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Fororð
Heilsurøktarafelagið gjørdi í 2013 av at gera eina trivnaðarkanning millum limirnar í
felagnum. Endamálið var at fáa innlit í trivnaðin og starvsviðurskiftini hjá limunum. Henda
frágreiðing lýsir kanningina og úrslitini av henni. Uml. 330 spurnabløð vórðu send limunum
at fylla út í oktober/november 2013. Bjørg Jacobsen hevur staðið fyri kanningini og skrivað
frágreiðingina.
Stóra tøkk til limirnar sum hava svarað. Uttan teirra svar hevði alt hetta ikki borið til.
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Samandráttur av kanningarúrslitunum
Nógv tey flestu spurdu í hesi kanning – 93% - eru sum heild nøgd í sínum starvi. Tað besta
við starvinum er, at tað gevur meining at kunna hjálpa og gera mun fyri onnur. Eisini eru
tey flestu glað um sína fakligu útbúgving og vilja viðmæla øðrum at útbúgva seg innan
fakið. Heilsustøðan hjá limunum í Heilsurøktarafelagnum líkist miðalheilsustøðuni fyri alt
landið sambært Manntali í 20111. Tey eldru (51 ár og eldri) láta yvirhøvur betur at enn tey
yngru í allarflestu spurningum. Samanumtikið gevur kanningin eina fatan av, at
heilsurøktarar2 í Føroyum trívast rættiliga væl. Tó eru fleiri viðurskifti, sum sambært
teimum spurdu kundu verið betri. Serliga hesi viðurskifti eru ikki nøktandi:

-

Trupult er at fáa tíðina at røkka, so arbeiðið kann gerast nøktandi.
Leiðslan er ov lítið sjónlig, og kunningin og samskiftið millum leiðslu og starvsfólk
kundi verið betri.
Menningarmøguleikarnir eru ikki nóg góðir, og førleikarnir hjá heilsurøktarum verða
ikki brúktir í nóg stóran mun.
Virðingin fyri heilsurøktarum er ov lítil.

Aldur, kyn og starvsøki
Heilsurøktarafakið er eitt kvinnufak so at siga burturav. Av teimum 330 limunum eru bara
16 menn, svarandi til 5%. Aldursbýtið hjá limunum er millum 26-70 ár, og miðalaldurin er
uml. 53 ár. Nógv tann størsti aldursbólkurin er 51-60 ár og telur meira enn ein triðing av
øllum limaskaranum. Heilsurøktarar eru uml. 35 ár, tá teir taka prógv sum heilsurøktarar.
Nógv teir flestu heilsurøktararnir – 67% - starvast á eldraøkinum. Nakrir starvast á
psykiatriska økinum, nakrir á sjúkrahúsum, og nøkur heilt fá prosent starvast á øðrum
økjum.
Arbeiðstíðir
Nógv flestu heilsurøktarar – 85% - arbeiða parttíð. 81% hava ikki søkt um at sleppa upp
ella niður í tíð. Fremsta grundin hjá teimum eldru til at vilja arbeiða parttíð er, at likamliga
arbeiðsbyrðan er ov stór, og næstfremsta grundin er ynski um tíð til børn og familju. Fyri
tey yngru er tað øvugt. 39% hava skiftandi arbeiðstíðir við náttararbeiði, og 28% arbeiða
mest í dagvaktum milum kl. 7-18. Tað eru serliga tey ungu, ið taka dagvaktirnar, meðan tey
eldru taka sær av náttar- og kvøldvaktum.
Ójavnt er, hvat tey spurdu halda um skiftandi arbeiðstíðirnar. Summum dámar væl
fleksibilitetin, meðan onnur halda tað vera strævið og trupult at fáa at hanga saman við
heimalívinum.
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3 http://www.hagstova.fo/fo/folkateljing/heilsa-og-forleiki/vit-halda-okkum-hava-goda-heilsu.
Gjørt verður vart við, at Heilsurøktarafelagið hevur limir við fleiri ymsum starvsheitum, t.d. pleygarar, sjúkrahjálparar,
røktarheimsassistentar og ítrivsvegleiðarar. Nógv tann størsti bólkurin hevur tó starvsheitið heilsurøktarar, og fyri
einfeldnið verður heiti heilsurøktarar í hesi kanning brúkt um limirnar, sama hvør útbúgvingin er.
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Meginparturin – uml. tveir triðingar – arbeiðir sum oftast tað tímatal, ið er avtalað í
setanarbrævinum. 19% arbeiða í miðal 1-10 tímar meira um mánaðin enn avtalað í
setanarbrævinum, og nøkur fá arbeiða meira enn tað. 5% eru ikki í føstum starvi. Sambært
Manntali3 frá 2011 halda uml. 20% av kvinnunum tímatalið, tær arbeiða, vera ov lítið 4.
Samstarv og umgangstóni
Meginparturin kennir sínar uppgávur og ábyrgdarøki. Nærum øll eru nøgd við samstarvið
og hjálpsemið millum starvsfelagarnar, og tey allarflestu láta væl at samstarvinum millum
starvsbólkarnar5. Tey flestu hava nøktandi arbeiðsamboð og hjálpitól og kunnu gera sítt
arbeiði uttan belastandi arbeiðsstøður. Ein lutfalsliga stórur partur svarar tó, at larmur/óljóð
og ring inniluft er á arbeiðsplássinum.
Trupult er at fáa tíðina at røkka og hava ávirkan á arbeiðið. Nærum helvtin er psykiskt
belastað av ofta at koma í kensluliga truplar støður í arbeiðinum (tey eldru meira enn tey
yngru), og yvir helvtin hevur ofta ringa samvitsku, tí tey náa ikki at gera alt, tey áttu at gjørt,
og næstan helvtin er ofta eina løtu eyka, tá vaktin er liðug, fyri at náa allar uppgávurnar.
Og knøpp helvtin kennir seg psykiskt tyngd av broytingum (nýggjum lógarkrøvum,
skipanum o.t.). – tey eldru í størri mun enn tey yngru.
Meira enn ein triðingur av teimum spurdu halda, at arbeiðsplássið er merkt av óloystum
trupulleikum, grenji í krókunum, jantelóg, líkagyldugheit, øvund og happing og baktalu – tó
tykjast hesir trupulleikar ikki at ganga út yvir samlaðu kensluna av arbeiðsgleði og góðari
samveru.
Á flestu arbeiðsplássum verða starvsfólkafundir hildnir meira ella minni regluliga – hjá
nærum helvtini eina ferð um mánaðin ella oftari, og hjá 6% verða fundir ongantíð hildnir.
Ein góður triðingur kundi hugsað sær fleiri fundir, serliga tey ið sjáldan ella ongantíð eru á
fundi.
Leiðsla
70% eru sum heild nøgd við leiðsluna, men 80% eru sum heild nøgd við samstarvið við
nærmasta leiðara. Yvirhøvur láta tey spurdu væl at viðvíkjandi, hvussu væl nærmasti
leiðari virðismetir arbeiðið hjá starvsfólkunum í gerandisdegnum og annars hjálpir og
stuðlar eftir tørvi. Tey halda minni væl um, hvussu leiðarin raðfestir trivnaðin á
arbeiðsplássinum.
Nøgdsemið við kunningina og partvíst samskiftið við nærmasta leiðara er yvirhøvur í
lægra lagi. Ein stórur partur heldur ikki, at leiðarin gevur konstruktivan kritikk og handfer
ósemjur nøktandi, og væl oman fyri helvtin sigur, at leiðarin ikki tolir kritikk. T.d. er leiðarin í
mongum førum lítið sjónligur og kunnar ikki í nóg góðari tíð um viðkomandi viðurskifti, t.d.
týðandi avgerðir, broytingar og framtíðarætlanir.
3

http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/SHARED/HAGSTOVA_MAIN_TEMPLATE/5CF0E94092BD449B9D8C639A90
CEE07A
4
Bara kvinnurnar í Manntals-teljingini eru nevndar her, av tí at nógv teir flestu limirnir bæði í Heilsurøktarafelagnum
og Føroya Pedagogfelag eru kvinnur.
5
Her verður sipað til, at á flestu arbeiðsplássum starvast fleiri starvsbólkar saman, t.d. heilsurøktarar, heilsuhjálparar,
sjúkrarøktarfrøðingar osfr.
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Bara góð helvtin sigur, at leiðarin dugir væl at planleggja arbeiðið og tekur starvsfólkini við
upp á ráð, tá broytingar verða framdar á arbeiðsplássinum.
At ein stórur partur ikki heldur leiðaran vera sjónligan, samsvarar væl við fatanina hjá
Heilsurøktarafelagnum. Seinastu árini hevur tað vundið uppá seg, at leiðarar hava fingið
meira enn eitt arbeiðspláss at røkja. Somuleiðis nevna limirnir, at teirra nærmasti leiðari
ofta fer av arbeiðsplássinum, tí fundarvirksemi og annað fyllir nógv í gerandisdegnum.
Heilsurøktarafelagið hevur ofta talað at hesi gongdini við "fjarleiðslu", tí tað skapar nógvar
frustratiónir, tá ið starvsfólk ikki hava ein nærmasta leiðara, sum kunnar, tekur avgerðir og
fylgir upp uppá avgerðir.
Menning
Kanningin vísir týðiliga, at heilsurøktarar sakna menningarmøguleikar og at sleppa at
brúka sínar fakligu førleikar í størri mun í arbeiðinum. Bara góð helvtin sleppur at brúka
sínar royndir, evni og fakligu førleikar í arbeiðinum. Yvir 60% fáa ikki hóskandi avbjóðingar
í arbeiðinum og hava ikki møguleika fyri eftirútbúgving (skeið, seminar, workshop o.a.),
sum arbeiðsplássið rindar fyri, og 69% hava ikki góðar møguleikar at menna seg fakliga á
arbeiðsplássinum. Hetta er serliga galdandi fyri tey, ið starvast á eldraøkinum – og
eldraøkið er júst størsta starvsøkið hjá heilsurøktarum (67%).
40% hava innan fyri seinasta árið søkt arbeiðsplássið um at sleppa á skeið ella tílíkt, og
23% fingu hetta ynski eftirlíkað. 22% hava innan fyri seinastu tvey árini verið til
menningarsamrøðu6. Fleiri eldri enn yngri hava søkt um at sleppa á skeið, men fleiri yngri
enn eldri hava verið til menningarsamrøðu.
Hesi tøl eru rættiliga greið. Tá ið heilsurøktarar ikki fáa hóskandi avbjóðingar í
arbeiðinum og í ov lítlan mun sleppa at brúka sínar førleikar og royndir og ikki hava nóg
góðar møguleikar at menna seg á arbeiðsplássinum og við eftirútbúgving, so halda vit
hetta vera ein greið ábending um, at heilsurøktarar sakna menningamøguleikar í arbeiði
sínum. Hetta uppáhald er stuðlað av, at 63% halda tað hava stóran týdning at sleppa á
skeið og annars víðariútbúgva seg, og at fjórði hvør sigur seg í ávísan mun hava teir
førleikar, ið skulu til fyri at gera sítt arbeiði.
Í Starvsfólkapolitikki Landsins7 frá fyrst í 2000-talinum stendur um útbúgvingarpolitikk8, at
“Starvsfólk skulu hava møguleika til at útbúgva og menna seg fyri at tryggja dygdargott
arbeiði”. Skilt verður ímillum nútíðar- og framtíðartørv á útbúgving og menning. Dentur
eigur at verða lagdur á kunnleika, ið er neyðugur fyri at røkja dagliga arbeiðið, og í
sambandi við framtíðartørvin eiga miðvísar útbúgvingarætlanir at verða gjørdar. Regluligar
og skipaðar starvsfólkasamrøður eru eitt amboð, sum starvsfólk og leiðsla kunnu nýta m.a.
til at taka støðu til, hvussu starvsfólk eigur at menna seg, og hvat farast skal undir.

6

Verður eisini nevnt “starvsfólkasamrøða”. Reglulig samrøða millum leiðara(r) og starvsfólk, ið hevur til endamáls at
menna starvsfólkið.
7
http://www.lms.fo/arbeidsoki/stjornarsamskipan/starvsfolkapolitikkur/
8
http://www.lms.fo/arbeidsoki/stjornarsamskipan/starvsfolkapolitikkur/utbugvingarpolitikkur/

6

Ein starvsfólkasamrøða er ein samrøða millum starvsfólk og næsta leiðara, sum hevur til
endamáls at tryggja, at einstaka starvsfólkið mennist, og at øll arbeiðsmegin á staðnum
verður styrkt. Starvsfólkini eiga í starvsfólkasamrøðuni at verða tikin við í ráðum um
avgerðir, ið verða tiknar teirra vegna. Starvsfólkasamrøðan eigur at verða hildin helst eina
ferð um árið. Nærri leiðreglur um starvsfólkasamrøður kunnu lesast í Starvsfólkapolitikki
Landsins9. Haraftrat eigur at verða skipað fyri fjøltáttaðum skeiðsvirksemi og øðrum
mennandi tiltøkum, t.d. ymisk grundskeið, sum eru neyðug fyri at røkja starvið og
viðkomandi serskeið, evnisskeið, evnisfundir o.t. Eisini eigur eftirmeting at gerast av øllum
útbúgvingum og tiltøkum yvirhøvur viðvíkjandi menning av starvsfólkum.
Í Danmark hava heilsurøktarar nógvar møguleikar at førleikamenna seg. Har eru m.a.
styttri og longri skeið og víðari- og eftirútbúgvingar, sum Heilsuskúlar og AMU-sentur skipa
fyri. Fyri at vísa á allar møguleikarnar, gjørdi FOA í 2011 ein faldara10 við upplýsingum um
eftirútbúgvingarmøguleikar fyri heilsurøktarar og onnur. Í Norra og Íslandi eru eisini skipað
tilboð um skeið og víðari- og eftirútbúgvingar.
Menningar- og útbúgvingartiltøkini nevnd í Starvsfólkapolitikki Landsins verða ikki framd í
verki á heilsurøktaraøkinum. Í Føroyum eru eingir skipaðir møguleikar at eftirútbúgva ella
førleikamenna seg sum heilsurøktari. Tað er í staðin upp til hvørt einstaka arbeiðspláss,
fakfeløg o.t. at skipa fyri skeiðs- og útbúgvingarvirksemi. Heilsurøktarafelagið skipar á
hvørjum ári fyri umleið fýra dagsskeiðum fyri limirnar.

Kanningarháttur
Tilfarið til kanningina er fingið til vega partvíst við eini spurnakanning millum limirnar og
partvíst frá talupplýsingum hjá felagnum sjálvum. Í november 2013 vórðu spurnabløð send
til teir 330 limirnar við áheitan um at fylla spurnablaðið út og lata tað innaftur. Í januar 2014
vóru 199 svarað spurnabløð komin inn, svarandi til 61,2% av limaskaranum.
Spurnablaðið inniheldur íalt 99 spurningar og er skipað eftir átta evnum: 1) Trivnaður
og psykiskt arbeiðsumhvørvi; 2) Samstarv og umgangstóni; 3) Leiðsla; 4) Kunning og
samskifti; 5) Fysiskt arbeiðsumhvørvi; 6) Menning; 7) Heilsa; 8) Fakligur samleiki. Haraftrat
eru nakrir almennir og faktuellir spurningar.
Spurnabløðini eru skrásett á teldu. Í flestu førum eru svarini í spurnabløðunum
fullfíggjað, men nøkur dømi eru um spurningar, sum ikki eru svaraðir. Eisini er ein
spurningur, sum ógvuliga fá hava svarað uppá, og tískil hava vit valt at taka henda
spurning burturúr í viðgerðini av kanningarúrslitunum. Talan er um spurning 11 (Hevði tú
tikið av, um tú hevði møguleika at farið upp í tíð/niður í tíð?).

9

http://www.lms.fo/arbeidsoki/stjornarsamskipan/starvsfolkapolitikkur/starvsfolkasamrodur/
file:///C:/Users/Bj%C3%B8rg/Downloads/HoldDigAjourMedDitFag.pdf
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Bara 1611 menn eru í Heilsurøktarafelagnum, svarandi til 5%. Fyri at tryggja anonymitetin
mettu vit tað ikki vera viðkomandi at skráseta kyn í spurnablaðnum, og eisini
mettu vit geografiskt øki óviðkomandi. Tó hava vit valt at skráseta aldur, m.a. tí aldursbýtið
í felagnum líkist frá aldursbýtinum hjá arbeiðsfjøldini sum heild.

Mynd 1: Aldursbýti hjá heilsurøktarum í kanningini 2013 samanborið við limalistan
201212. Í %
Kanning 2013
Limalisti 2012
Undir 30 ár
4
3
31-40 ár
14
13
41-50 ár
24
23
51-60 ár
38
35
61 ár+
20
26
Miðalaldur
N
18913
325
Sum sæst á mynd 1, er nøkulunda samsvar millum aldursbýtið hjá teimum spurdu og tí
veruliga limatalinum. Undantak er aldursbólkurin 61 ár+, har lutfalsliga færri limir hava
svara uppá sprunablaðið. Hesin aldursbólkur er sostatt nakað undirumboðaður í
kanningini.
Sambært limalistanum 2012 er miðalaldurin hjá limunum 52,7 ár, og miðalaldurin hjá
teimum spurdu er 50,8 ár. Hetta samsvarar við, at luttakararnir í spurnakanningini eru
nakað yngri enn limirnir í felagnum sum heild.
Í viðgerðini av kanningarúrslitunum hava vit valt at býta tey spurdu upp í tveir
aldursbólkar: 1) yngri enn 51 ár, og 2) 51 ár og eldri. Í hesi frágreiðing verður sum oftast
víst til hesar aldursbólkar sum tey yngru og tey eldru. Tað kann tykjast løgið at seta markið
millum yngri og eldri so høgt sum við 51 ár, men hetta er fyri at fáa tveir toluliga javnt stórar
bólkar – og aldursbólkurin undir 50 ár er sum áður nevnt lutfalsliga lítil.
Um markið hevði verið sett við 41 ár, hevði býtið verið 17% yngri og 83% eldri. Við
markið 51 ár er býtið nakað javnari - 40% yngri og 60% eldri.
Kanningarúrslitini eru víst í stabbamyndum og talvum. Úrslitini eru víst í %, og tilskilað
er við hvørja mynd/talvu, hvussu nógv hava svarað. %-tølini eru rundað upp/niður til heil
tøl, og tískil kunnu smáir skeivleikar koma fyri. Í myndafrágreiðingini aftast eu tølini næri
útgreinað.

11

Tøl frá 2012.
Tey 10, sum ikki hava upplýst aldur, eru ikki tald við her. Í myndum og talvum, sum eru skipaðar eftir aldursbólkum,
eru hesi 10 bara tald við í samanlagda talinum, men ikki í aldursbólkunum.
13
Aftrat hesum 189 luttakarunum í kanningini eru 10, sum ikki hava upplýst aldur.
12
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Alment um heilsurøktarar
Heilsurøktarafakið er eitt kvinnufak so at siga burturav. Av teimum 330 limunum eru bara
16 menn, svarandi til 5%14.
Mynd 2: Aldursbýti heilsurøktarar (2013) og starvsfólk í Heimatænastuni (2009)15. Í %
Heilsurøktarafelagið Nærverkið, Heimatænastan
2012
2009
Undir 30 ár
3
9
31-40 ár
13
18
41-50 ár
23
22
51-60 ár
35
31
61 ár+
26
20

Sambært limalistanum hjá Heilsurøktarafelagnum er aldursbýtið hjá limunum millum 26-70
ár, og miðalaldurin er sum omanfyri nevnt 52,7 ár16. Nógv tann størsti aldursbólkurin er 5160 ár og telur meira enn ein triðing av øllum limaskaranum, sí eisini mynd 2 omanfyri 17.
Nærverkið (nú: Almannaverkið) gav í 2009 út eina støðumynd av starvsfólkatørvinum fram
til 201518. Her verður gjørt vart við, at tey, sum arbeiða í Nærverkinum (nú:
Almannaverkinum), í miðal eru eldri enn arbeiðandi føroyingar sum heild. Í 2009 vóru 17%
av starvsfólkunum í Nærverkinum/Almannaverkinum 60 ár og eldri móti 12% á føroyska
arbeiðsmarknaðinum sum heild. Í Heimatænastuni, sum telur nógv tey flestu (69%)
starvsfólkini hjá Nærverkinum/Almannaverkinum, vóru enntá 20% 60 ár og eldri. Men
heilsurøktarar eru enn eldri; mynd 2 omanfyri vísir aldursbýtið hjá heilsurøktarum (2012)
og starvsfólki í Heimatænastuni (2009). Fyrivarni skal takast fyri, at talan er um tvey ymisk
árstøl við trimum árum á muni – men hetta broytir ikki heildarmyndina.

14

Tøl frá 2012.
Í støðumyndini hjá Heimatænastuni/Nærverkinum eru aldursbólkarnir býttir upp soleiðis: Undir 30 ár, 30-40 ár, 4050 ár, 50-60 ár, 60 ár og eldri. Aldursbólkarnir hjá Heilsurøktarafelagnum eru býttir upp soleiðis: Undir 30 ár, 31-40 ár,
40-50 ár osfr. Ógreitt er, júst hvar aldursmørkini millum bólkarnar hjá Heimatænastuni eru sett, og tí kunnu smáir
skeivleikar koma fyri við at samanbera við tølini hjá Heilsurøktarafelagnum – men hetta broytir ikki heildarmyndina.
16
Tøl frá 2012.
17
Tøl frá 2012. Miðalaldurin hjá teimum spurdu í 2013-kanningini er 50,8 ár.
18
Starvsfólkatørvur til og við 2015. Nærverkið 2009.
15
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Mynd 3: Aldur á heilsurøktarum, ið hava tikið prógv á Heilsuskúla Føroya
tíðarskeiðið 2008-2014
Miðalaldur
Aldursspjaðing
2008
39,4 ár
23-57 ár
2009
36,4 ár
21-51 ár
2010
35,2 ár
25-53 ár
2011
41,2 ár
23-62 ár
2012
37,4 ár
20-56 ár
2013
2014

37,6 ár
37,5 ár

22-60 ár
22-61 ár

Tey spurdu eru í miðal 35,2 ár, tá tey hava tikið heilsurøktaraprógv. 19 Hetta er nakað yngri
enn miðaltalið á Heilsutøktaraskúla Føroya (mynd 3 omanfyri). Forkláringin kann m.a.
vera, at tey eldru eru nakað undirumboðað í kanningini, og at tey spurdu eru útbúgvin
bæði uttanlands og í Føroyum.

19

Í summum førum millum tey eldru hava tey fyrst lokið útbúgving sum t.d. sjúkrahjálpari og seinri sum heilsurøktari. Í
slíkum førum er tann fyrra útbúgvingin skrásett sum galdandi.
Í heilt fáum førum eru limirnir í Heilsurøktarafelagnum ikki útbúnir sum heilsurøktarar, men sum sjúkrahjálparar,
pleygarar, ítrivsvegleiðarar o.a.
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1. Starvsviðurskifti
Samandráttur
Nógv flestu heilsurøktarar - 67% - starvast á eldraøkinum, og nærum eingir av teimum
yngru starvast á sjúkrahúsum, psykiatriin undantikin. 39% hava skiftandi arbeiðstíðir við
náttararbeiði. 28% arbeiða mest um dagarnar milum kl. 7-18. Tað eru serliga tey ungu, ið
taka dagvaktirnar, meðan tey eldru taka sær av náttar- og kvøldvaktum. 85% arbeiða
parttíð. Fremsta grundin hjá teimum eldru til at vilja arbeiða parttíð er, at likamliga
arbeiðsbyrðan er ov stór, og næstfremsta grundin er ynski um tíð til børn og familju. Fyri
tey yngru er tað øvugt.
Mynd 1.1a: Starvsøki20
Starvsøki (195 svarað)

5% 9%

Bara/mest á sjúkrahúsi

19%

Bara/mest psykiatri
Bara/mest eldri

67%

Bara/mest annað

Mynd 1.1b: Starvsøki21
Starvsøki (185 svarað)
5
5

BARA/MEST ANNAÐ

63

BARA/MEST ELDRI
BARA/MEST PSYKIATRI

16

BARA/MEST Á SJÚKRAHÚSI

16
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51 ár +

20
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Undir 51 ár

Tey 10 spurdu, sum ikki hava upplýst aldur, eru tald við í mynd 1.1a.
Tey 10 spurdu, sum ikki hava upplýst aldur, eru ikki tald við í mynd 1.1b.
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Tey flestu av teimum spurdu (67%)22 starvast á eldraøkinum, tvs. á sambýli,
ellis/røktarheimi, dagtilhaldi ella líknandi. Tó arbeiða lutfalsliga fleiri av teimum yngru á
eldraøkinum, og nærum eingir yngri heilsurøktarar starvast á sjúkrahúsi (undantikið í
psykiatriini), sí myndir 1.1a og 1.1b.
Mynd 1.2: Arbeiðstímatal hjá heilsurøktarum
Arbeiðstímatal
12

FULLA TÍÐ

15
33
33

MEIRA ENN 0.7, MEN MINNI ENN FULLA TÍÐ

31
32

0.7
10
9

MEIRA ENN ½ TÍÐ, MEN MINNI ENN 0.7
HÁLV TÍÐ ELLA MINNI

11
0

Kanning 2013 (199 svar)
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Limatøl 2012 (324 limir)

Nógv teir flestu heilsurøktararnir starvast parttíð. Mest vanliga arbeiðstímatalið er millum
0,7 og 0,8 – soleiðis starvast uml. 60% av heilsurøktarunum. 15% starvast fulla tíð 23. Tølini
frá spurnakanningini samsvara nøkulunda við tølini hjá Heilsurøktarafelagnum frá 2012, sí
mynd 1.2.
Mynd 1.3a24
Arbeiðstíðir (198 svarað)
Mest dagarbeiði (oftast
millum 07-18
Mest kvøldarbeiði (oftast
millum 15-24)

3%
28%

Mest náttarbeiði (oftast
millum 22-07)

39%

Skiftandi arbeiðstíðir uttan
náttarbeiði

8%
3%
19%

Skiftandi arbeiðstíðir við
náttarbeiði
Annað

22

Tølini frá kanningini samsvara væl við limalistan hjá Heilsurøktarafelagnum. Sambært limalistanum starvast 68% á
eldraøkinum, 20% í psykiatriini, 8% á sjúkrahúsum og 4% á øðrum økjum.
23
Tøl frá 2012.
24
Tey 10 spurdu, sum ikki hava upplýst aldur, eru tald við á mynd 1.3a.
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Mynd 1.3b25
Arbeiðstíðir (188 svarað)
23

MEST DAGARBEIÐI (OFTAST MILLUM 07-18

34

SKIFTANDI ARBEIÐSTÍÐIR UTTAN
NÁTTARBEIÐI

18
23

MEST KVØLDARBEIÐI (OFTAST MILLUM 1524)

9
7

MEST NÁTTARBEIÐI (OFTAST MILLUM 22-07)

4,5
1

ANNAÐ

5,5
0
0

51 ár + (108 svarað)
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Undir 51 ár (80 svarað)

Ein stórur partur (39%) arbeiðir skiftandi arbeiðstíðir við náttararbeiði. Ein nakað minni
partur (28%) arbeiðir mest um dagarnar millum kl. 7-18. Tey yngru arbeiða í størri mun
dagvaktir, meðan tey eldru taka sær meira av náttarvaktum, myndir 1.3a og 1.3b.
Mynd 1.4 Ynski um at fara upp í arbeiðstíð
Hevur tú innan fyri seinasta árið biðið um at sleppa upp í
tíð? (186 svarað)

7%
12%

Ja, og umbønin varð eftirlíkað
Ja, men umbønin varð ikki
eftirlíkað

81%

Nei

Meginparturin – 81% - hevur innan fyri seinasta árið ikki biðið um at sleppa upp í
arbeiðstíð, mynd 1.4.

25

Tey 10 spurdu, sum ikki hava upplýst aldur, eru ikki tald við á mynd 1.3b.
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Mynd 1.5a: Orsakir hjá parttíðarstarvandi til ikki at fara upp í fulla tíð 26
Orsakir hjá parttíðarstarvandi til ikki at fara upp í fulla
tíð (137 svarað)
EG HAVI EISINI ANNAÐ STARV/ONNUR
STØRV

5

ATLIT TIL ONNUR ÁHUGAMÁL

15,5

OV TUNG SÁLARLIG ARBEIÐSBYRÐA Á
ARBEIÐSPLÁSSINUM
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ATLIT TIL FAMILJUNA
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Mynd 1.5b: Orsakir hjá parttíðarstarvandi til ikki at fara upp í fulla tíð27
Orsakir hjá parttíðarstarvandi til ikki at fara upp í fulla
tíð (136 svarað)
EG HAVI EISINI ANNAÐ STARV/ONNUR … 4 6
ATLIT TIL ONNUR ÁHUGAMÁL
OV TUNG SÁLARLIG ARBEIÐSBYRÐA Á…

14
14

ATLIT TIL FAMILJUNA

17
17
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35

OV TUNG LIKAMLIG ARBEIÐSBYRÐA Á…
0
51 ár + (72 svarað)

46

28
10

20

30

40

50

Undir 51 ár (64 svarað)

Fremsta grundin til at vilja arbeiða parttíð heldur en fulla tíð er, at likamliga arbeiðsbyrðan
á arbeiðsplássinum er ov stór (37%), og næstfremsta grundin eru atlit til familjuna (27%),
mynd 1.5a. Tó er stórur munur á aldursbólkunum her: tey eldru nevna í størri mun tungu
likamligu arbeiðsbyrðuna enn tey ungu, og tey ungu nevna í størri mun atlit til familjuna
enn tey eldru, mynd 1.5b.

26
27

Tey 10 spurdu, sum ikki hava upplýst aldur, eru tald við her.
Tey 10 spurdu, sum ikki hava upplýst aldur, eru ikki tald við her.
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Umframt omanfyrinevndu grundir hava fleiri av teimum spurdu, sum arbeiða parttíð, eisini
nevnt aðrar grundir til ikki at fara upp í fulla tíð. Oftast nevnda grundin er, at tað er ov
strævið at arbeiða fulla tíð í skiftandi vaktum og náttarvaktum og kennist, sum ein altíð er
til arbeiðis.
Meginparturin – uml. tveir triðingar – arbeiðir sum oftast tað tímatal, ið er avtalað í
setanarbrævinum. 19% arbeiða í miðal 1-10 tímar meira um mánaðin enn avtalað í
setanarbrævinum, og nøkur fá arbeiða meira enn tað. 5% eru ikki í føstum starvi.
Sera fá – bara 7% - hava innan fyri seinasta árið biðið um at sleppa niður í tíð, og tað tykist
vera lætt at fáa slíka umbøn – bara ein persónur hevur ikki fingið umbønina játtaða. Eingin
avgerandi munur er á aldursbólkunum. Av teimum 11 tímaløntu, sum hava luttikið í
kanningini, ynskja sjey sær fast starv.
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2. Trivnaður og psykiskt arbeiðsumhvørvi
Í hesum parti av kanningini hava tey spurdu svarað uppá 17 spurningar viðvíkjandi trivnaði
og psykiskum arbeiðsumhvørvi.
Samandráttur
Yvir 90% kenna sínar uppgávur og ábyrgdarøki og vita, hvat verður væntað av teimum í
teirra arbeiði. Nærum 90% halda, at arbeiðsuppgávurnar eru passaliga avvekslandi. 80%
kunnu fáa lagaligar avtalur um arbeiðstíðir, og 84% um feriu, avspáking osfr.
Munandi færri siga seg fáa tíðina at røkka og hava ávirkan á arbeiðið. 21% halda ikki
arbeiðsbyrðuna vera hóskandi; 24% kunnu ikki leggja sínar uppgávur til rættis, sum tey
sjálvi ynskja tað. 30% noyðast ofta/heilt ofta at gera ymsar arbeiðsuppgávur, sum tey
meina eiga at verða gjørdar øðrvísi, og 34% siga, at tey ikki hava tíð og frið at gera sítt
arbeiði, sum tey meina tað eigur at gerast. 56% hava ofta ringa samvitsku, tí tey ikki náa at
gera alt, tey áttu at gjørt, og 43% eru ofta eina løtu eyka, tá ið vaktin er liðug, fyri at náa
allar uppgávurnar.
44% eru psykiskt belastað av broytingum (nýggjum lógarkrøvum, skipanum o.t.), og av
ofta at koma í kensluliga truplar støður í arbeiðinum. 41% eru psykiskt belastað av
arbeiðstempoinum, men vandin fyri uppsøgn kenst bara belastandi fyri 13%.
20% hava innan seinasta árið verið fyri harðskapi ella hóttanum um harðskap á
arbeiðsplássinum. Spurt er ikki um, hvørt harðskapurin verður framdur av
sjúklingum/búfólkum ella øðrum, men 42% av teimum, sum hava verið fyri harðskapi ella
hóttanum um harðskap, starvast bara/mest á psykiatriska økinum. Sostatt starvast 58% av
teimum, sum hava verið fyri harðskapi ella hóttanum um harðskap, á øðrum økjum enn tí
psykiatriska. Sannlíkt er, at størstiparturin av harðskapinum verður framdur av sjúklingum
og búfólki við psykiatriskum trupulleikum, demens o.ø. tílíkum sjúkum.
Mynd 2.1: Tal av spurdum, ið hava svarað samd/ur ella nokkso samd/ur28
Spurningar um avtalur um arbeiðstíðir
EG KANN FÁA LAGALIGAR AVTALUR UM FERIU,
AVSPÁKING OSFR. (191 SV.)

84%

EG KANN FÁA LAGALIGAR AVTALUR UM
ARBEIÐSTÍÐIR (187 SV.)

80%

78

28
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81

82

Svarmøguleikar: samd/ur - nokkso samd/ur - nokkso ósamd/ur - ósamd/ur.
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Mynd 2.2: Tal av spurdum, ið hava svarað samd/ur ella nokkso samd/ur29
Spurningar um psykiskt arbeiðsumhvørvi
EG VEIT, HVØRJAR MÍNAR UPPGÁVUR OG MÍNI
ÁBYRGDARØKI ERU (196 SV.)

96%

EG VEIT, HVAT VERÐUR VÆNTAÐ AV MÆR Í MÍNUM
ARBEIÐI (187 SV.)

93%

MÍN ARBEIÐSUPPGÁVUR ERU PASSALIGA
AVVEKSLANDI (189 SV.)

87%

MÍN ARBEIÐSBYRÐA ER HÓSKANDI (188 SV.)

79%

EG KANN LEGGJA MÍNAR ARBEIÐSUPPGÁVUR TIL
RÆTTIS, SUM EG SJÁLV/UR YNSKI TAÐ (191 SV.)

76%

EG HAVI TÍÐ OG FRIÐ AT GERA MÍTT ARBEIÐI SUM EG
MEINI TAÐ EIGUR AT GERAST (189 SV.)

66%

EG HAVI OFTA RINGA SAMVITSKU, TÍ EG NÁI IKKI AT
GERA ALT, EG ÁTTI AT GJØRT (188 SV.)

56%

TÁ VAKTIN ER LIÐUG, ERI EG OFTA EINA LØTU EYKA
FYRI AT NÁA ALLAR UPPGÁVURNAR (188 SV.)

43%
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Mynd 2.3: Tal av spurdum, ið hava svarað í stóran mun ella í ávísan mun30
Hetta belastar psykiskt
BROYTINGAR (NÝGGJ LÓGARKRØV, NÝGGJAR
SKIPANIR OSFR.) (182 SV.)

44%

AT EG OFTA KOMI Í KENSLULIGA TRUPLAR
STØÐUR Í MÍNUM ARBEIÐI (189 SV.)

44%

ARBEIÐSTEMPOIÐ (187 SV.)

41%

VANDIN FYRI UPPSØGN (187 SV.)

13%
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Svarmøguleikar: samd/ur - nokkso samd/ur - nokkso ósamd/ur - ósamd/ur.
Svarmøguleikar: í stóran mun - í ávísan mun - í minni mun - als ikki.
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Mynd 2.4: Tal av spurdum, ið hava svarað ja, heilt ofta ella ofta31
Noyðist tú at gera ymsar arbeiðsuppgávur sum tú
meinar átti at verið gjørdar øðrvísi?

JA, HEILT OFTA / OFTA (195 SV.)

30%
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Viðmerkingar hjá teimum spurdu
Umframt omanfyrinevndu svarmøguleikar kundu tey spurdu nevna, hvørt tey møguliga eru
psykiskt belastað av øðrum orsakum. Hesar orsakir vórðu nevndar:
-

31

Ov stór arbeiðsbyrða og ov lítil tíð til umsorgan, hugna, frið, aktivitetir.
8 tíma vakt sett niður í 7 tímar, tvs. at starvsfólkini mugu renna skjótari.
Ójøvn psyka hjá búfólki.
Einki pausurúm.
Illa virkandi toymisskipan.
Vánalig/manglandi/ov lítið nærverandi leiðsla.
Manglandi møguleikar at brúka sínar førleikar.
Tímalønt starv, fíggjarligur ótryggleiki.

Svarmøguleikar: ja, heilt ofta - ja, ofta – sjáldan - ongantíð.
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3. Samstarv og umgangstóni
Í hesum kanningarparti eru 18 spurningar um samstarv við starvsfelagar og umgangstóna
á arbeiðsplássinum.
Samandráttur
Yvir 90% svara, at starvsfelagarnir hjálpast at og stuðla hvørjum øðrum, og at starvsfólkini
virða hvønn annan. Nærum 90% halda, at stavsfólkini duga væl at lurta eftir og hava álit á
hvørjum øðrum, og at samstarvið millum starvsbólkarnar32 sum heild er gott. 82% halda, at
starvsfólkini duga væl at brúka ymsu førleikarnar hjá hvørjum øðrum. 19% eru ovbyrjað av
eyka arbeiði vegna sjúku hjá starvsfeløgum. 94% eru sum heild nøgd við samstarvið við
starvsfelagarnar.
86% svara, at arbeiðsplás teirra er merkt av arbeiðsgleði og 90% av góðari samveru.
63% siga, at arbeiðplássið er merkt av óloystum trupulleikum og grenji í krókunum. 37%
svara, at arbeiðsplássið er merkt av jantelóg, 38% av líkagyldugheit og 39% av øvund.
Innan seinasta árið hava 16% verið fyri happing, slatri ella baktalu, og 42% hava lagt til
merkis, at teirra starvsfelagar hava verið fyri happing, slatur ella baktalu.
Hesi tøl samsvara tó illa við positivu svarini viðvíkjandi samstarvsviðurskiftunum
annars. Samanumtikið kann kanska sigast, at óloystir trupulleikar, grenj í krókunum,
jantelóg, líkagyldugheit, øvund og happing/slatur/baktala í ávísan mun merkja
arbeiðsplássini hjá heilsurøktarum - tó ikki soleiðis, at tað gongur serliga nógv út yvir
arbeiðsgleðina og góðu samveruna.
Mynd 3.1: Tal av spurdum, ið hava svarað samd/ur ella nokkso samd/ur33
Á mínum arbeiðsplássi....
FÁI EG STUÐUL OG HJÁLP FRÁ STARVSFELØGUM, TÁ
TØRVUR ER Á TÍ (195 SV.)
HJÁLPAST STARVSFELAGAR AT, TÁ ONKUR HEVUR OV
NÓGV AT GERA (191 SV.)

96%
92%

VIRÐA STARVSFÓLKINI HVØNN ANNAN (194 SV.)

91%

DUGA STARVSFÓLKINI VÆL AT LURTA EFTIR HVØRJUM
ØÐRUM (194 SV.)
ER SAMSTARVIÐ MILLUM STARVSBÓLKARNAR ER SUM
HEILD GOTT (193 SV.)

87%
87%

HAVA STARVSFÓLKINI ÁLIT Á HVØR ØÐRUM (194 SV.)

86%

DUGA VIT VÆL AT BRÚKA YMSU FØRLEIKARNAR HJÁ
HVØRJUM ØÐRUM (191 SV.)

82%
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Her verður sipað til, at á flestu arbeiðsplássum starvast fleiri starvsbólkar saman, t.d. heilsurøktarar, heilsuhjálparar,
sjúkrarøktarfrøðingar osfr.
33
Svarmøguleikar: samd/ur - nokkso samd/ur - nokkso ósamd/ur - ósamd/ur.
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Mynd 3.2: Tal av spurdum, ið hava svarað sera ofta ella ofta34
Ert tú ovbyrjað/ur av eyka arbeiði vegna sjúku hjá
starvsfeløgum?

SERA OFTA/OFTA (193 SV.)
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Mynd 3.3: Tal av spurdum, ið hava svarað nøgd/ur ella nokkso nøgd/ur35

Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild við samstarvið við
starvsfelagarnar? (195 svarað)

NØGD/UR NOKKSO NØGD/UR

94%
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Mynd 3.4:
Happing
TAL AV SPURDUM, SUM HAVA VERIÐ ÚTSETT FYRI
HAPPING, SLATRI ELLA BAKTALU SEINASTA ÁRIÐ
(193 SV.)

16%

TAL AV SPURDUM, SUM HAVA LAGT TIL MERKIS,
AT STARVSFELAGAR HAVA VERIÐ ÚTSETTIR FYRI
HAPPING, SLATRI ELLA BAKTALU INNAN SEINASTA
ÁRIÐ (193 SV.)

42%
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Svarmøguleikar: sera ofta - ofta - sjáldan - ongantíð.
Svarmøguleikar: nøgd/ur - nokkso nøgd/ur - nokkso ónøgd/ur - ónøgd/ur.
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Mynd 3.5: Tal av spurdum, ið hava svarað í stóran mun ella í ávísan mun36
Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av...
GÓÐARI SAMVERU (194 SV.)
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ARBEIÐSGLEÐI (194 SV.)

86

ÓLOYSTUM TRUPULLEIKUM (190 SV.)

63

GRENJI Í KRÓKUNUM (191 SV.)

63

ØVUND (186 SV.)
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LÍKAGYLDUGHEIT (190 SV.)
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JANTELÓG (171 SV.)
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Viðmerkingar hjá teimum spurdu
Umframt omanfyrinevndu svarmøguleikar kundu tey spurdu svara Annað viðvíkjandi,
hvørjum teirra arbeiðspláss er merkt av. Hesi svar vórðu nevnd:
-

36

Klandur
Ov lítil supersvisión
Ongar pausur
Leiðslan lurtar ikki og tekur ikki ábyrgd

Svarmøguleikar: í stóran mun - í ávísan mun - í minni mun - als ikki.
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4. Leiðsla
Í parti 4 hava tey spurdu svarað uppá 11 spurningar um leiðsluna.
Samandráttur
70% eru sum heild nøgd við leiðsluna. 77% siga, at nærmasti leiðari er lættur/løtt at koma
á tal við og 78% at hann virðismetir og páskjønnar teirra arbeiði í gerandisdegnum. 75%
halda nærmasta leiðara býta arbeiðsuppgávurnar rættvíst millum starvsbólkarnar37. 72%
svara, at nærmasti leiðari er opin fyri nýggjum hugskotum frá starvsfólkunum og 73% at
hann lurtar, hjálpir og stuðlar teimum eftir tørvi. 64% svara, at nærmasti leiðari raðfestir
trivnaðin á arbeiðsplássinum høgt, og 65% at hann gevur konstruktivan kritikk og er
sjónlig/ur. 62% siga, at nærmasti leiðari tolir kritikk og dugir væl at planleggja arbeiðið.
Yvirhøvur tykjast tey spurdu hampiliga væl nøgd í flestu spurningunum viðvíkjandi
leiðsluni; tó er ein góður triðingur t.d. ikki nøgdur við, hvussu nærmasti leiðari ávikavist
gevur og sjálv/ur tolir kritikk. Á leið eins nógv halda ikki nærmasta leiðara duga at
planleggja arbeiðið væl ella raðfesta trivnaðin høgt.
Tey spurdu eru sum heild munandi minni nøgd við leiðsluna enn við samstarvið við
starvsfelagarnar. 70% eru í stóran/ávísan mun nøgd við leiðsluna móti 94%, sum í
stóran/ávísan mun eru nøgd við samstarvið við starvsfelagarnar (mynd 3.3).
Mynd 4.1: Tal av spurdum, ið hava svarað í stóran mun ella í ávísan mun38

Heldur tú at tín nærmasti leiðari.....
VIRÐISMETIR OG PÁSKJØNNAR TÍTT ARBEIÐI Í
GERANDISDEGNUM? (192 SV.)

78%

ER LØTT/LÆTTUR AT KOMA Á TAL VIÐ? (195 SV.)

77%

BÝTIR ARBEIÐSUPPGÁVURNAR RÆTTVÍST MILLUM
STARVSBÓLKARNAR? (189 SV.)
LURTAR, HJÁLPIR OG STUÐLAR TÆR, TÁ TÚ FORTELUR, AT TÚ
HEVUR TØRV Á TÍ? (191 SV.)
ER OPIN FYRI NÝGGJUM HUGSKOTUM FRÁ
STARVSFÓLKUNUM? (189 SV.)

75%
73%
72%

ER SJÓNLIG/UR? (193 SV.)

65%

RAÐFESTIR TRIVNAÐ Á ARBEIÐSPLÁSSINUM HØGT? (193 SV.)

64%

GEVUR KONSTRUKTIVAN KRITIKK, TÁ TÚ HEVUR GJØRT EITT
MINNI GOTT ARBEIÐI ELLA EITT MISTAK? (181 SV.)

64%

TOLIR KRITIKK? (187 SV.)

62%

DUGIR VÆL AT PLANLEGGJA ARBEIÐIÐ? (186 SV.)

62%
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Her verður sipað til, at á flestu arbeiðsplássum starvast fleiri starvsbólkar saman, t.d. heilsurøktarar, heilsuhjálparar,
sjúkrarøktarfrøðingar osfr.
38
Svarmøguleikar: í stóran mun - í ávísan mun - í minni mun - als ikki.
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Mynd 4.2: Tal av spurdum, ið hava svarað í stóran mun ella í ávísan mun39
Ert tú sum heild nøgd/ur við leiðsluna?

JA, Í STÓRAN/ÁVÍSAN MUN (195 SV.)

70%
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Svarmøguleikar: í stóran mun - í ávísan mun - í minni mun - als ikki.
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5. Kunning og samskifti
Spurningarnir í parti 5 snúgva seg um kunning og samskifti millum leiðsluna og
starvsfólkið. Tey spurdu hava svarað uppá sjey spurningar.
Samandráttur
Tey spurdu eru ikki heilt nøgd við kunningina og samskiftið við leiðsluna. 75% siga, at tey
so at siga altíð ella ofta kunnu siga sína hugsan við leiðsluna uttan at óttast avleiðingarnar.
63% svara, at ósemjur verða handfarnar nøktandi, og 65% at nærmasti leiðari kunnar í
nóg góðari tíð um viðkomandi viðurskifti, t.d. týðandi avgerðir, broytingar og
framtíðarætlanir. 56% siga, at nærmasti leiðari tekur starvsfólkini við upp á ráð, tá
broytingar verða framdar á arbeiðsplássinum.
Kortini halda 80% samstarvið millum nærmasta leiðara og starvsfólk sum heild vera
gott. Hetta er ein positivari mynd enn í kap. 4, har bara 70% søgdu seg vera nøgd við
leiðsluna. Okkurt kundi bent á, at tann virkni leikluturin hjá leiðsluni og samskiftið millum
leiðslu og starvsfólk kundi verið betri. Í parti 4 varð eisini víst, at tey spurdu eru lutfalsliga
illa nøgd við hesi viðurskifti.
Nógv tey flestu hava meira ella minni regluliga starvsfólkafund á arbeiðsplássinum,
45% eina ferð um mánaðin ella oftari. 36% kundu hugsað sær fleiri fundir, meðan 47% ikki
kundu hugsað sær fleiri. Av teimum 68 spurdu, sum kundu hugsað sær fleiri fundir, eru
79% á fundi minni enn eina ferð um mánaðin, og 13% ongantíð.
Tey eldru eru ikki eins ofta á starvsfólkafundi sum tey yngru, og tey kundu í størri mun
enn tey yngru hugsað sær fleiri slíkar.
Mynd 5.1: Tal av spurdum, ið hava svarað ja, so at siga altíð ella ja, ofta40
Starvsfólkini kunnu siga sína hugsan við leiðsluna uttan at óttast
avleiðingarnar.

JA, SO AT SIGA ALTÍÐ/JA, OFTA (190 SV.)

75%
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Svarmøguleikar: Ja, so at siga altíð – ja, ofta – sjáldan – at kalla ongantíð.

24

50

60

70

80

Mynd 5.2: Tal av spurdum, ið hava svarað í stóran mun ella í ávísan mun41
Samstarv og kunning
SAMSTARVIÐ MILLUM NÆRMASTA LEIÐARA OG
STARVSFÓLK ER SUM HEILD GOTT. (195 SV.)

80%

NÆRMASTI LEIÐARI KUNNAR Í NÓG GÓÐARI TÍÐ UM
VIÐKOMANDI VIÐURSKIFTI, T.D. TÝÐANDI AVGERÐIR,
BROYTINGAR OG FRAMTÍÐARÆTLANIR. (194 SV.)

65%

ÓSEMJUR VERÐA HANDFARNAR NØKTANDI. (189 SV.)

63%

NÆRMASTI LEIÐARI TEKUR STARVSFÓLKINI UPPÁ RÁÐ,
TÁ BROYTINGAR VERÐA FRAMDAR Á
ARBEIÐSPLÁSSINUM. (193 SV.)
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Mynd 5.3:
Á mínum arbeiðsplássi hava vit starvsfólkafund (193 svarað)
1 FERÐ UM MÁNAÐIN ELLA OFTARI

45%

MINNI ENN 1 FERÐ UM MÁNAÐIN

49%

ONGANTÍÐ

6%
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Mynd 5.4:

Kundi tú hugsað tær fleiri starvsfólkafundir? (194 sv.arað)
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36%

NEI

47%

VEIT IKKI

17%
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Svarmøguleikar: í stóran mun - í ávísan mun - í minni mun - als ikki.

25

35

40

45

50

6. Fysiskt arbeiðsumhvørvi
Í parti 6 vóru fýra spurningar um fysiska arbeiðsumhvørvið.
Tey flestu hava tey arbeiðsamboð og hjálpitól, teimum tørvar, og kunnu gera sítt arbeiði
uttan belastandi arbeiðsstøður. 35% svara, at larmur/óljóð er á arbeiðsplássinum, og 45%
siga, at ring inniluft er á arbeiðsplássinum.
Mynd 6.1: Tal av spurdum, ið hava svarað í stóran mun ella í ávísan mun42
Spurningar um fysiskt arbeiðsumhvørvi
EG HAVI TEY ARBEIÐSAMBOÐ OG HJÁLPITÓL,
MÆR TØRVAR (194 SV.)

90%

EG KANN GERA MÍTT ARBEIÐI UTTAN
BELASTANDI ARBEIÐSSTØÐUR (192 SV.)

84%

Á ARBEIÐSPLÁSSINUM ER RING INNILUFT
(192 SV.)

45%

Á ARBEIÐSPLÁSSINUM ER LARMUR/ÓLJÓÐ
(193 SV.)

35%
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Viðmerkingar hjá teimum spurdu
Umframt omanfyrinevndu svarmøguleikar kundu tey spurdu svara Annað viðvíkjandi
fysiska arbeiðsumhvørvinum. Undir Annað vórðu hesi svar nevnd:
-

42

Stovnur/høli niðurslitið og/ella ikki upprunaliga bygt til endamálið og tískil óegnað
sum arbeiðspláss
Einki roykirúm til búfólkið
Manglandi alarmur
Ójavnt býti av fysiskum arbeiði.

Svarmøguleikar: í stóran mun - í ávísan mun - í minni mun - als ikki.
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7. Menning
Í kanningarparti 7 vóru níggju spurningar um menning og menningarmøguleikar o.t. í
arbeiðinum.
Samandráttur
73% svara, at tey hava teir fullu førleikar, ið skulu til fyri at gera sítt arbeiði. 55% svara, at
tey sleppa at brúka sínar royndir og evni í arbeiðinum, og 37% fáa hóskandi avbjóðingar í
arbeiðinum. 31% hava góðar møguleikar at menna seg fakliga á sínum arbeiðsplássi. 54%
sleppa at brúka sínar fakligu førleikar til fulnar í arbeiðinum. 38% hava møguleika fyri
eftirútbúgving43, sum arbeiðsplássið rindar fyri. Hesi tøl vísa týðiliga, at heilsurøktarar
sakna menningarmøguleikar og hóskandi avbjóðingar. Hetta er serliga galdandi fyri tey, ið
starvast á eldraøkinum.
40% hava innan fyri seinasta árið søkt arbeiðsplássið um at sleppa á skeið ella tílíkt, og
23% fingu hetta ynski eftirlíkað. 63% halda tað hava stóran týdning at sleppa á skeið
og/ella at víðariútbúgva seg. 22% hava innan fyri tey seinastu tvey árini verið til
menningarsamrøðu44.
Mynd 7.1
Brúk av førleikum, menning o.t.
73%

EG HAVI TEIR FØRLEIKAR, IÐ SKULU TIL FYRI AT GERA MÍTT
ARBEIÐI (195 SV.)

26,5%
0,5
55%

EG SLEPPI AT BRÚKA MÍNAR ROYNDIR OG EVNI Í
ARBEIÐINUM (196 SV.)

36%
9%
37%

EG FÁI HÓSKANDI AVBJÓÐINGAR Í ARBEIÐINUM (192 SV.)

49%
14%
31%

EG HAVI MØGULEIKA AT MENNA MEG FAKLIGA Á MÍNUM
ARBEIÐSPLÁSSI (192 SV.)

40%
29%
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73% svara, at tey hava teir førleikar, ið skulu til fyri at gera sítt arbeiði.
55% sleppa í nøktandi mun at brúka sínar royndir og evni í arbeiðinum.
37% fáa nóg hóskandi avbjóðingar í arbeiðinum.
31% hava møguleika at menna seg fakliga á sínum arbeiðsplássi, mynd 7.1.

43

Skeið, seminar, workshop o.a.
Verður eisini nevnt “starvsfólkasamrøða”. Reglulig samrøða millum leiðara(r) og starvsfólk, ið hevur til endamáls at
menna starvsfólkið.
44
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Mynd 7.2
Sleppur tú at brúka tínar fakligu førleikar til fulnar í arbeiðinum? (195 svarað)
JA

54%

KUNDI VERIÐ MEIR

41%

NEI, EINKI SERLIGT

5%
0

10

20

30

40

50

60

46% sleppa ikki í nóg stóran mun at brúka sínar fakligu førleikar til fulnar í arbeiðinum,
mynd 7.2.
Mynd 7.3
Eg havi møguleika fyri eftirútbúgving (skeið, seminar,
workshop o.a.), sum arbeiðsplássið rindar fyri

JA (170 SV.)

38%
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38% hava møguleika fyri eftirútbúgving45, sum arbeiðsplássið rindar fyri, mynd 7.3.

45

Skeið, seminar, workshop o.a.
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Mynd 7.4: Brúk av førleikum, menning o.t. skift á starvsøki
56%
54%
52%
56%
47%
52%
45%
42%

EG SLEPPI AT BRÚKA MÍNA ROYNDIR OG EVNIR Í
ARBEIÐINUM
EG SLEPPI AT BRÚKA MÍNAR FAKLIGU FØRLEIKAR TIL
FULNAR Í ARBEIÐINUM
EG FÁI HÓSKANDI AVBJÓÐINGAR

31%

47%

EG HAVI MØGULEIKA FYRI EFTIRÚTBÚGVING, SUM
ARBEIÐSPLÁSSIÐ RINDAR FYRI

64%

25%

EG HAVI MØGULEIKA AT MENNA MEG FAKLIGA Á MÍNUM
ARBEIÐSPLÁSSI

41%
41%

24%
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Arbeiði bara ella mest á sjúkrahúsi - 17-19 svarað
Arbeiði bara ella mest á psykiatriska økinum - 31-36 svarað
Arbeiði bara ella mest á eldraøkinum - 108-129 svarað

Tey, ið starvast á eldraøkinum, hava yvirhøvur verri menningarmøguleikar enn tey, ið
starvast á sjúkrahúsum og á psykiatriska økinum, mynd 7.4.
Mynd 7.5
Hevur tú innan fyri seinasta árið søkt arbeiðsplássið um
at sleppa á skeið ella tílíkt? (197 svarað)

JA, OG MÍTT YNSKI VARÐ EFTIRLÍKAÐ

23%

JA, MEN MÍTT YNSKI VARÐ IKKI EFTIRLÍKAÐ

17%

NEI

60%
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40% hava innan fyri seinasta árið søkt arbeiðsplássið um at sleppa á skeið ella tílíkt. 23%
fingu hetta ynski eftirlíkað, mynd 7.5.
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Mynd 7.6
Hvussu týðandi er tað fyri teg, at tú kanst sleppa á skeið
og/ella víðariútbúgva teg? (193 sv.)

STÓRAN TÝDNING

63%

NAKAÐ AV TÝDNINGI

31%

LÍTLAN OG ONGAN TÝDNING I

6%
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At sleppa á skeið og/ella víðariútbúgva seg hevur stóran týdning fyri 63%, nakað av
týdningi fyri 31% og lítlan og ongan týdning fyri 6%, mynd 7.6.
Mynd 7.7
Hevur tú innan fyri tey seinastu tvey árini verið til
menningarsamrøðu?

JA (195 SV.)

22%
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22% hava innan fyri tey seinastu tvey árini verið til menningarsamrøðu46, mynd 7.7.

46

Verður eisini nevnt “starvsfólkasamrøða”. Reglulig samrøða millum leiðara(r) og starvsfólk, ið hevur til endamáls at
menna starvsfólkið.
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8. Heilsa
Í hesum partinum vórðu tríggir spurningar um heilsustøðu í mun til aldurin. Talan er ikki um
eina medisinska meting, men eina generella og subjektiva meting av heilsustøðuni eftir
egnum parametrum.
86,5% láta væl at heilsustøðuni. 15% hava ofta og 46% av og á likamligar trupulleikar,
sum tey meta standast av arbeiðinum, og 33% hava innan seinasta árið verið hjá lækna
og/ella øðrum viðgera fyri trupulleikar, sum tey meina hava samband við arbeiðið.
Tølini í heilsurøktarakanningini líkjast tølunum hjá Manntali frá 201147 fyri alt Føroya
fólk, sí mynd 8.1.
Mynd 8.1: Heilsustøða í mun til aldurin
Heilsustøða í mun til aldurin

MANNTAL 2011

83%

HEILSURØKTARAR - KANNING 2013 (197 SV.)

Sera góð & góð

86,5%

Hampilig

14%

13%
0,5%

Vánalig & heilt vánalig/Ring & sera ring

86,5% meta heilsustøðuna sum sera góða ella góða, 13% sum hampiliga og 0,5% sum
vánaliga ella heilt vánaliga, mynd 8.1. Eingin stórvegis munur er á aldursbólkunum.

47

http://www.hagstova.fo/fo/folkateljing/heilsa-og-forleiki/vit-halda-okkum-hava-goda-heilsu.
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3%

Mynd 8.2
Hevur tú trupulleikar (likamliga), sum tú metir standast
av arbeiðinum? (ilt í rygginum, lendunum, nakkanum,
økslunum ella tílíkt?). Í %
11%

JA, OFTA

20%
45%
47%

AV OG Á

44%

SJÁLDAN/ALDRIN

33%
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15% hava ofta likamligar trupulleikar, sum tey meta standast av arbeiðinum (ilt í rygginum,
lendunum, nakkanum, akslunum ella tílíkt) – og sum vera man hava tey eldru fleiri
trupulleikar enn tey yngru. 39% hava sjáldan/aldrin trupulleikar, mynd 8.2.

Mynd 8.3
Hevur tú seinasta árið verið hjá lækna ella øðrum
viðgera/ráðgeva (fysioterapeuti, kiropraktori ella tílíkt)
við trupulleikum, sum tú metir standast av arbeiðinum?
26%
UNDIR 51 ÁR (80 SV.)
74%

39%
51 ÁR + (105 SV.)
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33% - tey eldru í størri mun enn tey yngru - hava innan seinasta árið verið hjá lækna ella
øðrum viðgera/ráðgeva við trupulleikum, sum tey meta standast av arbeiðinum, mynd 8.3.
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9. Fakligur samleiki
Í hesum kanningarpartinum vóru nakrir spurningar viðvíkjandi fakliga samleikanum.
82% eru glað um sína fakligu útbúgving, og 85% vilja viðmæla øðrum at útbúgva seg
innan fakið; tó vilja 10% heldur viðmæla eina aðra útbúging innan økið.
Limirnir vórðu spurdir, hvussu teir føla seg virdar av ymiskum starvsbólkum og øðrum.
Virðingin tykist størst hjá teimum, sum heilsurøktarar eru um og teirra avvarðandi, og minst
hjá myndugleikum og sjúkrarøktarfrøðingum.
93% eru sum heild nøgd í sínum starvi.
Mynd 9.1
Ert tú glað/ur um tína fakligu útbúgving? (197 sv.)
JA, SERA GLAÐ/UR

82%

NOKKSO GLAÐ/UR
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NEI, IKKI GLAÐ/UR
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Mynd 9.2
Vilt tú viðmæla øðrum at útbúgva teg innan fakið? (196 sv.)
JA

85%

NEI

5%

NEI, MEN EINA AÐRA ÚTBÚGVING INNAN ØKIÐ
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82% eru glað um sína fakligu útbúgving. 85% vilja viðmæla øðrum at útbúgva seg innan
fakið. Tó vilja 10% heldur viðmæla eina aðra útbúging innan økið, myndir 9.1 og 9.2.
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Mynd 9.3

Følir tú teg virda/n í starvinum av...
TEIMUM, SUM TÚ RØKTAR/STUÐLAR (194 SV.)

91%

HEILSUHJÁLPARUM (181 SV.)

8%
11%

84%

AVVARÐANDI HJÁ TEIMUM, SUM TÚ RØKTAR/STUÐLAR…

15%11%

81%

18,5%0,5%

ØÐRUM SAMSTARVSFELAGUM (188 SV.)

79%

18% 3%

SKRIVSTOVUFÓLKI/UMSITING (181 SV.)

78%

18% 4%

LÆKNUM (183 SV.)

63%

SJÚKRARØKTARFRØÐINGUM (188 SV.)

60%

MYNDUGLEIKUM (173 SV.)
Ja

28%
31%

47%

Nøkulunda

9%
9%

39%

14%

Einki serligt

Mynd 9.3 omanfyri vísir, at heilsurøktarar kenna seg mest virdar av teimum, sum
heilsurøktararnir eru um og teirra avvarðandi. Minst kennist virðingin frá myndugleikum,
sjúkrarøktarfrøðingum og læknum.
Mynd 9.448

Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild í tínum starvi? (195 svarað)

VÆLNØGD/UR/NOKKSO NØGD/UR
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53%/40% eru sum heild vælnøgd/nokkso nøgd í sínum starvi. 6%/1% eru nokkso
ónøgd/ónøgd, mynd 9.4.

48

Svarmøguleikar: Vælnøgd/ur – Nokkso nøgd/ur – Nokkso ónøgd/ur – Ónøgd/ur.
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Viðmerkingar hjá teimum spurdu
Tey spurdu fingu eisini spurningin: Um tú ikki vilt viðmæla øðrum at útbúgva teg innan
fakið, hvørjar eru orsøkirnar? Svarini eru hesi:
-

Sera strævið og tungt og slítandi fysiskt og psykiskt
Ov lítil menning og vegleiðing
Skeivar arbeiðstíðir, trupult at fáa at hanga saman við heimalív
Illa lønt
Útbúgvingin er ógreið í mun til arbeiðsøkið. Manglar dýpd
Ógreið fakmørk, fakligar avmarkingar
Sjúkrarøktarfrøðingar hava monopol
Manglandi virðing fyri fakinum

10. Munur á aldursbólkunum
Í kap. 2 um trivna og psykiskt arbeiðsumhvørvi líkjast svarini hjá teimum eldru og teimum
yngru í summum førum, men fleiri dømi eru um munir, og sum heild láta tey eldru betur at
enn tey yngru. Tey eldru eru t.d. nøgdari enn tey yngru við avtalur um arbeiðstíðir, feriur,
avspáking osfr. Tey eldru svara í størri mun enn tey yngru, at arbeiðsbyrðan er hóskandi,
arbeiðsuppgávurnar passaliga avvekslandi, og at tey hava tíð og frið at gera sítt arbeiði,
sum tey meina tað eigur at gerast. Somuleiðis hava tey eldru í minni mun ringa samvitsku
av ikki at náa alt; tey eru í minni mun eina løtu eyka, tá vaktin er liðug, og tey svara í minni
mun, at tey noyðast at gera ymsar arbeiðsuppgávur, sum tey meina áttu at verið gjørdar
øðrvísi.
Afturímóti eru tey eldru meira psykiskt belastað av kensluligum truplum støðum í
arbeiðinum. Tey eru eisini í nakað størri mun psykiskt belastað av broytingum so sum
nýggjum lógarkrøvum, nýggjum skipanum osfr. Undrunarvert er kanska, at tey yngru í
nakað størri mun eru psykiskt belastað av arbeiðstempoinum.
Í kap. 3 um samstarv og umgangstóna láta tey eldru betur at í øllum spurningunum. Í
kap. 4 um leiðslu eru tey eldru yvirhøvur nøgdari enn tey yngru. Í kap. 5 um kunning og
samskifti svara tey eldru uttan undantak positivari enn tey yngru. Í kap. 6 um fysiska
arbeiðsumhvørvið láta tey eldru sum heild betur at enn tey yngru. Í kap. 7 um menning
svara tey eldru yvirhøvur meira positivt enn tey yngru, men munurin er ikki stórur. Tey eldru
søkja í størri mun enn tey yngru arbeiðplássið um at sleppa á skeið ella tílíkt, men fleiri av
teimum yngru enn teimum eldru hava verið til menningarsamrøðu49 innan fyri seinasta
árið. Í kap. 8 um heilsu láta tey yngru sum vera man yvirhøvur betur at enn tey eldru. Í kap.
9 um fakligan samleika er ikki stórvegis munur millum aldursbólkarnar. Undantikin er tó
spurningurin “Vilt tú viðmæla øðrum at útbúgva seg innan fakið?” Her svara tey yngru
meira positivt enn tey eldru.
49

Verður eisini nevnt “starvsfólkasamrøða”. Reglulig samrøða millum leiðara(r) og starvsfólk, ið hevur til endamáls at
menna starvsfólkið.
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11. Nakrar samanberingar
Í hesum parti fara vit at gera nakrar samanberingar við aðrar fakbólkar. Vit hava valt
fakbólkarnar pedagogar/hjálparfólk og sjúkrarøktarfrøðingar, í fyrsta lagi tí kynsbýtið við
stórum meiriluta av kvinnum í hesum báðum fakbólkum líkist kynsbýtinum í
Heilsurøktarafelagnum, og í øðrum lagi tí at Føroya Pedagogfelag50 og Felagið Føroyskir
Sjúkrarøktarfrøðingar51 hava fingið gjørt trivnaðarkanningar millum limir sínar, sum í ávísan
mun líkjast hesi trivnaðarkanning hjá Heilsurøktarafelagnum.
Arbeiðstíðir
Sambært trivnaðarkanningini hjá Føroya Pedagogfelag arbeiða 17% av limunum í Føroya
Pedagogfelag fulla tíð. Men stórur munur er á pedagogunum og hjálparfólkunum: 27% av
pedagogunum og 8% av hjálparfólkunum starvast fulla tíð. 12-15% av limunum í
Heilsurøktarafelagnum starvast fulla tíð52.
Sum fremstu orsøk til at arbeiða niðursetta tíð nevna 47% av limunum í Føroya
Pedagogfelag, at tað er “ov strævið at arbeiða fulla tíð”, og næstfremsta grund er: “Eg vil
hava tíð til míni børn/mína familju” – hetta siga 36%. Henda raðfesting (fyrst og fremst
strævið, harnæst familjan) minnir um tølini í kanningini hjá Heilsurøktarafelagnum. Her
nevna 37% “ov tung likamlig arbeiðsbyrða” sum fremstu orsøk, “atlit til familjuna” sum
næstfremstu orsøk (27%) til ikki at arbeiða fulla tíð53.
Leiðsla
Mynd 11.1
Heilsurøktarafelagið: Heldur tú, at tín nærmasti leiðari virðismetir og páskjønnar títt
arbeiði í gerandisdegnum?
Í stóran/ávísan mun
Í minni mun/als ikki
Heilsurøktarafelagið
78%
22%
Føroya Pedagogfelag: Hvussu heldur tú, at arbeiðið tú ger sum heild verður
virðismett av nærmastu leiðslu?
Í stóran/ávísan mun
Í minni mun/als ikki
Føroya Pedagogfelag54 89%
9%
Í hesi kanning ljóðar ein spurningur: Heldur tú, at tín nærmasti leiðari virðismetir og
páskjønnar títt arbeiði í gerandisdegnum?55. 78% hava svarað í stóran/ávísan mun.
50

Knudsen og Mýri 2010: Starvsfólk á dagstovnum – ein trivnaðarkanning. Granskingardepilin fyri
samfelagsmenning.
51
Knudsen og Mýri (2006): Sjúkrarøktafrøðingur í 2006 - ein trivnaðarkanning. Arbeiðsrit 12. Granskingardepilin fyri
økismenning.
52
Sí mynd 1.3.
53
Sí mynd 1.7.
54
2% siga “veit ikki”.
55
Sí mynd 4.1.
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Í kanningini hjá Føroya Pedagogfelag varð ein líknandi spurningur stillaður: Hvussu heldur
tú, at arbeiðið tú ger sum heild verður virðismett av nærmastu leiðslu? 89% av
pedagogunum/hjálparfólkunum hava svarað í stóran/ávísan mun, sí mynd 11.1 á síðu 36.
Heilsurøktarar tykjast sostatt kenna í nakað minni mun enn pedagogar, at nærmasta
leiðsla virðir teirra arbeiði. Fyrivarni skal tó takast fyri, at munurin ikki er ovurhonds stórur,
og spurningarnir ljóða ikki eins og eru tí ikki 100% sambærligir.
Menning
38% av heilsurøktarunum hava møguleika fyri eftirútbúgving, sum arbeiðsplássið rindar
fyri, sí mynd 7.3. Í kanningunum hjá Føroya Pedagogfelag og Felagnum Føroyskir
Sjúkrarøktarfrøðingar ljóðaði ein líknandi spurningur: Heldur tú, at møguleikarnir fyri
førleikamenning og eftirútbúgving eru nøktandi? 38% av limunum í Pedagogfelagnum
svaraðu í stóran/ávísan mun56. Hetta er sama tal sum í hesi kanning. Í kanningini hjá
Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar var talið 25%57, altso nakað lægri enn hjá hinum
báðum feløgunum58.
55% av heilsurøktarunum hava svarað, at tey sleppa at brúka sínar royndir og evni í
arbeiðinum, sí mynd 7.1. Og 54% hava svarað, at tey sleppa at brúka sínar fakligu
førleikar til fulnar í arbeiðinum, sí mynd 7.2. Í kanningini hjá Felagnum Føroyskir
Sjúkrarøktarfrøðingar var ein spurningur soljóðandi: Hvussu væl nøgd/ur ert tú við mátan,
tíni evni verða nýtt? 80% av sjúkrarøktarfrøðingunum hava svarað sera væl nøgd/nøgd 59.
Spurningarnir í hesi kanning og í kanningini hjá Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar
ljóða sum nevnt ikki eins og eru tískil ikki heilt sambærligir, men hetta kann kortini kanska
síggjast sum ein ábending um, at heilsurøktarar í minni mun enn sjúkrarøktarføðingar hava
møguleika at brúka síni evni og førleikar í arbeiðinum. Hetta uppáhald er stuðlað av, at
bara 37% av heilsurøktarunum siga seg fáa hóskandi avbjóðingar í arbeiðinum, mynd 7.4.

56

Í stóran mun: 4%, í ávísan mun: 34%.
Í stóran mun: 4%, í ávísan mun: 21%.
58
Í hesi kanning vóru bara tveir svarmøguleikar: ja ella nei. Í kanningunum hjá Føroya Pedagogfelag og Felagnum
Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar vóru fýra svarmøguleikar: Í stóran mun, í ávísan mun, í minni mun og als ikki.
59
Svarmøguleikarnir vóru fýra: Sera vælnøgd/ur, nøgd/ur, ónøgd/, sera ónøgdur.
57
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Nøgdsemi
Mynd 11.2
Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild í tínum starvi? (heilsurøktarar)
Vælnøgd/ur Nokkso
Nokkso
Ónøgd/ur
nøgd/ur
ónøgd/ur
Heilsurøktarar
53
40
6
1
Ert tú sum heild nøgd/ur í tínum arbeiði? (pedagogar og sjúkrarøktarfrøðingar)
Ja, í stóran
Ja, í ein
Nei, einans í Als ikki
mun
ávísan mun
minni mun
60
Pedagogar
33
55
10
1
Sjúkrarøktarfrøðingar
22
57
17
4
Av mynd 11.2 omanfyri framgongur, at heilsurøktarar eru munandi nøgdari við sítt arbeiði
sum heild, enn pedagogar og sjúkrarøktarfrøðingar eru. Heili 53% av heilsurøktarunum
siga seg vera vælnøgd við sítt arbeiði sum heild61, meðan bara 33%62 av pedagogunum
og 22% av sjúkrarøktarfrøðingunum siga seg vera í stóran mun nøgd við sítt arbeiði sum
heild.

60

Útbúnir pedagogar einans; hjálparfólk ikki íroknað.
Sí mynd 9.4.
62
Hjálparfólk: 38%.
61
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12. Viðmerkingar hjá teimum spurdu
Í spurnablaðnum vórðu tey spurdu biðin um at greiða frá við egnum orðum, hvat tað besta
ávv. ringasta við at arbeiða innan fakið er, og haraftrat vórðu tey biðin um at skriva
møguligar viðmerkingar. 165 hava svarað uppá, hvat tað besta er, 144 hava svarað uppá,
hvat tað ringasta er, og 48 hava skrivað viðmerkingar. Fleiri av svarunum líkjast og ganga
aftur og aftur. Svarini eru niðanfyri stytt og skipað í raðfylgju eftir títtleika. Tey svarini, sum
oftast koma fyri, standa ovast.
Tað besta er:
- at kunna gera mun/meining, at hjálpa/stuðla/geva umsorgan
- at arbeiða við fólki, samvera við fólk
- at fáa avbjóðingar/brúka førleikar/útbúgving / brúka fakliga vitan
- gott sosialt umhvørvi/góðir starvsfelagar, góð leiðsla
- fáa virðing takksemi frá búfólkum/sjúklingum og avvarðandi
- fjølbroytni
- skiftandi/fleksiblar arbeiðstíðir.
Tað ringasta er:
- náttarvaktir, høgtíðir, vikuskifti, skiftandi arbeiðstíðir
- tá hjálpin ikki strekkir til
- kropsliga og sálarliga tungt
- manglandi virðing frá leiðslu, avvarðandi, starvsfeløgum, politikarum
- tíðin strekkir ikki til
- vánalig leiðsla
- politiskar raðfestingar, sparingar
- negativ og ónøgd búfólk og avvarðandi
- fakmørk.
Viðmerkingar:
- manglandi forstáilsi frá myndugleikum, sparingar, manglandi virðing
- lág løn
- manglandi menningarmøguleikar
- heilsurøktarar eru ov ósjónligir, ongan egnan samleika, útbúgvingin átti at verið
betri.
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Eftirmæli
Tað er vorðið meira og meira vanligt seinastu árini at gera trivnaðar- og aðrar
kanningar í fakfeløgum, á arbeiðsplássum og aðrastaðni. Hetta er fyrsta kanning av
slíkum slag hjá Heilsurøktarafelagnum.
Ymisk sløg av kanningum hava ymiskar styrkir og veikleikar. Ein spurnakanning av
hesum slag gevur sjálvsagt eina sera avmarkaða mynd av veruleikanum. Hon gevur
nøkur svar uppá hvat, men ikki hví. Og hon vísir svar frá einum hópi av fólki uppá ein
hóp av spurningum, men fer ikki í dýpdina við nøkrum. Tað er lætt at svara uppá teir
objektivu og faktellu spurningarnar og samsvarandi lætt at viðgera hesi svar. Truplari
er at svara uppá og eisini at viðgera meira subjektivu spurningarnar, sum ikki hava eitt
greitt svar, og ofta krevja nógv orð. Heldur ikki er heilt lætt hjá spyrjaranum at finna
teir røttu spurningarnar, ið best kunnu lýsa tað, ætlanin er at vísa. Um allir spurningar
standa opnir til tey spurdu at svara uppá við egnum orðum, er tað sera krevjandi at
flokka svarini, og haraftrat kann ein tá rokna við, at nógvir spurningar ikki verða
svaraðir. Endamálið hjá spyrjaranum við at gera svarmøguleikar er at gera tað
einfaldari hjá øllum pørtum. Hetta einfeldnið hevur samstundis fleiri veikleikar. Eitt nú
leiða svarmøguleikarnir tey spurdu ávísar vegir. Og teir svarmøguleikar, sum spyrjarin
skjýtur upp, eru altíð avmarkaðir av spyrjarans vitan og hugflogi. Haraftrat kunnu
málsligar orðingar skiljast ymiskt frá persóni til persón. Talið av spurningum og
svarmøguleikum, ið spyrjarin kann seta upp, er óendaligt; tískil má spyrjarin gera
nøkur val, tí ómøguligt er at taka hædd fyri øllum einstøkum viðurskiftum. Ein háttur at
koma eini trúligari heildarmynd nærri er at lata eitt avmarkað tal av spurningum standa
opnar, sum her er gjørt í parti 2, 3, 6 og 9 umframt allarseinast í spurnablaðnum.
Íblástur til spurningarnar og svarmøguleikarnar hava vit m.a. funnið í øðrum
líknandi kanningum. Hóast fólk flest dagliga brúka orðið trivnaður, er ymiskt, hvønn
týdning ymisk fólk leggja í hugtakið. Tískil er sera trupult at definera nágreiniliga, hvat
hugtakið trivnaður merkir. Eingin av spurningunum í hesi kanning inniheldur orðið
trivnaður; spurningarnir snúgva seg um fysiskt og psykiskt arbeiðsumhvørvi,
umgangstóna, samstarv við starvsfelagar og leiðslu, menning, heilsu og fakligan
samleika. Út frá svarunum hava vit roynt at gera eina heildarmynd av tí, sum vit kunnu
kalla trivnaður.

40

Myndafrágreiðing
Mynd 2.1:
Sp: Eg kann fáa lagaligar avtalur um feriu, avspáking osfr.
Sv: 54% samd - 30% nokkso samd - 10% nokkso ósamd – 6% ósamd.
Sp: Eg kann fáa lagaligar avtalur um arbeiðstíðir.
Sv: 44% samd - 36% nokkso samd í - 12% nokkso ósamd – 8% ósamd.
Mynd 2.2:
Sp: Eg veit, hvørjar mínar uppgávur og míni ábyrgdarøki eru.
Sv: 76% samd - 20% nokkso samd til - 2,5% nokkso ósamd - 1,5% ósamd.
Sp: Eg veit, hvat verður væntað av mær í mínum arbeiði.
Sv: 66% samd – 27% nokkso samd – 4% nokkso ósamd - 3% ósamd.
Sp: Mínar arbeiðsuppgávur eru passaliga avvekslandi.
Sv: 47% samd - 40% nokkso samd í - 8% nokkso ósamd - 5% ósamd.
Sp: Mín arbeiðsbyrða er hóskandi.
Sv: 47% samd - 32% nokkso samd - 12% nokkso ósamd – 9% ósamd.
Sp: Eg kann leggja mínar arbeiðsuppgávur til rættis, sum eg sjálv/ur ynski tað.
Sv: 33% samd - 43% nokkso samd - 10% nokkso ósamd – 14% ósamd.
Sp: Eg havi tíð og frið at gera mítt arbeiði, sum eg meini tað eigur at gerast.
Sv: 31% samd - 35% nokkso samd i - 22% nokkso ósamd - 12% ósamd.
Sp: Eg havi ofta ringa samvitsku, tí eg nái ikki at gera alt, eg átti at gjørt.
Sv: 26% samd - 30% nokkso samd - 22% nokkso ósamd - 22% ósamd.
Sp: Tá vaktin er liðug, eri eg ofta eina løtu eyka fyri at náa allar uppgávurnar.
Sv: 19% samd - 24% nokkso samd - 16% nokkso ósamd - 41% ósamd.
Mynd 2.3:
Sp: Broytingar (nýggj lógarkrøv, nýggjar skipanir osfr.) belasta meg psykiskt.
Sv: 14% samd - 30% nokkso samd - 32% nokkso ósamd – 24% ósamd.
Sp: Tað belastar meg psykiskt, at eg ofta komi í kensluliga truplar støður í mínum arbeiði.
Sv: 8% samd - 36% nokkso samd - 33% nokkso ósamd - 23% ósamd.
Sp: Arbeiðstempoið er psykikst belastandi.
Sv: 8% samd - 33% nokkso samd - 26% nokkso ósamd - 33% ósamd.
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Sp: Vandin fyri uppsøgn er psykiskt belastandi.
Sv: 4% samd - 9% nokkso samd - 25% nokkso ósamd - 62% ósamd.
Mynd 2.4:
Sp: Noyðist tú at gera ymsar arbeiðsuppgávur, sum tú meinar áttu at verið gjørdar øðrvísi?
Sv: 11% heilt ofta - 19% ofta - 35% sjáldan - 35% ongantíð.
Mynd 3.1:
Sp: Eg fái hjálp og stuðul frá starvsfeløgnum, tá tørvur er á tí.
Sv: 62% samd – 34% nokkso samd - 2% nokkso ósamd - 2% ósamd.
Sp: Starvsfelagar hjálpast at, tá onkur hevur ov nógv at gera.
Sv: 58% samd - 34% nokkso samd - 5% nokkso ósamd - 3% ósamd.
Sp: Á mínum arbeiðsplássi virða starvsfólkini hvønn annan.
Sv: 45% samd - 46% nokkso samd - 7% nokkso ósamd - 2% ósamd.
Sp: Á mínum arbeiðsplássi duga starvsfólkini væl at lurta eftir hvørjum øðrum.
Sv: 34% samd - 53% nokkso samd - 8% nokkso ósamd - 5% ósamd.
Sp: Samstarvið millum starvsbólkarnar er sum heild gott.
Sv: 55% samd – 32% nokkso samd – 9% nokkso ósamd – 4% ósamd.
Sp: Á mínum arbeiðsplássi hava starvsfólkini álit á hvørjum øðrum.
Sv: 41% samd - 45% nokkso samd - 11% nokkso ósamd - 3% ósamd.
Sp: Á mínum arbeiðsplássi duga vit væl at brúka førleikarnar hjá hvørjum øðrum.
Sv: 49% samd - 33% nokkso samd - 14% nokkso ósamd – 4% ósamd.
Mynd 3.2:
Sp: Ert tú ovbyrjað/ur av eyka arbeiði vegna sjúku hjá starvsfeløgum?:
Sv: 6% sera ofta - 13% ofta - 58% sjáldan - 23% ongantíð.
Mynd 3.3:
Sp: Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild við samstarvið við starvsfelagarnar?
Sv: 52% nøgd - 42% nokkso nøgd - 5% nokkso ónøgd - 1% ónøgd.
Mynd 3.5:
Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av góðari samveru.
Sv: 41% í stóran mun - 49% í ávísan mun - 7% í lítlan og ongan mun - 3% als ikki.
Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av arbeiðsgleði.
Sv: 32% í stóran mun - 54% í ávísan mun - 9% í lítlan og ongan mun - 5% als ikki.
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Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av óloystum trupulleikum.
Sv: 24% í stóran mun - 39% í ávísan mun - 29% í lítlan og ongan mun - 8% als ikki.
Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av grenji í krókunum.
Sv: 22% í stóran mun - 41% í ávísan mun - 27% í lítlan og ongan mun – 10% als ikki.
Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av øvund.
Sv: 14% í stóran mun - 25% í ávísan mun - 30% í lítlan og ongan mun - 31% als ikki.
Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av líkagyldugheit.
Sv: 6% í stóran mun - 32% í ávísan mun - 34% í lítlan og ongan mun – 28% als ikki.
Sp: Arbeiðsplássið hjá mær er merkt av jantelóg.
Sv: 11% í stóran mun - 26% í ávísan mun - 36% í lítlan mun - 27% als ikki.
Mynd 4.1:
Sp: Mín nærmasti leiðari virðismetir og páskjønnar mítt arbeiði í gerandisdegnum.
Sv: 41% í stóran mun - 37% í ávísan mun - 16% í minni mun - 6% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari er lættur/løtt at koma á tal við.
Sv: 42% í stóran mun - 35% í ávísan mun - 17% í minni mun - 6% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari býtir arbeiðsuppgávurnar rættvíst millum starvsbólkarnar.
Sv: 29% í stóran mun - 46% í ávísan mun - 14% í minni mun – 11% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari lurtar, hjálpir og stuðlar, tá eg fortelji, at eg havi tørv á tí.
Sv: 41% í stóran mun - 32% í ávísan mun - 19% í minni mun - 8% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari er opin fyri nýggjum hugskotum frá starvsfólkunum.
Sv: 37% í stóran mun - 35% í ávísan mun - 18% í minni mun - 10% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari er sjónlig/ur.
Sv: 34% í stóran mun - 31% í ávísan mun - 26% í minni mun - 9% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari raðfestir trivnað á arbeiðsplássinum høgt.
Sv: 37% í stóran mun - 27% í ávísan mun - 25% í minni mun – 11% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari gevur kontruktivan kritikk, tá eg havi gjørt eitt minni gott arbeiði
ella eitt mistak.
Sv: 22% í stóran mun - 42% í ávísan mun - 24% í minni mun - 12% als ikki.
Sp: Mín nærmasti leiðari tolir kritikk.
Sv: 26% í stóran mun - 36% í ávísan mun - 23% í minni mun - 15% als ikki.
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Sp: Mín nærmasti leiðari dugir væl at planleggja arbeiðið.
Sv: 24% í stóran mun - 38% í ávísan mun - 25% í minni mun - 13% als ikki.
Mynd 4.2:
Sp: Ert tú sum heild nøgd/ur við leiðsluna?
Sv: 34% í stóran mun - 36% í ávísan mun - 17% í minni mun - 13% als ikki.
Mynd 5.1:
Sp: Starvsfólkini kunnu siga sínar hugsanir við leiðsluna uttan at óttast avleiðingar.
Sv: 40% altíð – 35% ofta - 16% sjáldan – 9% at kalla ongantíð.
Mynd 5.2:
Sp: Samstarvið millum nærmasta leiðara og starvsfólk er sum heild gott.
Sv: 36% í stóran mun - 44% í ávísan mun - 13% í minni mun - 7% als ikki.
Sp: Nærmasti leiðari kunnar í nóg góðari tíð um viðkomandi viðurskifti, t.d. týðandi
avgerðir, broytingar og framtíðarætlanir.
Sv: 18% í stóran mun – 47% í ávísan mun - 23% í minni mun - 12% als ikki.
Sp: Ósemjur verða handfarnar nøktandi.
Sv: 18% í stóran mun - 45% í ávísan mun - 29% í minni mun - 8% als ikki.
Sp: Nærmasti leiðari tekur starvsfólkini upp á ráð, tá broytingar verða framdar á
arbeiðsplássinum.
Sv: 18% í stóran mun - 38% í ávísan mun - 28% í minni mun - 16% als ikki.
Mynd 6.1:
Sp: Eg havi tey arbeiðsamboð og hjálpitól, mær tørvar.
Sv: 44% í stóran mun - 46% í ávísan mun - 7% í minni mun - 3% als ikki.
Sp: Eg kann gera mítt arbeiði uttan belastandi arbeiðsstøður.
Sv: 36% í stóran mun - 48% í ávísan mun - 12% í minni mun - 4% als ikki.
Sp: Á arbeiðsplássinum er ring inniluft.
Sv: 13% í stóran mun - 32% í ávísan mun - 25% í minni mun - 30% als ikki.
Sp: Á arbeiðsplássinum er larmur/óljóð.
Sv: 8% í stóran mun - 27% í ávísan mun - 33% í minni mun - 32% als ikki.
Mynd 8.1:
Sp: Heilsustøða í mun til aldurin.
Sv: 35,5% sera góð - 51% góð - 13% hampilig – 0,5% vánalig - 0% heilt vánalig.
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Mynd 9.4:
Sp: Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild í tínum starvi?
Sv: 53% vælnøgd – 40% nokkso nøgd – 6% nokkso ónøgd – 1% ónøgd.
Mynd 11.1:
Sp: Heilsurøktarafelagið: Heldur tú, at tín nærmasti leiðari virðismetir og páskjønnar títt
arbeiði í gerandisdegnum?
Sv: 41% í stóran mun - 37% í ávísan mun - 16% í minni mun - 6% als ikki.
Sp: Føroya Pedagogfelag63: Hvussu heldur tú, at arbeiðið tú ger sum heild verður
virðismett av nærmastu leiðslu?
Sv: 49% í stóran mun - 40% í ávísan mun - 8% í minni mun - 1% als ikki.

63

2% siga “veit ikki”.
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Spurnablaðið

Til tín, sum hevur fingið hetta spurnablað
Heilsurøktarafelagið hevur avgjørt at gera eina trivnaðarkanning millum limirnar í
felagnum. Endamálið er at fáa innlit í trivnaðin og starvsviðurskiftini hjá heilsurøktarum.
Kanningin er 100% anonym; hvørki navn ella bústaður skulu skrivast nakrastaðni, so tey
svaraðu spurnabløðini fara ikki at kunna vísa aftur til nakran ávísan persón. Spurt verður
heldur ikki um viðkvæmar upplýsingar. Sostatt er kanningin sambært Dátueftirlitinum ikki
fevnd av persónsupplýsingalógini.
Hetta spurnablað er sent øllum limum í Heilsurøktarafelagnum. Vit fara at heita á teg um at
fylla spurnablaðið út og lata tað inn aftur til álitisfólkið ella persónin, sum tú fekst
spurnablaðið frá í seinasta lagi mánadagin 2. desembur 2013. Tað er umráðandi, at limirnir
taka væl undir við hesum tiltaki, tí jú fleiri svarað spurnabløð vit fáa innaftur, jú meira
haldgott grundarlag fáa vit at byggja eina trúliga mynd av trivnaðinum og
starvsviðurskiftunum hjá heilsurøktarum á.
Spurnablaðið inniheldur 42 spurningar, harav summir hava fleiri undirspurningar. Bert eitt
svar skal gevast fyri hvønn spurning uttan so, at annað er tilskilað. Svarast skal (undantikið
spurning 1 og 2) við at seta kross í rundingarnar og teigarnar, sum fylgja við hvørjum
spurningi. Í summum spurningum (nr. 5, 8, 12, 18, 27, 38, 41 og 42) er tó møguleiki at
svara við at skriva frítt. Men ger endiliga viðmerking/ar aðrastaðni aftrat, um tú hevur
eitthvørt uppá hjarta.
Takk fyri undirtøkuna.

Tórshavn 10.10.2013

Heilsurøktarafelagið
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Alment
1 Nær ert tú fødd/ur?

(árstal) 19_______

2 Nær var tú liðug/ur við útbúgvingina? (árstal)

_______

3 Hvar starvast tú?
⃝
⃝
⃝
⃝

Bara ella mest á sjúkrahúsi (psykiatriin tó undantikin)
Bara ella mest á psykiatriska økinum
Bara ella mest á eldraøkinum (tvs. á sambýli, ellis/røktarheimi, dagtilhaldi osfr.)
Bara ella mest aðrastaðni (tvs. á bú- ella viðgerðarstovni, sum stuðul osfr.)

4 Hvussu leingi hevur tú samanlagt starvast á almanna/heilsuøkinum?
⃝ Undir 10 ár

⃝ 11-20 ár

⃝ 21-30 ár

⃝ 31 ár ella meira

5 Nær á døgninum arbeiðir tú vanliga?
⃝ Mest dagarbeiði (oftast millum kl. 07 og 18)
⃝ Mest kvøldarbeiði (oftast millum kl. 15 og 24)
⃝ Mest náttararbeiði (oftast millum kl. 22 og 07)
⃝ Skiftandi arbeiðstíðir uttan náttararbeiði
⃝ Skiftandi arbeiðstíðir við náttararbeiði
⃝ Annað, skriva:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6 Hvussu ert tú sett/ur sambært setanarbrævinum?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Hálva tíð ella minni
Meira enn hálva tíð, men minni enn 0.7
0,7
Meira enn 0,7, men minni enn fulla tíð
Fulla tíð
Tímalønt/ur
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7 Hvussu nógv arbeiðir tú í mun til ásetta tímatalið í setanarbrævinum?
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Eg arbeiði sum oftast tað tímatal, sum er avtalað í setanarbrævinum
Eg arbeiði í miðal 1-10 tímar meira um mðn enn avtalað í setanarbrævinum
Eg arbeiði í miðal 11-20 tímar meira um mðn enn avtalað í setanarbrævinum
Eg arbeiði í miðal 21-30 tímar meira um mðn enn avtalað í setanarbrævinum
Eg arbeiði í miðal 30 ella fleiri tímar meira um mðn enn avtalað í setanarbrævinum
Eg havi einki setanarbræv, tí eg eri tímalønt/ur

8 (Skal einans svarast, um tú ert tímalønt/ur)
Hevur tú innan seinastu 3 árini biðið um at fáa fast starv?
⃝ Ja, men umbønin varð ikki eftirlíkað
⃝ Nei, tí eg ynski at vera tímalønt/ur
⃝ Nei, men eg kundi hugsað mær at fingið fast starv
Um tú kundi hugsað tær fast starv, men ikki hevur biðið um hetta, viðmerk hví
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9 Hevur tú innan fyri seinasta árið biðið um at sleppa upp í tíð?
⃝ Ja, og umbønin varð eftirlíkað

⃝ Ja, men umbønin varð ikki eftirlíkað ⃝ Nei

10 Hevur tú seinasta árið biðið um at sleppa niður í tíð?
⃝ Ja, og umbønin varð eftirlíkað

⃝ Ja, men umbønin varð ikki eftirlíkað ⃝ Nei

11 Hevði tú tikið av, um tú hevði fingið møguleika at:
⃝ Farið upp í tíð

⃝ Farið niður í tíð

12 (Skal bert svarast, um tú starvast parttíð)
Um tú arbeiðir parttíð og ikki hevur hug at fara upp í fulla tíð, er orsøkin:
(Tú kanst seta krossar við fleiri svar)
⃝ Atlit til familjuna
⃝ Ov tung likamlig arbeiðsbyrða á arbeiðsplássinum
⃝ Ov tung sálarlig arbeiðsbyrða á arbeiðsplássinum
⃝ Eg havi eisini annað starv/onnur størv
⃝ Atlit til onnur áhugamál
⃝ Annað, skriva hvat
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Trivnaður og psykiskt arbeiðsumhvørvi
13 Hvussu samd/ur ert tú í hesum?
Samd/ur

Nokkso
samd/ur

Nokkso
ósamd/ur

Ósamd/ur

Mín arbeiðsbyrða er hóskandi
Mínar arbeiðsuppgávur eru passaliga
avvekslandi
Eg havi tíð og frið at gera mítt arbeiði, sum
eg meini tað eigur at gerast
Eg veit, hvat verður væntað av mær í
mínum arbeiði
Eg veit, hvørjar mínar uppgávur og míni
ábyrgdarøki eru
Eg kann fáa lagaligar avtalur um
arbeiðstíðir
Eg kann fáa lagaligar avtalur um feriu,
avspáking osfr.
Eg havi ofta ringa samvitsku, tí eg nái ikki
at gera alt, eg átti at gjørt
Tá vaktin er liðug, eri eg ofta eina løtu
eyka fyri at náa allar uppgávurnar
Eg kann leggja mínar arbeiðsuppgávur til
rættis, sum eg sjálv/ur ynski tað

14 Upplivir tú, at nakað av hesum belastar teg psykiskt?
Í stóran
mun

Í ávísan
mun

Í minni
mun

Als ikki

At tú ofta kemur í kensluliga truplar støður í mínum
arbeiði
Vandin fyri at verða uppsøgd/sagdur
Arbeiðstempo
Broytingar (nýggj lógarkrøv, nýggjar skipanir osfr.)
Manglandi møguleikar at gera títt arbeiði nøktandi
Annað – nevn hvat
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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15 Hevur tú innan fyri teir seinastu 12 mánaðirnar verið fyri harðskapi ella
hóttanum um harðskap á tínum arbeiðsplássi?
⃝ Ja
⃝ Nei

16 Noyðist tú at gera ymsar arbeiðsuppgávur, sum tú meinar áttu at verið gjørdar
øðrvísi, ella sum ikki hoyra undir títt arbeiðsøki? (t.d. gera rent á felagsøkjum o.a.)
⃝ Ja, heilt ofta
⃝ Ja, ofta
⃝ Sjáldan
⃝ Ongantíð

Samstarv og umgangstóni
Hesir spurningar snúgva seg um starvsfólkini, leiðslan ikki íroknað.

17 Hvussu samd/ur ert tú í hesum?
Samd/ur

Á mínum arbeiðsplássi virða starvsfólkini
hvønn annan
Á mínum arbeiðplássi duga starvsfólkini væl at
lurta eftir hvørjum øðrum
Á mínum arbeiðsplássi hava starvsfólkini álit á
hvør øðrum
Eg fái stuðul og hjálp frá starvsfeløgum, tá
tørvur er á tí
Á mínum arbeiðsplássi duga vit væl at brúka
ymsu førleikarnar hjá hvør øðrum
Starvsfelagar hjálpast at, tá onkur hevur ov
nógv at gera
Samstarvið millum starvsbólkarnar er sum
heild gott
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Nokkso
samd/ur

Nokkso
Ósamd/ur
ósamd/ur

18 Heldur tú, at arbeiðsplássið hjá tær er merkt av:
Ja, í stóran mun

Ja, í ávísan mun

Nei, í lítlan og
ongan mun

Nei, als ikki

Arbeiðsgleði
Góðari samveru
Líkagyldugheit
Óloystum trupulleikum
Grenji í krókunum
Øvund
Jantelóg
Annað, nevn hvat
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

19 Hevur tú verið útsett/ur fyri happing, slatri ella baktalan seinasta árið?
⃝ Ja

⃝ Nei

20 Hevur tú lagt til merkis, um nakar av tínum starvsfeløgum hevur verið útsett/ur
fyri happing, slatri ella baktalan seinasta árið?
⃝ Ja
⃝ Nei

21 Ert tú ovbyrjað/ur av eyka arbeiði vegna sjúku hjá starvsfeløgum?
⃝ Sera ofta

⃝ Ofta

⃝ Sjáldan

⃝ Ongantíð

22 Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild við samstarvið við starvsfelagarnar?
⃝ Nøgd/ur

⃝ Nokkso nøgd/ur

⃝ Nokkso ónøgd/ur
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⃝ Ónøgd/ur

Leiðsla
23 Heldur tú, at tín nærmasti leiðari…
Ja, í
stóran
mun

Ja, í ávísan
mun

Í minni mun

Er sjónlig/ur?
Er løtt/lættur at koma á tal við?
Tolir kritikk?
Raðfestir trivnað á arbeiðsplássinum høgt?
Dugir væl at planleggja arbeiðið?
Lurtar, hjálpir og stuðlar tær, tá tú fortelur, at
tú hevur tørv á tí?
Virðismetir og páskjønnar títt arbeiði í
gerandisdegnum?
Gevur konstruktivan kritikk, tá tú hevur gjørt
eitt minni gott arbeiði ella eitt mistak?
Býtir arbeiðsuppgávurnar rættvíst millum
starvsbólkarnar?
Er opin fyri nýggjum hugskotum frá
starvsfólkunum?
Ert tú sum heild nøgd/ur við leiðsluna?

Kunning og samskifti
24 Hvussu samd/ur ert tú í hesum?
Stavsfólkini kunnu siga sínar hugsanir við leiðsluna uttan at óttast avleiðingar
⃝ Ja, so at siga altíð
⃝ Ja, ofta
⃝ Sjáldan
⃝ At kalla ongantíð

Nærmasti leiðari kunnar í nóg góðari tíð um viðkomandi viðurskifti, t.d. týðandi
avgerðir, broytingar og framtíðarætlanir
⃝ Ja, í stóran mun
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun
⃝ Als ikki
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Als ikki

Nærmasti leiðari tekur starvsfólkini upp á ráð, tá broytingar verða framdar á
arbeiðsplássinum
⃝ Ja, í stóran mun
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun
⃝ Als ikki

Ósemjur verða handfarnar nøktandi
⃝ Ja, í stóran mun
⃝ Ja, í ávísan mun

⃝ Í minni mun

⃝ Als ikki

Samstarvið millum nærmasta leiðara og starvsfólk er sum heild gott
⃝ Ja, í stóran mun
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun
⃝ Als ikki

25 Á mínum arbeiðsplássi hava vit starvsfólkafund
⃝ 1 ferð um mánaðin ella oftari

⃝ Minni enn 1 ferð um mánaðin

⃝ Ongantíð

26 Kundi tú hugsað tær fleiri starvsfólkafundir?
⃝ Ja

⃝ Nei

⃝ Veit ikki

Fysiskt arbeiðsumhvørvi
27 Hvussu samd/ur er tú í hesum?
Ja, í
stóran
mun

Ja, í
ávísan
mun

Í minni
mun

Als ikki

Eg havi tey arbeiðsamboð og hjálpitól, mær tørvar
Eg kann gera mítt arbeiði uttan belastandi
arbeiðsstøður
Á arbeiðsplássinum er larmur/óljóð
Á arbeiðsplássinum er ring inniluft
Annað – hvat?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Menning
28 Hvussu samd/ur ert tú í hesum?
Eg havi teir førleikar, sum skulu til fyri at gera mítt arbeiði
⃝ Ja
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun

Eg havi møguleika at menna meg fakliga á mínum arbeiðsplássi
⃝ Ja
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun

Eg sleppi at brúka mínar royndir og evnir i arbeiðinum
⃝ Ja
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun

Eg fái hóskandi avbjóðingar í arbeiðinum
⃝ Ja
⃝ Ja, í ávísan mun
⃝ Í minni mun

Eg havi møguleika fyri eftirútbúgving (skeið, seminar, workshop o.a.), sum
arbeiðsplássið rindar fyri
⃝ Ja
⃝ Nei

29 Hevur tú innan fyri seinasta árið søkt arbeiðsplássið um at sleppa á skeið ella
tílíkt?
⃝ Ja, og mítt ynski varð eftirlíkað

⃝ Ja, men mítt ynski varð ikki eftirlíkað

⃝ Nei

30 Hvussu týðandi er tað fyri teg, at tú kanst sleppa á skeið og/ella víðariútbúgva
teg?
⃝ Stóran týdning

⃝ Nakað av týdningi

⃝ Lítlan og ongan týdning

31 Sleppur tú at brúka tínar fakligu førleikar til fulnar í arbeiðinum?
⃝ Ja

⃝ Kundi verið meir

⃝ Nei, einki serligt
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32 Hevur tú innan fyri seinastu tvey árini verið til menningarsamrøðu? (Reglulig
samrøða millum leiðara(r) og starvsfólk, ið hevur til endamáls at menna starvsfólkið)
⃝ Ja
⃝ Nei

Heilsa
33 Í mun til tín aldur, hvussu metir tú tína egnu heilsustøðu at vera?
(Talan er um sjálvsmetta heilsu, og ikki um læknaligar metingar).
⃝ Sera góð
⃝ Góð
⃝ Hampilig
⃝ Vánalig

⃝ Heilt vánalig

34

Hevur tú trupulleikar (likamliga), sum tú metir standast av arbeiðinum? (Ilt í
rygginum, lendunum, nakkanum, økslunum ella tílíkt)
⃝ Ja, ofta
⃝ Av og á
⃝ Sjáldan/aldrin

35

Hevur tú seinasta árið verið hjá lækna ella øðrum viðgera/ráðgeva
(fysioterapeuti, kiropraktori ella tílíkt) við trupulleikum, sum tú metir standast av
arbeiðinum?
⃝ Ja
⃝ Nei

Fakligur samleiki
36 Ert tú glað/ur um tína fakligu útbúgving?
⃝ Ja, sera glað/ur

⃝ Nokkso glað/ur

⃝ Nei, ikki glað/ur

37 Vilt tú viðmæla øðrum at útbúgva seg innan fakið?
⃝ Ja

⃝ Nei

⃝ Nei, men eina aðra útbúgving innan økið

38 (Skal bert svarast, um tú hevur svarað nei til spurning 37)
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Um tú ikki vilt viðmæla øðrum at útbúgva seg innan fakið, hvørjar eru orsøkirnar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

39 Følir tú teg virda/n í starvinum av:
Ja

Nøkulunda

Einki serligt

Sjúklingum/búfólkum/teimum, sum tú røktar ella
stuðlar
Avvarðandi hjá sjúklingum/búfólkum/teimum,
sum tú røktar ella stuðlar
Læknum
Sjúkrarøktarfrøðingum
Heilsuhjálparum
Øðrum samstarvsfeløgum
Skrivstovufólki/umsiting
Myndugleikum

40 Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild í tínum starvi?
⃝ Vælnøgd/ur

⃝ Nokkso nøgd/ur

⃝ Nokkso ónøgd/ur

⃝ Ónøgd/ur

41 Hvat er tað besta við at arbeiða innan fakið?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

42 Hvat er tað ringasta við at arbeiða innan fakið?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Møguligar viðmerkingar:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Takk fyri luttøkuna!
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