
Mönnun 
HVAÐ ER ,,RÉTT“ MÖNNUN?

ERUM VIÐ Á RÉTTRI VEGFERÐ?



Staðan í heilbrigðiskerfinu!



Staðan í lögreglunni!



,,Skortur á sjúkraliðum“  
www.visir.is

7410 greinar

Elsta grein 
frá 2008

http://www.visir.is/


,,Mannekla á Landspítala“ www.visir.is

16.500 greinar

Elsta frá 
2014

http://www.visir.is/


,,Mannekla í löggæslu“ 

599 greinar

Elstu frá 
2005



Hverju hefur 
þessi orðræða 
skilað?
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Hvaða 
afleiðingar hefur 
þessi orðræða?



Álag

Skortur á ,,réttu“ 
starfsfólki

Öryggisógn

Skortur á fjármagni

Mikil yfirvinna og 
truflun í frítíma

Lág laun

Óskrifuðu reglurnar Er þetta 
menningin 

okkar?

Þeir hlutir sem við ræktum vaxa!

Orðræðan





Hvað er ,,rétt“ mönnun?
Er það réttur fjölda starfsmanna? 

Miðað við hvað?

Er það réttur maður á réttum stað 

að vinna á toppi sinnar hæfni?

Er það réttur maður á réttum stað að 

vinna á toppi sinnar hæfni miðað við 

skýra verkaskiptingu?

Er það réttur maður á réttum stað að 

vinna á toppi sinnar hæfni miðað við 

skýra verkaskiptingu og út frá þörfum 

starfseminnar? 

Er það réttur maður á réttum stað að vinna á toppi sinnar 

hæfni miðað við skýra verkaskiptingu og út frá þörfum 

starfseminnar og notenda þjónustunnar? 

Er það réttur maður á réttum stað?



Álag 

Stjórnunarstíll Samskipta-
vandamál

Óöryggi með 
starf

Óskýr hlutverk

Vantar tilgang 

Lélegur búnaður

Skipulagsbreytingar

Vinnuskipulagið
Misvísandi 

skilaboð

Sóun í 
umhverfinu

Óskýr stefna 

Einhæf vinna

Of fátt fólk

Neikvæð 
menning

LaunHvað veldur 
álagi og 
streitu?



Neikvæða 
ímyndin

Álag

Mannekla = 
Skortur á 
starfsfólki

Fáir skila sér til 
starfa eða fara 

í nám

Hver hefur áhrif á 
ímynd?

Skortur á 
fagmenntuðu 

fólki
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Niðurstöður meistararitgerðar minnar 2018

1

8

2

3

Niðurstöður úr meistararitgerð Báru Hildar Jóhannsdóttur má finna hér https://skemman.is/handle/1946/31900



Hvað er til ráða?
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Bæta ímynd

Álag

Skortur

Kjarabarátta

Heilsuspillandi 
vinnuumhverfi

Bæta ímynd

Bæta starfsanda

Efla stjórnun

Stjórnun

Hvetjandi 
stjórnendur

Stuðningur 

Fjöldi 
undirmanna 

Fyrirmyndir

Niðurstöður úr meistararitgerð Báru Hildar Jóhannsdóttur má finna hér https://skemman.is/handle/1946/31900



Hvað getum við gert?
Hvað er til ráða?



Hvað skilar 
árangri? 
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Orsakagreining = Finnum rót vandans

Vandamál

Lausn
Quik fix

Vandamál

Lausn
Varanleg



Hvernig er 
menningin? 

Hvað er álag? Hvernig er nýting á 
hæfni og færni 

starfsfólks? 

Hvernig er 
verkaskiptingin?

Hvað er ætlast til af 
mér? Hvernig er traustið 

á vinnustaðnum? 

Annað?

FINNUM RÓTINA!

Annað?

Hvernig er 
stjórnunin?  

Hvernig eru launin?

Hvernig er endurgjöf veitt? 
Hverjum og hvernig veiti ég 

endurgjöf? 
Hver veitir mér endurgjöf?



Hvaða hluti hef ég til að 
vinna vinnuna mína? 
Er ég með réttu verkfærin?
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Hvernig er verkaskiptingin á mínum vinnustað? 

Hvaða verkfæri og bjargráð hef 
ég á vinnustað?
Hvernig vinna einingar saman?

Hvernig er hægt að fækka 
skrefum á vinnutíma?

Hvernig er tekið á mistökum? 
Hvernig er unnið með úrbætur ef 
upp koma gallar?

Hvaða hlutir eru oft 
framkvæmdir af mörgum? 
Hvaða hlutir eru ekki 
framkvæmdir eins milli eininga?

Hvernig eru flutningar 
með vörur, fólk og 
annað?

Hver er að gera hvað? Eru allir að vinna á toppi sinnar hæfni? 



Lykilatriði í öllum breytingum
Stjórnendur

Skapa væntingar – Skapa traust 

Þátttaka alls starfsfólks

Framtíðarvinnustaður – betra starfsumhverfi
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Virðing fyrir fólki Teymisvinna



Öðruvísi hugsun
Ný hugsun
Lausnamiðuð hugsun 

Samvinna 



Nýsköpun

Skýr tilgangur

Ferlar skilvirkir

Mönnun tekur mið 
af þjónustuþörf

Sveigjanleiki

Öryggi og gæði

Óskrifuðu reglurnar 
Er þetta 

menningin 
sem við 
viljum 
skapa?

Við getum öll byrjað á okkur 
sjálfum! Launaumræða tekin á öðrum stað! 

Laun í besta falli hlutleysisþáttur!

Hvernig 
væri þessi 
orðræða?
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Neikvæðum hugsunum verður ekki breytt 
með neikvæðum 

hugsunum/hugsunarhætti, heldur 
jákvæðum hugsunum/hugsunarhætti!



Samantekt  
Ráð 

Samvinna - teymisvinna

Við berum öll ábyrgð á orðræðunni – byrjum á að veita því athygli 
hvernig við tölum

Það bera allir ábyrgð á ímynd – byrjum á okkur sjálfum

Finnum rót vandans og vinnum með það

Styðjum stjórnendur og veljum rétta stjórnendur

Öðruvísi hugsun – ný hugsun – lausnamiðuð hugsun 

Neikvæðu hugarfari verður breytt með jákvæðum og 
lausnamiðuðum hugsunum

Jákvætt viðhorf er lærð 
hegðun en ekki 

meðfæddur eiginleiki!


