu í góðu lagi.“
Paul Rothman, MD DEan/CEO for John Hopkins Medecine



2) EINKENNI OG ÁHRIF KULNUNAR Á LÍF OG STARF LÆKNIS
HORFT UM ÖXL Í 40 ÁR

AÐ HAFA STJÓRN Á AÐSTÆÐUM

AÐ ÞORA AÐ LEITA SÉR HJÁLPAR



HVAÐ LÆRÐI ÉG AF ÞESSU?

AÐ SETJA MÉR MÖRK Í SAMRÆMI VIÐ GETU
AÐ PASSA UPP Á SVEFNINN

AÐ PASSA UPP Á MATARÆÐIÐ
AÐ STUNDA HÓFLEGA LÍKAMSRÆKT

AÐ VIRÐA MERKI UM ÞREYTU
AÐ VINNA EKKI SÝKTUR /VEIKUR

EN UMFRAM ALLT HEFUR ÞESSI
BARÁTTA KENNT MÉR AÐ SKILJA

LÍÐAN „SJÚKLINGA“ SEM EKKERT FINNST AÐ.
AÐ RAMMA MIG INN Í ÞEIRRA AÐSTÆÐUR 

.



3) ER KULNUN VANDAMÁL MEÐAL
ÍSLENSKRA LÆKNA?

HVERNIG ER STAÐA OKKAR Í SAMANBURÐI VIÐ 
AÐRAR ÞJÓÐIR?

Rannsóknin sem LÍ lét framkvæma haustið 2018
„Við sem stóðum að framkvæmd þessarar 

könnunar teljum að niðurstöður hennar
gefi glögga mynd af líðan og starfsaðstæðum 

íslenskra lækna árið 2018 og 
skoðun þeirra á skipulagi heilbrigðisþjónustunnar 

og læknasamtakanna“



Niðurstöður

Þátttaka 728 af 1304 eða 56%
Þátttaka karla 51% og kvenna 49% 
Kynjahlutföllin í LÍ eru 40% konur og 60 % karlar
Aðalatvinnuveitandi oftast ríkið eða 83%
48% lækna með skráðan heimilislækni.

Flestir eru ánægðir í starfi. 19% mjög ánægðir og 
53% fremur ánægðir.
Flestum finnst starfið skemmtilegt. 41% telja það 
mjög skemmtilegt og 45% frekar skemmtilegt.
Alltof margir telja sig undir of miklu álagi eða 
67%.

Ef andleg og líkamleg einkenni streitu eru 
skoðuð betur með viðurkenndum spurningalista 
(mælt álag) þá hafa 68% fundið fyrir andlegri og 
líkamlegri þreytu síðustu 2 vikurnar.
Marktækur kynjamunur kemur fram, 76% meðal 
kvenna og 61% meðal karla.

Tæplega helmingur eða 48% lækna hefur átt í 
erfiðleikum með einbeitingu eða minni.
Rúmlega helmingi eða 58% hefur fundist að þeir 
geti ekki uppfyllt kröfur eða ráðið við tímaþröng 
í starfi.

47% verið pirraðir og viðkvæmir
44% með svefntruflanir
53% með líkamlegt þrekleysi
35% með líkamleg einkenni tengt álagi

Framangreind einkenni hafa verið nægilega sterk 
hjá 65% til að trufla starf, fjölskyldulíf og 
frístundaiðkun.



„Hér liggja því fyrir upplýsingar um að 2/3 hluti 
lækna sé undir það miklu álagi að það valdi 
truflandi vanlíðan og sjúkdómseinkennum til 

lengri tíma með skerðingu á starfsgetu“



Langur vinnutími 40-60 klst. á viku hjá 
57% og 60-80 klst. á viku hjá 26% og 
mikil ólaunuð vinna spila hér greinilega 
inn í, sem leiðir af sér minni svefn, meiri 
kvíða, einbeitingarskort, depurð, 
framtaksleysi og vanlíðan, sem svo getur 
leitt til mistaka með snjóboltaáhrifum , 
ef ekki er höggvið á hnútinn.

Um helmingur er ánægður með 
starfsumhverfi sitt.
Einungis 46% telja sig hafa fengið 
nægileg tækifæri til að hvílast.
21% finna fyrir kvíða og spennu áður en 
þeir fara til vinnu og 25% hafa glímt við 
depurð í meira en 2 vikur samfellt.

4% telja sig hafa orðið fyrir 
kynferðislegu áreiti á vinnustað síðustu 
3 mánuði og 29% hafa orðið fyrir þessu 
áreiti einhvern tímann á ævinni.

26% vita ekki hvert þeir eiga að leita ef 
þeir lenda í erfiðleikum vegna álags eða 
streitutengdra vandamála.

Í 73% tilfella töldu læknar mönnun 
lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra 
stétta ekki vera í samræmi við þörf.

„Þrátt fyrir alla þessa neikvæðu þætti í kringum okkur er um helmingur lækna eða 
47% á þeirri  skoðun að sú heilbrigðisþjónusta sem við veitum í dag sé sambærileg 

við þá þjónustu sem þeir þekkja í nágrannalöndum okkar.“



Samantekt þessarar rannsóknar er því 
í hnotskurn þessi:

„ Flestir læknar eru ánægðir í starfi en álag er mikið og 
streita og kulnun algeng í hópnum. Vísbendingar eru um 

að sjúkleg streita hrjái marga lækna. Álagið virðist 
svipað hjá öllum læknum. Enginn hópur sker sig 

verulega úr. Það kemur ekki á óvart að læknar vinna 
mikið en fram kemur að starfsaðstæður eru ekki 

nægilega góðar og stuðningur of lítill. Álagsþættir sem 
greinast eru margir en þeir helstu eru: Of mikið álag í 

starfi, ótti við að gera mistök, álag í einkalífi, skortur á 
skipulagi og stuðningi til að ná hæfilegu jafnvægi milli 

starfs og einkalífs, starfsóöryggi, ófullnægjandi 
vinnuaðstæður og mönnun ekki nægileg“.





HVERNIG ER STAÐA OKKAR Í 
SAMANBURÐI VIÐ AÐRAR ÞJÓÐIR?

Mjög svipað ástand í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.
Stór bandarísk rannsókn sýnir að:

35.2 % eru með kulnun
37.8 % með staðfest þunglyndi

6.4 % íhugað að svipta sig lífi á seinustu 12 mánuðum

LEFO Legeforskningsinstituttet Oslo
EAPH European Association for Physician Health

ICPH International Conference on Physician Health
AMA-BMA-CMA



Við óbreytt ástand eins og framan er lýst, 
gerist annað tveggja. 

Læknar verða fyrir alvarlegum heilsubresti,
eða  sjúklingarnir verða fyrir alvarlegum mistökum,

nema hvoru tveggja eigi sér stað.
Með ófyriséðum afleiðingum fyrir okkur öll,

sjúklingana og  allt samfélagið .

AÐGERÐA ER ÞÖRF
en gleymum ekki voninni
og vorinu sem bíður okkar.



„BRÁÐUM MUN Í MORGUNSTILLU

MEÐAN ÞOKAN KVEÐUR DRANGA

LJÓSBERI HJÁ LÁGRI SYLLU

LYFTA KOLLI TIL AÐ ANGA“
Ólafur Jóhann Sigurðsson/ Á VORDEGI


