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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á gildi tómstunda til aukinna 

lífsgæða fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein. Markmið 

rannsóknarinnar er að kynnast upplifun og viðhorfum þessara kvenna til 

tómstunda. Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og var gagna 

aflað með sex hálf opnum einstaklingsviðtölum við konur sem hafa reynslu 

af brjóstakrabbameini, ásamt þátttökuathugunum. Úrtakið var blanda af 

snjóboltaúrtaki og markmiðsúrtaki. Við gagnagreiningu var unnið í anda 

grundaðrar kenningar. Gagnagreining leiddi í ljós samhljóm sem lagði 

grunninn að fjórum aðalþemum sem eru: Að geta haft eitthvað um líf sitt að 

segja, að vera hér og nú, að greina kjarnann frá hisminu, að hitta fólk með 

svipaða reynslu.  

Niðurstöður benda til þess að tómstundir séu mikilvægt bjargráð fyrir 

konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein þar sem tómstundir eru 

uppbyggjandi og sjálfsefandi andlega og líkamlega. Jafnframt sýna 

niðurstöður að með tómstundastarfinu gefst fólki tækifæri til að stækka 

tengslanet sitt en stuðningur og eftirfylgni eftir greiningu brjóstakrabba-

meins er mikilvægur þar sem greiningin er áfall og veldur tilfinningaróti. 

Stuðningur getur komið í veg fyrir félagslega einangrun og vanlíðan.  

Afrakstur rannsóknarinnar eru drög að bæklingnum: „Tómstundaúrræði 

fyrir konur sem greinast með brjóstakrabbamein.“  

 

Lykilorð: Brjóstakrabbamein, tómstundir, bjargráð, streita, sjálfsskoðun, 

lífsgæði, tómstundaúrræði, endurhæfing. 
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Abstract 

Value of Leisure for Quality of Life for Women who have been Diagnosed 

with Breast Cancer. 

 

  

The purpose of this study is to highlight the value of leisure for quality of 

life for women who have been diagnosed with breast cancer. The aim of 

this study is to learn about the women‘s experience and aspect of leisure. 

The study is based on qualitative research and the data was collected with 

six semi open interviews with women who have experience of breast 

cancer, as well as participant observation. The sample was a combination of 

a snowball sample and a purpose sample. The data analysis was done in the 

spirit of Grounded Theory. The data analysis revealed harmony which 

created  the foundation for the four main themes which are: To be in 

charge of your own life, to be here and now, to separate the wheat from 

the chaff, to meet people with similar experiences. 

The leading result show that leisure is an important coping mechanism 

for women who have been diagnosed with breast cancer as leisure is 

considered constructive and self-soothing both mentally and physically. The 

results also suggest that leisure support can prevent social isolation and 

distress after diagnosis of breast cancer, which often causes emotional 

trauma. 

The result of the study is a draft of the booklet: "Leisure programs for 

women who have been diagnosed with breast cancer." 

 

Keywords: Breast cancer, leisure, coping, stress, introspection, quality of 

life, leisure programs, rehabilitation. 
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1 Inngangur  

Krabbamein er ört vaxandi alþjóðlegt lýðheilsuvandamál sem er talið 

stórlega vanmetið þrátt fyrir umfangið. Krabbamein er eitt af leiðandi 

orsökum dauðsfalla í heiminum en árið 2008 dóu alls 7,6 milljónir manna úr 

krabbameini (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin [WHO], 2012). Þriðji hver 

Íslendingur fær krabbamein á einhverjum tímapunkti á lífsleiðinni. 

Brjóstakrabbamein eru algengustu krabbamein kvenna og eru um 30 

prósent allra krabbameina hjá konum á Íslandi. Árlega greinast hér á landi 

að meðaltali 194 konur eða um þrjár til fjórar konur í hverri vinnuviku með 

brjóstakrabbamein. Tíðnin er sívaxandi og talið að tíunda hver kona geti átt 

von á að greinast einhvern tímann á lífsleiðinni (Jón G. Jónasson og Laufey 

Tryggvadóttir, 2012).  

Krabbameinsgreining er áfall og getur verið flókinn streituvaldur (Fang, 

Fall, Mittleman, Sparén, Ye, Adami o.fl., 2012; Hjörleifsdóttir, Hallberg, 

Gunnarsdóttir og Bolmsjö, 2008; Lengacher, Johnson-Mallard, Post-White,  

Moscoso, Jacobsen, Klein o. fl., 2009). Mikilvægt er að einstaklingar fái 

eftirlit og stuðning fagfólks fyrstu vikur og mánuði eftir greiningu (Fang o.fl., 

2012). Fræðimennirnir Lazarus og Folkman (1984) segja streitu myndast 

þegar kröfur eru umfram bjargráð. Þeir segja að bjargráð einstaklinga sem 

eru nýgreindir með alvarlegan sjúkdóm felist í stöðugu tilfinningaróti. 

Hvernig fólk tekst á við streitu fer eftir mörgum samverkandi þáttum svo 

sem fyrri reynslu, viðmiðum og gildum, trú á eigin getu og bjargráðum. Sam-

kvæmt Bandura (1994) og Lazarus og Folkman (1984) er trú á eigin getu og 

gott viðhorf til sjálf sín grundvallaratriði til aukinna lífsgæða (Ajzen, 2002). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að tómstundir og markmiðasetning eru 

mikilvæg bjargráð til að fá sem mest út úr lífinu og bæta lífsgæði 

einstaklings þar sem þessi bjargráð efla gjarnan sjálfsbjargarviðleitni og trú 

á eigin getu (Blackshaw, 2010; Hutchinson, Bland og Kleiber, 2008; Leitner 

og Leitner, 2011; Moskowitz, 2011; Wallach, 1993). Tómstundir eru öflugt 

bjargráð fyrir einstaklinga sem búa við streitu eða langvinn og ólæknandi 

veikindi af einhverju tagi (Hutchinson o.fl., 2008; Shannon og Shaw, 2005; 

Wallach, 1993). Samkvæmt Palmadottir (2010) og Shannon og Shaw (2005) 

er þátttaka í uppbyggilegu og skapandi starfi lykilatriði í meðferð og 

endurhæfingu kvenna með brjóstakrabbamein. Shannon og Shaw benda á 

að konur sem höfðu greinst með brjóstakrabbamein töldu tómstundir 

bjargráð þar sem þær veita frelsistilfinningu og lífsfyllingu.  
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Veikindaferlið getur snert bæði andlega, líkamlega og félagslega þætti 

sem snúa að einstaklingnum. Meðferðir geta einkennst af löngu baráttuferli 

og getur slík reynsla haft erfiðar, flóknar líkamlegar og sálrænar 

aukaverkanir í för með sér og haft áhrif á líf fólks (The American 

Occupational Therapy Association [AOTA], e.d.; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í 

prentun; WHO, 2011a). Shannon og Shaw (2005) segja veikindi geta haft 

áhrif á fjölskyldu, vinnu, tilhugalíf, félagslíf og tómstundir. Þau segja konur 

gjarnar á að setja fjölskyldu, heimili og vinnu í forgang, þar með byggja 

tómstundir þeirra að miklu leyti á hlutverkastöðu þeirra í lífinu. Breytingar í 

lífi kvenna ýta undir að konur setji sjálfan sig í forgang og hugi að 

tómstundum.  

Blackshaw (2010) og Csikszentmihalayi (1990) telja tómstundir gefa 

möguleika á flæði, vellíðan og lífshamingju, að flæðisástand sé eitt skref í 

áttina að auknum lífsgæðum. Samkvæmt Csikszentmihalayi (1990) er ekki 

auðvelt að breyta lífsháttum sínum til þess þarf þrautseigju en 

ávinningurinn er tvímælalaus. Murray (2004) og Shannon og Shaw (2005) 

benda á að einstaklingur getur með hugarfari sínu ákveðið að takast á við 

erfiða lífsreynslu sem verkefni. Hvernig hann tekst á við reynsluna getur 

skipt sköpum varðandi útkomuna. Reynslan getur styrkt einstaklinginn, gert 

hann meðvitaðri um sjálfan sig og þarfir sínar. 

WHO mælir með öflugum forvörnum á sviði heilsueflingar, 

tómstundaiðkun sem byggir á hreyfingu er meðal annars talin spila lykilþátt 

í forvörnum gegn brjóstakrabbameini (Suzuki, Iwasaki, Yamamot, Inoue, 

Sazazuki, Sawada o. fl.; WHO, 2011b; WHO, 2012). Einnig í meðferð og 

endurhæfingu einstaklinga með krabbamein (WHO, 2010), sérstaklega 

kvenna með brjóstakrabbamein (Shannon og Shaw, 2005).  

Á Íslandi eru félög og stofnanir sem meðal annars leggja áherslu á 

hreyfingu og tómstundir sem tómstundaúrræði fyrir einstaklinga með 

krabbamein. Styrktarfélagið Göngum saman leggur áherslu á að styrkja 

grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini og efla hreyfingu og samveru fólks 

(Göngum saman, e.d.).  Jafnframt eru stofnanir og stuðningsfélög sem hafa 

það að markmiði að auka lífsgæði einstaklinga sem greinast með 

krabbamein. Stuðningur við krabbameinssjúklinga og aðstandendur er eitt 

af forgangsverkefnum Líknardeildarinnar í Kópavogi, Krabbameinsfélagsins, 

Samhjálpar kvenna og Krafts (Krabbameinsfélagið, e.d. a og d; Kraftur, e.d.; 

Landspítalinn, e.d.). Ljósið er eitt af mörgum endurhæfingarúrræðum fyrir 

einstaklinga með krabbamein en eitt af markmiðum þess er að auka 

lífsgæði þeirra sem greinst hafa með krabbamein með heildrænum 

stuðningi og fjölbreyttu tómstundastarfi (Ljósið, 2008).  
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Brown og Brown (2003) segja mikilvægt að hafa í huga að það er 

persónuleg upplifun hvers og eins hvað telst til lífsgæða. Samkvæmt 

Johnstone (2002) eru þættir á borð við líkamlega, andlega og félagslega 

vellíðan, ásamt virkni taldir mikilvægustu þættirnir til aukinna lífsgæða. Þar 

eru áhrifaþættir á borð við líkamlega heilsu, hreyfingu, félagstengsl, 

viðurkenningu, stuðning, tómstundir, sjálfstæði, val, sjálfsákvörðun, 

virðingu, trú á eigin getu, lífsfyllingu, andleg heilsu og bjargráð eru taldir 

geta haft grundvallaráhrif.  Í þessari rannsókn verða gildi tómstunda skoðuð 

sérstaklega í ljósi þess hvernig tómstundir geti mögulega aukið við og bætt 

lífsgæði kvenna sem hafa greinst með brjóstakrabbamein.  

1.1 Tildrög rannsóknarinnar 

Frá því að ég hóf nám í Tómstunda- og félagsmálafræðum hef ég haft áhuga 

á sjálfseflingu. Í meistaranáminu fór ég að hafa sérstakan áhuga á því 

hvernig auka megi lífsgæði fólks. Einstaklingum sem ljúka krabba-

meinsmeðferð fjölgar stöðugt (Jón G. Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 

2012; Mir og Singh, 2009) og umræðan um mikilvægi lífsgæða verður sífellt 

meira áberandi (Mir og Singh, 2009). Lífsgæði einstaklinga skerðast þegar 

þeir veikjast og geta veikindin hafa áhrif á andlega, líkamlega og félagslega 

þætti sem snúa að einstaklingnum. Hliðarverkanir langvarandi veikinda geta 

meðal annars verið orkuleysi og andleg vanlíðan (AOTA, e.d.; Ragnheiður 

Alfreðsdóttir, í prentun; WHO, 2011a).  

Í náminu hef ég lært um hugtakið tómstundir og gildi tómstunda, að 

tómstundir geti haft uppbyggjandi áhrif tómstunda á einstakling andlega, 

líkamlega og félagslega. Ég tel brýnt að rannsaka enn frekar gildi tómstunda 

til aukinna lífsgæða fyrir einstaklinga með langvinn veikindi eins og 

krabbamein. Mér fannst áhugavert að rannsaka upplifun kvenna á 

tómstundum sem leið til aukinna lífsgæða. Ég ákvað að afmarka mig við 

brjóstakrabbamein sem eru algengustu krabbamein kvenna og eitt af 

umfangsmestu verkefnum Krabbameinsfélagsins (Jón G. Jónasson og Laufey 

Tryggvadóttir, 2012).  

Tómstundafræði er ung og vaxandi fræðigrein í hinum vestræna heimi, 

ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir sem sýna fram á gildi tómstunda 

fyrir einstaklinga með langvinn og ólæknandi veikindi eins og krabbamein. 

Hins vegar hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á fyrirbyggjandi þáttum 

hreyfingar fyrir þennan hóp. Markmið rannsóknar minnar er að kynnast 

upplifun og viðhorfum kvenna til tómstunda. Tómstundir eru 

persónubundin reynsla og því áhugavert að fá að skyggnast inn í 

reynsluheim kvennanna. Í rannsókninni vonast ég til að geta varpað ljósi á 
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gildi tómstunda fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein, þeim 

til aukinna lífsgæða. 

1.2 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Gildi rannsóknarinnar er fyrst og fremst hagnýtt. Ég vona að niðurstöður 

hennar geti nýst einstaklingum sem greinast með krabbamein, sérstaklega 

brjóstakrabbamein, fagaðilum og stuðningsfélögum sem styðja einstaklinga 

með krabbamein. Þessi rannsókn er mikilvægt innlegg við aðrar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar í hjúkrunar- og iðjuþjálfunarfræði til að auka skilning 

á upplifun og viðhorfum kvenna sem hafa greinst með brjóstakrabbamein til 

tómstunda. Rannsóknin er að því virðist sú fyrsta sinnar tegundar á sviði 

tómstunda- og félagsmálafræða á Íslandi. 

Eigindleg rannsókn hér á landi sem hefur svipaða snertifleti hvað varðar 

uppbyggjandi þætti tómstunda var gerð árið 2010 í iðjuþjálfunarfræði 

(Palmadottir, 2010). Önnur íslensk eigindleg rannsókn var gerð árið 2007 í 

hjúkrunarfræði og hefur hún snertifleti með aðalþemum rannsóknarinnar 

(Hjörleifsdóttir o.fl., 2008). Eigindlegar rannsóknir til fullnaðar B.S.- og B.Sc. 

prófs hafa verið gerðar í hjúkrunar- og iðjuþjálfunarfræði. Þessar rannsóknir 

koma jafnframt inn á skapandi tómstundaiðju, hreyfingu og félagslega 

samveru (Berglind Kristinsdóttir og Erna Magnúsdóttir, 2005; Guðlaug Linda 

Harðardóttir, Katrín Ösp Jónsdóttir og María Einarsdóttir, 2012).  

 Árlega greinast á Íslandi að meðaltali 194 konur. Það er mikilvægt að 

koma til móts við þennan hóp kvenna og styðja hann og efla með öflugum 

meðferðum og endurhæfingu þar sem tómstundir eru einn þáttur af 

mörgum til að efla lífsgæði þeirra. Sérþekking tómstundafræðinga getur 

aukið þverfaglegan stuðning við konur sem greinast með brjóstakrabba-

mein. Afrakstur rannsóknar eru drög að bæklingnum: „Tómstundaúrræði 

fyrir konur sem greinast með brjóstakrabbamein“ (Sjá viðauka 3). Einlæg 

ósk mín er að bæklingurinn verði gefinn út en hann inniheldur hagnýtar 

upplýsingar um gildi tómstunda og helstu tómstunda- og endurhæfingar-

úrræði sem eru í boði hér á landi. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla sem er inngangur ritgerðarinnar er 

varpað ljósi á fræðilegan bakgrunn, sagt frá tildrögum og gildi rannsóknar-

innar. Annar kafli er um stuðningsfélög og tómstundaúrræði sem snúa að 

einstaklingum með krabbamein. Í þriðja kafla er fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar en kaflinn fjallar um krabbamein og sjálfskoðun í kjölfar 

greiningar. Í kaflanum er jafnframt umfjöllun um streitu, bjargráð og 
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skilgreining á tómstundastarfi og gildi þess. Í fjórða kafla er aðferð 

rannsóknar útskýrð. Í kaflanum eru eigindlegri rannsóknaraðferð, þátttak-

endum, gagnaöflun og framkvæmd, gagnagreiningu og siðferðislegum 

álitamálum gerð skil. Í fjórða kafla er sagt frá rannsóknaniðurstöðum, þemu 

sem fram komu í gagnagreiningunni sett myndrænt fram ásamt umfjöllun 

um hvert þema. Umræður eru í fimmta kafla og lokaorð í þeim sjötta. 
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2 Úrræði fyrir einstaklinga með krabbamein 

Hér á eftir verður fjallað um helstu félög og stofnanir á Íslandi sem hafa það 

að leiðarljósi að efla og styðja einstaklinga með krabbamein og 

aðstandendur þeirra. Jafnframt verður gert grein fyrir þeim tómstunda-

úrræðum sem í boði eru fyrir einstaklinga með krabbamein. 

2.1 Krabbameinsfélag Íslands 

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað árið 1951 og er tilgangur félagsins 

meðal annars að styðja baráttuna gegn krabbameini, efla rannsóknir, auka 

þekkingu á sjúkdómnum og stuðla að framförum í meðferð krabbameins og 

umönnun krabbameinssjúklinga. Jafnframt að leita að krabbameini á 

byrjunarstigi en Krabbameinsfélagið leggur gríðarlega áherslu á forvarnir 

gegn krabbameini. Leit að krabbameini í brjóstum er eitt af umfangsmestu 

verkefnum félagsins og Leitarstöðvarinnar (Krabbameinsfélagið, e.d. a).      

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins var stofnuð fyrir fimm árum. 

Þjónustan er endurgjaldslaus fyrir þá sem hafa greinst með krabbamein og 

aðstandendur þeirra. Markmið hennar er að aðstoða fólk við að ná jafnvægi 

í lífinu eftir áfallið sem greining hefur í för með sér. Við þjónustuna starfa 

hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafi og annað fagfólk. Jafnframt veita 

fulltrúar stuðningshópa ráðgjöf eftir þörfum en tíu stuðningshópar hafa þar 

aðstöðu til að hittast og veita stuðning með það að markmiði að auka 

bjargráð fólks. Ráðgjafarrýmið er notalegt, þar er hægt að fá einstaklings-

miðaða þjónustu svo sem einstaklings- og fjölskylduviðtöl, faglega ráðgjöf, 

sálgæslu og djúpslökun. Áhersla er á að veita hagnýtar upplýsingar um 

endurhæfingu og aðstoð við að sækja um úrræði og réttindi. 

Hádegisfyrirlestrar eru haldnir tvisvar í mánuði, ásamt námskeiðum af ýmsu 

tagi  (Krabbameinsfélagið, e.d. b; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun).  

2.1.1 Tómstundastarf Ráðgjafarþjónustunnar 

Tómstundastarf Ráðgjafarþjónustunnar er fjölbreytt en mismunandi hvað er 

í boði hverju sinni. Á dagskrá er meðal annars Qi gong, Bridds og ýmisskonar 

námskeið um kvöld og helgar. Qi gong er heilsueflandi hóptími sem felst í 

sjálfstyrkingu og bardagaiðkun. Námskeið eru í hugrænni atferlismeðferð 

(HAM) gegn þunglyndi og kvíða, matreiðslunámskeið, sjálfsstyrkingar-
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námskeið, sjálfsumönnun í umsjón snyrtifræðinga og dansnámskeið 

(Krabbameinsfélagið, e.d. b; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun).  

2.1.1.1 Kastað til bata 

„Kastað til bata“ (e. casting for recovery) er sérverkefni á vegum 

Krabbameinsfélags Íslands og styrktaraðila sem hófst árið 2010. 

Krabbameinsfélagið og Samhjálp kvenna unnu sameiginlega að verkefninu 

sem er endurhæfing fyrir konur sem lokið hafa meðferð við brjóstakrabba-

meini. Tilgangur „Kastað til bata“ er að veita þessum konum tækifæri til að 

æfa flugukast. Verkefnið sameinar líkamlega hreyfingu sem reynir á sjálfan 

brjóstvefinn og tækifæri fyrir konur með svipaða reynslu til að hittast og 

auka andlega og líkamlega vellíðan með hjálp krafta náttúrunnar 

(Krabbameinsfélagið, e.d. c).  

Verkefnið byggir á þeirri trú að náttúran feli í sér yfirnáttúrulegan kraft, 

jafnvel lækningamætti. Lykilatriði verkefnisins er að einstaklingar með 

krabbamein eigi skilið að fá að njóta, upplifa og slaka á eina helgi án allra 

utanaðkomandi áreita svo sem heilbrigðiskerfisins, fjölskyldunnar og 

vinnunnar. Að vera laus við skyldur og streituvalda en það er mikilvægt að 

geta stundum gleymt stund og stað, áhyggjum og vanlíðan. Krabbameins-

félagið sótti fyrirmynd verkefnisins til Ameríku en hugmyndin að verkefninu 

er frá 1996. Verkefnið byrjaði upphaflega sem grasrótarverkefni en þar sem 

verkefnið gefur konum öflug verkfæri til að nota í baráttunni við 

brjóstakrabbamein fékk það fljótlega viðurkenningu sem gott endurhæf-

ingarverkefni (Casting for Recovery, e.d.).  

2.1.2 Samhjálp kvenna 

Samhjálp kvenna eru sjálfboðaliðasamtök til stuðnings konum sem greinast  

með brjóstakrabbamein og aðstandendum þeirra. Samtökin voru stofnuð 

árið 1979 en urðu ekki formlegt félag fyrr en árið 2001. Markmið sam-

takanna er að standa vörð um þjónustu og stuðning við þennan hóp kvenna, 

að gæta hagsmuna þeirra með því að veita persónulega ráðgjöf og aðstoð 

eftir þörfum. Sjálfboðaliðar sinna stuðningssíma og heimsóknarþjónustu. 

Samhjálp kvenna býður konum sem nýlega hafa greinst með brjósta-

krabbamein til rabbfunda fyrsta þriðjudag hvers mánaðar. Fræðslufundir og 

opið hús eru yfir vetrartímann sem meðal annars leggja upp úr samveru. 

Jafnframt eru samtökin með leikfimi undir handleiðslu reynds íþrótta-

kennara (Krabbameinsfélagið, e.d. d). 
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2.1.3 Kraftur 

Stuðningsfélagið Kraftur er félag fyrir fólk sem greinst hefur með 

krabbamein og aðstandendur þeirra. Félagið var stofnað árið 1999 og hefur 

haft það að leiðarljósi að beita sameinuðum kröftum sínum til að aðstoða 

þá sem þurfa á stuðningi að halda og miðla upplýsingum til að auðvelda 

fólki að takast á við sjúkdóminn. Kraftur stuðlar að endurhæfingu, úrræðum 

og forvörnum. Eitt af aðalstefnumálum Krafts er að gefa út fræðslurit sem 

gagnast einstaklingum með krabbamein. Starfsemin byggir einna helst á 

andlegum og félagslegum stuðningi, útgáfu á kynningarefni, fyrirlestrum, 

opnu húsi og margskonar uppákomum (Kraftur, e.d.; Ragnheiður 

Alfreðsdóttir, í prentun).  

Kraftur hefur byggt upp öflugt stuðningsnet sem býður upp á 

jafningjastuðning stuðningsfulltrúa sem allir hafa lokið sérstöku námskeiði 

til að sinna slíku starfi. Sálfræðingur heldur utan um netið og námskeiðið á 

vegum stuðningsnetsins (Kraftur, e.d.; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun). 

Kraftur er einnig með ungliðahóp fyrir fólk á aldrinum 18-29 ára sem hefur 

greinst með krabbamein og aðstandendur þeirra. Hópurinn er hugsaður 

sem úrræði fyrir fólk til að hitta aðra í svipuðum sporum. Markmiðið er að 

bjóða upp á skemmtilegt og uppbyggjandi félagsstarf (Gunnar Þór 

Andrésson, 2011). 

2.2 Sérhæfð meðferð 

Líknardeildin í Kópavogi og sérhæfðu hjúkrunarþjónusturnar Heimahlynning 

Landspítala, Heimahjúkrun Eyjafjarðar og Karitas hjúkrunar- og 

ráðgjafarþjónustan bjóða upp á sérhæfða og þverfaglega teymisvinnu með 

hugmyndafræði líknarmeðferðar að leiðarljósi (Landspítalinn, e.d.). Þessar 

þjónustur veita fólki með langvinna og ólæknandi sjúkdóma möguleika á að 

dvelja sem lengst heima, ásamt því að stuðla að sjálfsbjargarviðleitni og 

benda á viðeigandi úrræði. Með þessu móti leggja þjónusturnar áherslu á 

að bæta lífsgæði skjólstæðinga sinna (Heimahlynning Eyjafjarðar, e.d.; 

Karitas, e.d.; Landspítali, e.d.). 

Cicely Saunders var helsti frumkvöðull nútíma líknarmeðferðar en hún fór 

að nota hugtakið heildræn umönnun (e. total care) sem fjallar um mikilvægi 

þess að hlusta á skjólstæðinginn og veita honum einstaklingshæfða og 

heildræna umönnun sem byggir á þverfaglegri sýn hennar að tekið sé tillit til 

sálfélagslegra þátta til jafns við líkamlega þætti (Saunders, 2006). 
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2.2.1 Líknardeildin í Kópavogi 

Líknardeildin í Kópavogi var stofnuð árið 1999 og er hugsuð fyrir 

einstaklinga með langvinna og ólæknandi sjúkdóma eða skertar lífslíkur. 

Flestir sem nýta sér Líknardeildina eru með krabbamein og eru byggja sig 

upp eftir erfiða sjúkdómsmeðferð, koma inn til einkennameðferðar, í stutta 

hvíld eða endurhæfingu. Einnig meðferð og umönnun við lok lífs. Markmið 

Líknardeildarinnar er meðal annars að bæta lífsgæði einstaklinga og 

fjölskyldna þeirra, veita sálfélagslegan stuðning og draga úr félagslegri 

einangrun. Líknardeildin skiptist upp í göngudeild, dagdeild og fimm daga 

deild (Landspítali, e.d.; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun).  

Dagdeild og fimm daga deild leggja áherslu á forvarnarstarf, meðferð og 

eftirlit einkenna ásamt endurhæfingu til að viðhalda sjálfsbjargargetu og 

stuðla að sem mestum lífsgæðum. Dagdeildin er opin tvisvar í viku og er 

möguleiki á hvíldarinnlögn þar. Hjúkrunarfræðingur heldur utan um daglega 

starfsemi og listmeðferðarfræðingur sér um tómstundastarfið. Næsta 

nágrenni Líknardeildarinnar er tilvalið til tómstunda og heilsubótar. 

Umhverfið býður upp á góðar gönguleiðir með fallegu útsýni yfir sjóinn 

(Landspítali, e.d.). 

2.3 Göngum saman  

Styrktarfélagið Göngum saman var stofnað árið 2007 af formanni félagsins 

Gunnhildi Óskarsdóttur og um tuttugu öðrum konum. Félagið leggur áherslu 

á hreyfingu til heilsueflingar og fjáröflunar í styrktarsjóð félagsins. Markmið 

Göngum saman er að styrkja grunnrannsóknir á krabbameini í brjóstum 

með ríkulegum styrkjum sem félagið úthlutar ár hvert. Hugmyndafræðin 

byggir á þremur hugtökum sem tengjast öll innbyrðis; grasrótinni, hreyfingu 

og grunnrannsóknum á krabbameini í brjóstum. Einkunarorð Göngum 

saman eru hreyfing, gleði og heilbrigði (Göngum saman, e.d.).   

Göngum saman stendur fyrir vikulegum göngum í nafni félagsins og eru 

göngurnar skipulagðar af fólki sem hefur áhuga á hreyfingu, jákvæðum og 

góðum félagsskap. Gengið er vikulega í Reykjavík, á Akureyri og á Dalvík og 

einnig hafa vikulegar göngur verið tímabundið á öðrum stöðum á landinu. 

Mæðradagsgangan er umfangsmesti viðburður félagsins en þá er gengið á 

fjölmörgum stöðum um land allt (Göngum saman, e.d.). 

2.4 Ljósið 

Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið 

krabbamein og aðra blóðsjúkdóma. Jafnframt er Ljósið stuðningsmiðstöð 
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fyrir aðstandendur. Yfirumsjón með starfi Ljóssins hefur Erna Magnúsdóttir 

en hún er einn af frumkvöðlum starfseminnar. Aðdraganda að stofnun 

Ljóssins má rekja aftur til ársins 2002 en Ljósið var stofnað formlega árið 

2006. Markmið Ljóssins er að efla lífsgæði einstaklinga með því að styrkja 

andlegan, félagslegan og líkamlegan þrótt og draga þannig úr þeim 

hliðarverkunum sem sjúkdómar geta haft í för með sér. Starfsemi Ljóssins 

byggir á hugmyndafræði iðjuþjálfunar. Húsnæði Ljóssins er notalegt og 

heimilislegt (Erna Magnúsdóttir, 2008), hægt er að fá heilsusamlegan mat í 

hádeginu og dagskráin er fjölbreytt svo allir ættu að geta fundið eitthvað við 

sitt hæfi. Í Ljósinu er í boði margþætt tómstundaiðja, ásamt hreyfingu, 

fjölbreyttum námskeiðum og fræðslu af ýmsu tagi (Ljósið, e.d.; Ragnheiður 

Alfreðsdóttir, í prentun)  

Handverk og sköpun er stór þáttur tómstundastarfsins. Sem dæmi um 

handverk má nefna: Prjónakaffi, slæðuhnýtingar, bútasaum, gler- og leirlist, 

skartgripagerð, listmálun, tré-tálgun og fluguhnýtingar. Jafnframt er 

saumagallerí, leirverkstæði og smíðaverkstæði. Hóparnir henta fólki á öllum 

aldri en Ljósið býður upp á skvísu- og gæjahóp fyrir ungt fólk, ungliðahóp 

18-29 ára í samstarfi við Kraft og Gaman saman hóp fyrir 50 ára og yngri. 

Líkamleg endurhæfing felur í sér jóga, líkamsrækt og gönguhópa, einnig er 

nudd í boði (Ljósið, e.d.; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun) 

.
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fræðileg úttekt þar sem fjallað er um krabbamein og 

helstu áhættuþætti þess, ásamt því að tölfræðilegt yfirlit og hlutfallsleg lifun 

einstaklinga sem greinast með brjóstakrabbamein er birt (sjá töflu 1 og 

mynd 1). Jafnframt verður fjallað um streitu og varpað ljósi á þá sjálfskoðun 

sem margir einstaklingar með krabbamein ganga í gegnum. Hugtökunum á 

borð við „ethic of care“, trú á eigin getu og þrautseigju verður gert skil. Að 

lokum verður fjallað um skilgreiningar á tómstundastarfi og gildi 

tómstundastarfs. 

3.1 Krabbamein 

Krabbamein er samheiti yfir sjúkdóma sem eru langvinnir og í sumum 
tilvikum ólæknanlegir. Þessir sjúkdómar geta átt uppruna sinn í öllum 
vefjum og líffærum líkamans og valdið þar skaða. Krabbameinsfrumur eiga 
það sameiginlegt að vera hæfar til þess að skipta sér án þess að taka tillit til 
umhverfis síns og skynja sig þar af leiðandi ekki sem hluta af heildinni, þær 
vaxa jafnvel inn í aðlæga vefi og geta borist út um líkamann og myndað 
meinvörp í eitlum eða öðrum líffærum. Algengustu krabbameinin eru 
lungna-, maga-, lifrar-, blöðruhálskirtils- og brjóstakrabbamein (WHO, 2012; 
Jón G. Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). 

Um þriðjungur Íslendinga fær krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. 
Krabbamein eru fátíð undir 40 ára aldri og meira en helmingur allra 
krabbameina greinast eftir 65 ára aldur (Krabbameinsfélagið, 2012). Hins 
vegar er brjóstakrabbamein aðaldánarorsök kvenna á aldrinum 20-59 ára í 
hinum vestræna heimi en þar er tíðni brjóstakrabbameins há. Batahorfur 
eru þó meiri í þessum hluta heimsins vegna tækniframfara og öflugra 
heilbrigðiskerfis (WHO, 2009).  

Árið 2008 dóu um 460.000 konur úr brjóstakrabbameini í heiminum 
(WHO, 2012) en brjóstakrabbamein eru algengustu krabbamein kvenna og 
eru um 30 prósent allra krabbameina kvenna á Íslandi. Sjúkdómurinn 
greinist aðallega hjá konum en karlmenn geta einnig fengið hann. Árlega 
greinast að meðaltali 194 konur með brjóstakrabbamein á Íslandi. 
Meðalaldur kvenna sem greinist er 61 ár og árlegur meðalfjöldi þeirra 
kvenna sem deyr úr sjúkdómnum er þrjátíu og níu (sjá töflu 1) (Jón G. 
Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012).   
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Tafla 1  Tölfræðilegt yfirlit yfir einstaklinga sem greinast með brjóstakrabbamein 
(Jón G. Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). 

3.1.1 Áhættuþættir 

Ekki er vitað nákvæmlega hvað veldur krabbameini . Atburðarásin sem leiðir til 
myndunar á krabbameini er flókin og felst í samverkun margra þátta. Þekktir 
eru áhættuþættir svo sem erfðaþættir, hormónar og neysluvenjur (Jón G. 
Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). Samkvæmt WHO (2012) má rekja um 
30 prósent allra dánartilfella af völdum krabbameins til lífsstíls fólks svo sem 
mataræðis og hreyfingarleysis, notkunar ávanabindandi efna, óvarins kynlífs, 
snertingar við útfjólubláa geisla og önnur skaðleg efni. Mikilvægt er að virkja 
forvarnir á sviði heilsueflingar þar sem tómstundaiðkun sem byggir á hreyfingu 
er talin lykilatriði og öflug forvörn gegn krabbameini. En áhættan á 
brjóstakrabbameini getur minnkað um 20-80 prósent hjá konum sem hreyfa sig 
að staðaldri (WHO 2011b). Samkvæmt WHO (2011a) er hægt að minnka 
líkurnar á brjóstakrabbameini með því að hreyfa sig minnst 150 mínútur á viku. 
Suzuki o.fl. (2011) segja tómstundavirkni sem byggi á hreyfingu vera 
fyrirbyggjandi, sérstaklega gagnvart brjóstakrabbameini eftir tíðahvörf. 

  Tíðni brjóstakrabbameins hefur aukist í vestrænum löndum en einnig í 
Japan. Landfræðilegur munur á nýgengni brjóstakrabbameins og rannsóknir 
þessu tengdu gefa til kynna að umhverfisþættir og greiningarvirkni hafi mun 
meiri þýðingu en erfðir. Þrátt fyrir að nýgengi brjóstakrabbameins  á 
Norðurlöndum hafi aukist jafnt og þétt síðustu áratugi hefur dánartíðni 
breyst lítið síðustu hálfa öld. Einstaklingar með krabbamein eru farnir að 
greinast fyrr vegna tækniframfara og öflugri meðferða sem orsakar betri 
horfur. Fimm ára lífshorfur krabbameinssjúklinga hafa meira en tvöfaldast 
frá því að skráning krabbameina hófst á Íslandi árið 1954. Hlutfallsleg fimm 
ára lifun kvenna með sjúkdóminn er um 90 prósent (sjá mynd 1) (Jón G. 
Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). 
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Mynd 1  Fimm ára hlutfallsleg lifun einstaklinga með brjóstakrabbamein 
(Jón G. Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012). 

3.2 Að greinast með krabbamein 

Þátttaka í lífinu, að láta hluti og fólk sig varða er innbyggt í okkur (Kristín 

Björnsdóttir, 2005) en þegar lífið tekur óvænta stefnu eins og að greinast með 

krabbamein getur greiningin verið mikið áfall og flókinn streituvaldur sem 

meðal annars hefur áhrif á sjálfsmynd og lífsgæði. Veikindaferlið getur valdið 

langtíma streitu en óvissa og tilfinningarót hrjáir  gjarnan þessa einstaklinga.  

Aðdragandinn getur verið stuttur og einstaklingi finnst hann hafa lítið vald á 

aðstæðum (Aldwin, 2011; Hjörleifsdóttir o.fl., 2008; Lengacher o. fl., 2009;  

WHO 2011a). 

3.2.1 Streita 

Áratuga rannsóknir á streitu sýna að streita og neikvæðar andlegar 

afleiðingar hennar geta haft eyðileggjandi áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu. Streita hefur áhrif á næstum öll kerfi líkamans, þar á meðal 

ónæmiskerfið, hjarta og öndunarveg. Streita getur haft áhrif á alla, jafnt á 

heilbrigða sem langveika einstaklinga og er nátengd aukinni hættu á 

dauðsföllum (Moskowitz. 2011).  

Rannsóknaniðurstöður Fang o.fl. (2012) sýna marktækt fram á hve 

streituvaldandi það reynist einstaklingum að greinast með krabbamein. 
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Samkvæmt Fang og fl., (2012) er margföld aukin hætta á hjarta- og 

æðasjúkdómum og sjálfsvígi í kjölfar krabbameinsgreiningar. Áhætta á 

sjálfsvígi fyrstu vikuna á eftir er yfir tólfföld og fimmföld á fyrstu þremur 

mánuðunum eftir áfall. Á fyrsta árinu er aukin áhætta um 80 prósent. 

Niðurstöður sýna jafnframt að þeir sem höfðu áður gengið í gegnum áfall 

voru í minni áhættu gagnvart sjálfsvígi en þeir sem ekki höfðu gengið í 

gegnum slíkt. Niðurstöður gefa vísbendingar um að þeir sem áður hafa glímt 

við afleiðingar áfalls hafi fengið tilheyrandi stuðning og sýnir það mikilvægi 

þess að fólk fái stuðning og eftirfylgni í kjölfar áfalls.  

Rannsóknin er megindleg og er vísindalegt gildi hennar tryggt með stóru 

úrtaki en hún byggir á tölfræðilegum gögnum úr sænska heilbrigðiskerfinu 

og náði til 6 milljóna einstaklinga og spannaði 17 ár frá 1991-2007 (Hávar 

Sigurjónsson, 2012).  

Lazarus og Folkman (1984) segja streitu myndast þegar kröfur eru 

umfram bjargráð. Þeir segja að viðbrögð einstaklinga sem eru nýgreindir 

með alvarlegan sjúkdóm felist í stöðugum tilfinningafærslum fram og til 

baka. Einstaklingur geri sér grein fyrir sjúkdómnum en mótmæli honum og 

afneiti í næstu andrá. Lazarus og Folkman telja þetta hringferli nauðsynlegt 

og í raun meðfædda leið líkamans til að komast í gegnum erfiðar aðstæður 

eða sorgarferli (sjá mynd 2). Hvernig fólk tekst á við streitu fer eftir mörgum 

samverkandi þáttum svo sem fyrri reynslu, viðmiðum og gildum, trú á eigin 

getu og bjargráðum. 

Mynd 2 Líkan sem sýnir viðbragð einstaklings við áreiti (Lazarus og Folkman, 1984). 
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3.2.2 Aðlögun og bjargráð 

Ný bjargráð og ígrundunin sem felst í því að viðurkenna nýjar úrlausnir geta 

aukið sjálfstraust einstaklings, bætt félagsleg samskipti svo sem við nánustu 

fjölskyldu og styrkt fjölskyldubönd. Jafnframt geta ný bjargráð eflt 

einstaklinginn í baráttu við sjúkdóminn þar sem honum finnst hann geta 

haft meira um líf sitt að segja en áður. Hins vegar geta bjargráð sem reynast 

illa fyrir einstakling dregið úr sjálfstrausti, kallað á neikvæðni og óöryggi þar 

sem honum finnst hann ekki hafa lengur tök á aðstæðum (Litt, Tennen og 

Affleck, 2011). Þá skiptir trú á eigin getu og þrautseigja sköpum til að 

einstaklingurinn gefist ekki upp og halda áfram að leita lausna (Rutter, 

1985). Fólk býr yfir flókinni færni til að komast af og finnur sér leið til að lifa 

daglegu lífi þrátt fyrir mikil veikindi (Kristín Björnsdóttir, 2005).  

3.2.3 Trú á eigin getu og þrautseigja 

Samkvæmt Bandura og kenningu hans er trú á eigin getu (e. self-efficasy) 

grundvallaratriði til aukinna lífsgæða. Hann segir trú á eigin getu byggja á 

jákvæðu sjálfsmati einstaklings á eigin færni á ólíkum sviðum, það er hvaða 

trú einstaklingur hefur á sjálfum sér við að leysa verkefni lífsins og ná mark-

miðum sínum, þannig að einstaklingur sem hefur mikla trú á eigin getu er 

líklegri til að leysa erfið verkefni og ná árangri í lífinu (Ajzen, 2002; Bandura, 

1994). Rannsóknir Lazarus og Folkman (1984) á innri og ytri stjórnrót sýndu 

að einstaklingar sem leysa úr vanda sínum sjálfir búa yfir öðrum bjargráðum 

en þeir sem trúa að líf þeirra byggist á ytri þáttum sem eru ekki undir þeirra 

stjórn. Þeir einstaklingar sem hafa innri stjórnrót eru til dæmis líklegri til að 

nálgast upplýsingar og reyna að breyta ýmsum þáttum sem geta stuðlað að 

betra heilsufari og leita þar af leiðandi frekar leiða til að auka við og bæta 

lífsgæði sín. 

Þrautseigja (e. resilience) er hugtak sem hefur þótt áhugavert 

rannsóknarefni í tengslum við mismunandi getu fólks til að takast á við 

erfiðleika, finna ný bjargráð og halda áfram þrátt fyrir breytingar sem oft 

eru mjög krefjandi. Margir undirliggjandi og keðjuverkandi þættir eru taldir 

koma þar að. Hæfni til að takast á við breytingar og erfiðleika í lífinu eru 

álitnir byrja í frumbernsku og halda áfram að styrkjast allt lífið (Rutter, 

1985). Samkvæmt Rutter (1985) tengist þrautseigja sjálfsáliti og sjálfsmati. 

Þættir sem eru taldir efla þrautseigju eru meðal annars: Jákvæðni sem er 

mikilvægur þáttur gagnvart erfiðleikum og mótstöðu í lífinu. Geta til að sjá 

vandamál sem viðfangsefni sem hægt er að leysa, komast yfir, breyta eða 

þola. Hæfileg mótspyrna ásamt þeim eiginleika að þekkja mörk sín og 

annarra. Færni til að þróa aðferðir eða aðlöngunarleiðir til að nálgast 
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vandamál á lausnamiðaðan hátt. Loprinzi, Prasad, Schroeder og Sood (2011) 

telja að með notkun á streitu- og þrautseigjuprógramminu SMART (e. stress 

management and resilience training) megi marktækt minnka streitu og auka 

lífsgæði kvenna sem greinst hafa með brjóstakrabbamein.   

3.2.4 Sjálfsskoðun í ferli veikinda 

Sjálfsskoðun getur verið erfið tilfinningalega þar sem einstaklingur þarf 

gjarnan að takast á við gömul gildi og viðhorf, bera þau saman við nýja 

reynslu, skoða mögulega bjargráð og úrlausnir í átt að betri lífsgæðum 

(Shannon og Shaw, 2005). Veikindaferlið getur snert bæði andlega, 

líkamlega og félagslega þætti sem snúa að einstaklingnum. Meðferðir geta 

einkennst af löngu baráttuferli þar sem einstaklingur gengur gjarnan í 

gegnum bæði lyfja- og geislameðferð og jafnvel skurðaðgerð. Slík reynsla 

getur haft erfiðar, flóknar líkamlegar og sálrænar aukaverkanir í för með 

sér. Má þar nefna streitu, orkuleysi, síþreytu, þunglyndi og kvíða, breytingar 

á sjálfstrausti og sjálfsmynd. Veikindin hafa gjarnan áhrif á daglegt líf fólks, 

sjálfsagðir hlutir eins og dagleg sjálfsumönnun getur reynst erfið þraut 

(AOTA, e.d.; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun; WHO, 2011a).  

Eigindlegar rannsóknaniðurstöður Guðrúnar Pálmadóttur á átján konum 
með brjóstakrabbamein sýndu að krabbameinsgreining hefur áhrif á 
þátttöku kvenna í samfélaginu og veldur breytingu á lífi þeirra. Niðurstöður 
sýndu að þátttaka í iðju, þar á meðal tómstundum, í öruggu og styðjandi 
umhverfi hefur uppbyggjandi og endurnýjandi áhrif sem geta aukið vellíðan, 
sjálfstraust og hjálpað konum að dreifa huganum. Jafnframt verið 
fyrirbyggjandi gagnvart félagslegri einangrun (Palmadottir, 2010). 
Niðurstöður Guðrúnar styðja aðrar rannsóknir og kenningar sem hafa sýnt 
fram á mikilvægi þess að meðferð og endurhæfing sé byggð á heildrænni 
sýn og leggi áherslu á bæði líkamlega og sálfélagslega þætti (Palmadottir, 
2010; Saunders, 2006; Shannon og Shaw, 2005). Shannon og Shaw (2005) 
bæta við að tómstundir séu ómissandi þáttur endurhæfingar kvenna sem 
hafa greinst með brjóstakrabbamein þar sem tómstundir eru mikilvægt 
bjargráð, veiti frelsistilfinningu og lífsfyllingu. 

Shannon og Shaw (2005) gerðu eigindlega rannsókn á átta konum sem 
höfðu greinst með brjóstakrabbamein og voru í endurhæfingu á meðan 
rannsókninni stóð. Tilgangur rannsóknar var meðal annars að skilja hvort og 
á hvaða hátt þessar konur kusu tómstundir fram yfir aðra endurhæfingu.  
Niðurstöður þeirra sýndu jafnframt að þátttaka kvenna og hlutverkaskipti 
þeirra breytist gjarnan í kjölfar veikinda. Þær segja veikindin geti haft áhrif á 
fjölskyldu, vinnu, tilhugalíf, félagslíf og tómstundir. Sumir minnka við sig 
vinnu, aðrir hætta að vinna tímabundið eða alveg. Forgangsraða þarf upp á 
nýtt, endurskoða lífsstíl og tómstundir en vegna þreytu og orkuleysis eru 
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tómstundir oft það fyrsta sem dettur út. Konur setja gjarnan fjölskyldu, 
heimili og vinnu í forgang, þar með byggja tómstundir þeirra að miklu leyti á 
hlutverkastöðu þeirra í lífinu. Shannon og Shaw benda á skilgreiningu 
Gilligan frá árinu 1982 en hún skilgreinir ofangreint sem „Ethic of Care“ eða 
umhyggja sem er bundin við siðferði. Konur fá samviskubit og finna fyrir 
hlutverkamissi ef þær taka tómstundir sínar fram yfir aðra þætti.  

Rannsóknir hafa sýnt að breytingar í lífi kvenna verði frekar til þess að 
konur leyfi sér að njóta tómstunda. Mæður yfirfæra umhyggju sína gagnvart 
öðrum frekar á sjálfan sig þegar börnin fara að heiman því þá slaki þær 
meira á, leyfi sér að vera í forgangi og gera hluti sem höfða sérstaklega til 
áhugasviðs þeirra (Shannon og Shaw. 2005). Shannon og Shaw benda 
ennfremur á að lífsreynsla á borð við krabbamein sé gjörólík annarri reynslu 
svo sem móðurhlutverkinu eða eftirlaunaaldrinum vegna þess hve 
aðdragandinn geti verið stuttur. Þegar fólk veikist af alvarlegum sjúkdómi 
þarf að hagræða lífinu með tilliti til þess en einstaklingar sem eiga við 
lífshættulegan sjúkdóm að etja eru flestir meðvitaðir um dauðann. Það sem 
áður þótti sjálfsagt er það ekki lengur og fólk verður gjarnan berskjaldað. 

Þrátt fyrir að krabbamein flokkist sem langvinnur og í sumum tilfellum 
ólæknanlegur sjúkdómur þá gefa betri og öflugri meðferðir von um að það sé 
hægt að lifa með krabbameini og eiga samhliða því innihaldsríkt og gefandi líf 
(AOTA, e.d.). Vonin um að ná bata er mikilvægt bjargráð en hún ýtir burt ótta 
og svartsýni (Hjörleifsdóttir o.fl., 2008). Einstaklingur getur með hugarfarinu 
ákveðið að takast á við erfiða reynslu sem verkefni og sjá tilgang með 
reynslunni. Hvernig hann tekst á við reynslu og vinnur úr henni skiptir sköpum 
fyrir líðan (Murray, 2004). Erfið lífsreynsla getur styrkt einstakling og gert 
hann meðvitaðri um sjálfan sig og þarfir sínar. Jafnframt fær erfið lífsreynsla 
fólk oft til að forgangsraða upp á nýtt, huga að heilbrigðari lífsstíl og 
innihaldsríkara lífi (Murray, 2004; Shannon og Shaw, 2005). 

3.3 Tómstundir   

Tómstundavettvangurinn er ungur þverfaglegur vettvangur sem á snertifleti 

við margar aðrar fræðigreinar eins og félagsfræði, sálfræði, lýðheilsufræði 

og íþróttafræði, iðjuþjálfafræði og þroskaþjálfafræði. Samkvæmt Blackshaw 

(2010) hefur reynst erfitt að skilgreina hugtakið tómstundir og fræðimenn 

greinir á í þeim efnum. Tómstundir eru persónuleg upplifun og telja 

kennismiðir hugtakið tómstundir (e. leisure) eiga rætur sínar að rekja til 

persónubundins vals, frelsis og sjálfsákvörðunar (e. self-determination). 

Hugtakið tómstundir dregur merkingu sína úr gríska orðinu „skholé“ sem 

í grunninn þýðir að vera laus frá skyldustörfum. Gríski heimspekingurinn 

Aristóteles segir lífshamingju tilgang lífsins. Hann segir tómstundir grundvöll 

allra athafna og lykillinn að aukinni lífshamingju. Aristóteles taldi bæði 
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einstaklings- og menningarmun fólginn í upplifun og viðhorfum til 

tómstunda (Blackshaw, 2010).   

3.3.1 Skilgreining á tómstundum 

Leitner og Leitner (2011) segja algengustu skilgreiningu tómstunda vera að 

tómstundir sé tíminn sem einstaklingur eyðir utan skyldustarfa. 

Fræðimennirnir Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen 

(2009) telja tómstundir falla undir þátttöku í tómstundastarfi, íþróttum eða 

listum sem skipulagðar eru á vegum félaga eða samtaka utan skyldustarfa. 

Blackshaw (2010) bendir á að margbreytileiki síðnútíma sé flóknari en svo 

að það sé hægt að aðgreina skyldustörf frá öðrum hlutverkum þar sem 

vinna og tómstundir flettist óhjákvæmilega saman. Þekktar eru fimm 

viðurkenndar nálganir í tómstundafræðum á hugtakinu, það er; tómstundir 

sem tími, athöfn, gæði, viðhorf eða hlutverk. Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) 

setti fram skilgreiningu á tómstundum þar sem hún styðst við fimm 

ofangreindar nálganir. Hún telur kjarna tómstunda felast í vellíðan og betri 

lífsgæðum og segir tómstundir vera: 

Athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og 

flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um 

tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin 

sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010: bls 8). 

3.3.2 Feminískt sjónarhorn   

Einstaklings- og menningarmunur getur verið fólginn í kyni (e. gender) 

einstaklings og hafa feminísk fræði varpað ljósi á þá staðreynd að 

tómstundafræðigeirinn sé að mörgu leyti karllægur vettvangur þar sem 

rannsóknir endurspegla ekki bæði kynin. Feminísk tómstundafræði á rætur 

sínar að rekja til hugmyndafræði feminískra fræða sem segja að 

samfélagsgerðin sé bundin við feðraveldi. Í ljósi þessa telja feminískir 

rannsakendur möguleika kvenna til tómstunda skerta (Blackshaw, 2010). 

Feminískir rannsakendur telja brýnt að rannsaka upplifun og reynslu kvenna 

varðandi tómstundir með því að beita feminískum nálgunum en þær  taka mið 

af grundvallaratriðum feminískra fræða. Slíkar rannsóknir yrðu til þess fallnar 

að auka möguleika kvenna til tómstundaiðkunar og til þess að gætt væri 

jafnræðis kynjanna. Jafnframt hefur sjónarhorn þessarar nálgunar það að 

leiðarljósi að konur hafi sama val, frelsi og möguleika og karlmenn (Blackshaw, 
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2010). Samkvæmt Blackshaw (2010) sýna rannsóknir að konur og karlar hafa 

ólíka eiginleika hvað varðar sjálfsákvörðun (e. self determination). Rojek, Shaw 

og Veal (2006) eru á sama máli og segja konur  fyrst og fremst mæður og að 

þær taki það hlutverk fram yfir eigin langanir og þrár. 

3.3.3 Gildi tómstunda  

Tómstundir í sinni fjölbreyttu mynd geta verið uppbyggjandi andlega, 

líkamlega og félagslega, þær geta aukið sjálfs- og félagsvitund, sjálfstraust 

og sjálfsákvörðun. Jafnframt geta tómstundir varpað ljósi á styrkleika og 

áhugasvið hvers og eins. Skipulagt tómstundastarf getur veitt félagslega 

umgjörð og gefið möguleika á stuðnings- og tengslaneti. Í því sambandi 

getur tómstundastarf verið öflug forvörn gegn félagslegri einangrun og 

andlegri vanlíðan (Leitner og Leitner, 2011). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

tómstundir og markmiðasetning eru mikilvæg bjargráð til að fá sem mest út 

úr lífinu og auka lífsgæðin þar sem þessi bjargráð efla gjarnan sjálfsbjarga-

rviðleitni og trú á eigin getu (Blackshaw, 2010; Leitner og Leitner, 2011; 

Moskowitz, 2011; Wallach, 1993).  

Hutchinson og fl. (2011); Shannon og Shaw (2005) og Wallach, 1993 

segja tómstundir mikilvægt bjargráð fyrir einstaklinga sem búa við streitu 

eða langvinn og ólæknandi veikindi eins og krabbamein, þar sem tóm-

stundir eru sjálfseflandi, streitulosandi og heilsueflandi.   

Þrátt fyrir að fræðimaðurinn Csikszentmihalayi (1997) sé ekki kenni-

smiður innan tómstundafræðanna þá horfa tómstundafræðingar til kenn-

ingar hans um flæði (e. flow) en kenningin endurspeglar upplifun og 

tilfinningar einstaklings í athöfn svo sem tómstundum og sýnir að flæði í 

tómstundum gefur möguleika á vellíðan og lífshamingju. Jafnframt gefur 

flæðisástand möguleika á aukinni sjálfsvitund þar sem einbeitingin er algjör 

og einstaklingur hefur möguleika á að ná mesta mögulega árangri.  

Csikszentmihalyi skilgreinir flæði sem þátttöku í athöfn og löngun til að 

halda henni áfram. Hann telur flæði vera til staðar þegar einstaklingur nær 

því hugarástandi að lifa sig svo inn í það sem hann er að gera að hann 

gleymir öllu öðru en athöfninni sjálfri (Blackshaw, 2010; Csikszentmihalayi 

(1997). Csikszentmihalayi (1990) telur flæðisástand vera eitt skref í áttina að 

auknum lífsgæðum. Hann segir hins vegar að það sé ekki auðvelt að breyta 

lífsháttum til þess þurfi þrautseigju en ávinningurinn sé tvímælalaus. 

3.3.4 Rannsóknir á inngripum  

Samkvæmt Moskowitz (2011) hafa rannsóknir á neikvæðum áhrifum streitu 

leitt til þróunar á inngripum sem geta haft jákvæð áhrif og hjálpað fólki með 
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langvinna sjúkdóma svo sem krabbamein að öðlast bjargráð og draga úr 

einkennum streitu. Inngrip felast í því að draga úr einkennum andlegrar 

vanlíðunar svo sem þunglyndis og bæta líkamlega og andlega heilsu. 

Moskowitz bendir á að upplifun á vellíðan er jafn mismunandi og fólk er 

margt, þar af leiðandi er erfitt er að rannsaka áhrif hreyfingar á andlega 

líðan. Eitt viðurkenndasta mælitækið til að mæla áhrif inngripa kallast 

PANAS (e. positive and negative affect schedule) en það mælir bæði jákvæð 

og neikvæð áhrif.    

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á gildi hreyfingar fyrir konur sem hafa 

greinst með brjóstakrabbamein þeim til aukinna lífsgæða en 

rannsóknaniðurstöður gefa samhljóm um að tómstundir sem fela í sér 

hreyfingu hafi jákvæð áhrif á andlega heilsu (Moadel, Shah, Wylie-Rosett, 

Harris, Patel, Hall o.fl., 2007; Moskowitz, 2011). Þrátt fyrir að hreyfing geti 

aukið andlega og líkamlega heilsu kvenna með brjóstakrabbamein er ekki 

vitað hvaða áhrifavaldur er nákvæmlega að verki, það er ekki víst hvort 

hreyfingin sem slík eða hópsamkenndin hafi áhrif á andlega líðan kvenna 

þar sem hópsamkennd þar sem einstaklingur hefur færi á að gefa af sér er 

gjarnan sjálfseflandi (Moskowitz, 2011). Kabat-Zinn (1991); Moadel o.fl. 

(2007) telja jóga sem felur í sér styrkjandi æfingar, slökun og ígrundun geta 

aukið lífsgæði kvenna sem eru nýlega greindar með sjúkdóminn og bæta við 

að jákvæðar afleiðingar felist meðal annars í streitulosun og minni verkjum. 

Rannsóknir sýna að líkamleg áreynsla reynist vel í baráttunni gegn 

þunglyndi og andlegri vanlíðan. Sálræn vellíðan er afleiðing líkamlegrar 

áreynslu bæði í formi hormónsins endorfíns og einnig með sterkari 

sjálfsmynd og meiri sjálfsbjargarviðleitni. Rannsóknir sýna einnig að útivera 

og tengsl við náttúruna hafa jákvæð áhrif á einstakling þar sem tengsl við 

náttúruna geti dregið úr streitu og hjálpað fólki að fást við mótlæti og 

erfiðleika (Norwegian Ministry of the Environment, 2010). 

Ígrundun (e. meditation) er talin árangursrík leið til að vinna gegn streitu 

og auka lífsgæði einstaklings. Ýmsar tegundir hugleiðslu svo sem núvitund 

(e. mindfulness) hafa verið notaðar sem inngrip til að draga úr streitu og 

bæta andlega heilsu einstaklinga með krabbamein. Margar rannsóknir sýna 

fram á að þjálfun í núvitund hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu. Þjálfunin gengur út á hugarþjálfun og stuttar hugleiðsluæfingar, þar 

sem áherslan er á að læra að njóta augnabliksins og vera „hér og nú“. 

Einstaklingurinn öðlast þannig meiri hugarró og nýtur betur líðandi stundar. 

Núvitund eykur gjarnan vellíðan og bætir heilsufar þar sem þjálfunin dregur  

úr streitu, kvíða og depurð (Kabat-Zinn, 1991; Lengacher o.fl., 2009; 

Moskowitz, 2011).  
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Hlátur og húmor hafa jákvæð áhrif á heilsuna, þrátt fyrir að þetta sé 

persónubundið og erfitt viðfangsefni að rannsaka. Vinsældir hláturjóga hafa 

aukist síðustu ár og áhrif þess eru talin hafa jákvæð áhrif á heilsu 

einstaklings (Moskowitz, 2011), almenn vitneskja er að hormónið endorfín 

losnar við áreynslu og er hlátur þar engin undantekning (Leitner og Leitner, 

2011). Hins vegar eru fræðilegar rannsóknir á hláturjóga og áhrifum þess af 

skornum skammti (Moskowitz, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að hlátur geti 

linað verki og dregið úr kvíða og þunglyndi (Leitner og Leitner, 2011). 

Rannsóknir hafa jafnframt ítrekað sýnt að jákvæðni beri árangur og hefur 

góð áhrif á andlega heilsu. Fólk sem hefur gott viðhorf til sjálf sín á 

auðveldara með að aðlagast þeirri hugsun að það búi við alvarleg veikindi 

en fólk sem hefur ekki gott viðhorf til sjálf sín. Jafnframt sýna rannsóknir 

fram á jákvæð áhrif sköpunar á andlega líðan en frekari rannsókna er þörf á 

því sviði til að draga ályktanir. Margir samverkandi þættir geta verið að verki 

svo sem reynslan að tilheyra hópi, ánægjan af listsköpun sem slíkri og eða 

afþreyingunni (Moskowitz, 2011). 

3.4 Markmið og rannsóknarspurning 

Í ljósi þess sem hér hefur verið fjallað um og aðrar rannsóknir sýna þá gegna 

tómstundir mikilvægu hlutverki í veikindum þeirra sem greinast með sjúk-

dóma eins og krabbamein. Í þessari rannsókn verður athyglinni beint að 

hlutverki og áhrifum tómstunda á konur sem greinst hafa með brjóstakrabba-

mein. Markmið rannsóknarinnar er að kynnast upplifun og viðhorfum þessara 

kvenna með það fyrir augum að geta varpað ljósi á gildi tómstunda fyrir konur 

með brjóstakrabbamein þeim til aukinna lífsgæða. Til að nálgast þetta 

markmið er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig 

geta tómstundir aukið lífsgæði kvenna sem hafa greinst með 

brjóstakrabbamein? Auk rannsóknarspurningarinnar studdist rannsakandi við 

viðtalsramma sem gerð verða nánari skil í kaflanum um aðferð. 
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4 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem beitt var og 

henni gerð skil. Jafnframt verður sagt frá þátttakendum, gagnaöflun og 

framkvæmd ásamt gagnagreiningu og siðferðislegum álitamálum. 

4.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem hún sýnir gjarnan 

heildrænt viðhorf til fólks og tekur tillit til margbreytileika lífsins. Eigindlegar 

aðferðir eru fyrst og fremst túlkandi og byggja á rannsóknargögnum sem 

eru lýsandi, það er viðtölum og vettvangsnótum en sú gagnaöflunaraðferð 

er eitt helsta einkenni eigindlegra aðferða (Creswell, 2009). Áherslan er á 

trúverðugleika fremur en áreiðanleika. Gallar eigindlegrar rannsóknar-

aðferðar eru að  ekki er hægt að nota niðurstöður slíkra rannsókna til þess 

að alhæfa á samfélagið í heild sinni hins vegar geta niðurstöður gefið mikil-

vægar vísbendingar sem vert er að horfa til (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Í þessari rannsókn var gagnaöflun fólgin í viðtölum og þátttöku-

athugunum en tekin voru fimm hálfopin einstaklingsviðtöl við konur sem 

höfðu greinst með brjóstakrabbamein og eitt hálfopið einstaklingsviðtal við 

konu sem er fagaðili. Stuðst var við opinn viðtalsramma þannig að hægt var 

að varpa fram nýjum spurningum og kafa dýpra ofan í einstaka atriði þegar 

við átti (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 1996). Viðtöl eru ýmist notuð ein og 

sér eða samhliða öðrum aðferðum svo sem vettvangsathugunum. Viðtöl eru 

talin henta vel þegar kanna á viðhorf og gildismat fólks. Jafnframt eiga 

viðtöl einkar vel við þegar verið er að skoða reynslu fólks af sjúkdómum 

(Helga Jónsdóttir, 2003).  

Sú viðtalsgerð sem er talin henta best til gagnaöflunar í eigindlegum 

rannsóknum eru opin viðtöl (e. un-structured, in-depth) og hálfopin viðtöl 

(e. semi-structured, in-depth). Þessi viðtöl hafa þann tilgang að lýsa 

fyrirbærum í lífi fólks og veita dýpri skilning á rannsóknarefninu. Virk 

hlustun er lykilatriði, viðmælandi getur talað óhindrað um reynslu sína, 

viðhorf og lífssýn. Rannsakandi setur þó ákveðinn ramma á viðtalið til að 

rannsóknarspurningu verði svarað og til að ná markmiði rannsóknar en 

framvinda viðtalsins veltur síðan á samspili rannsakanda og viðmælanda 

hans (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 2009). 
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Hvernig rannsakandi nálgast viðmælendur sína segir mikið til um það 

hver útkoman verður. Mikilvægt er að traust myndist og ef að viðmælandi 

og rannsakandi þekkjast ekki er mikilvægt að ræða aðeins saman áður en 

viðtal hefst. Traust, viss tengslamyndun og einlægni í samræðum þarf að 

ríkja (Helga Jónsdóttir, 2003). Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2003) eru 

samræður (e. dialogues) styrkjandi tjáskipti þar sem virðingar gætir 

gagnvart einstaklingnum og viðhorfum hans. Til þess að samræður verði 

lærdómsríkar og styrkjandi er mikilvægt að bæði rannsakandi og 

viðmælandi geti talað óhindrað en hlusti jafnframt hvor á annann.  

Þátttökuathugun (e. participant observation ) felst í því að rannsakandi 

fer á vettvang og er þátttakandi í umhverfinu. Hann fylgist með ákveðnum 

atriðum og leitar svara við því sem hann telur skipta máli fyrir rannsóknina 

til dæmis svara við rannsóknaspurningunni (Creswell, 2009). Samkvæmt 

Bogdan og Binklen (1992) gefur vettvangurinn beinan aðgang að 

viðfangsefninu og rannsakanda tækifæri á að nálgast viðfangsefnið sitt og 

skoða það frá ólíkum sjónarhornum. Vettvangurinn er tilvalinn til að máta 

fræðin við viðfangsefnið og skoða mynstur og þemu í samhengi en gagna-

greining byrjar í mörgum tilvikum samhliða gagnaöflun. Bogdan og Binklen 

telja árangursríkt að bera vettvangsnótur saman við samantekt viðtala til að 

ná fram mögulegum lykilhugtökum sem geta haft þýðingu fyrir rannsóknina. 

4.2 Þátttakendur: 

Úrtakið var blanda af snjóboltaúrtaki (e. snowball sample) og 

markmiðsúrtaki (e. purpose sample). Snjóboltaúrtak gengur út á það að 

einstaklingur sem valinn er til viðtals bendir á annan eða fleiri einstaklinga 

til viðtals og síðan koll af kolli eins og snjóbolti sem rúlla áfram. Þessi aðferð 

hentar vel þegar kanna á viðkvæm málefni. Hins vegar velur rannsakandi 

einstaklinga til viðtals í markmiðsúrtaki og beitir dómgreind sinni til að velja 

einstaklinga sem hæfa markmiði rannsóknarinnar (Þorlákur Karlson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Rannsakandi beitti dómgreind sinni við val á konu til viðtals og valdi 

fagaðila hjá Krabbameinsfélaginu. Rannsakandi bað síðan fagaðilann að 

benda á tvær konur sem höfðu greinst með brjóstakrabbamein. Rann-

sakandi valdi jafnframt annan fagaðila hjá Ljósinu til að benda sér á konur til 

viðtals og var fyrir vikið bent á tvær konur sem höfðu greinst með brjósta-

krabbamein. Rannsakandi bað fagaðilana að hafa konurnar á ólíkum aldri.  

Þátttakendur voru sex konur frá tæplega fertugu til sjötugsaldurs. Ein 

kvennanna er á fertugsaldri og tvær þeirra á sjötugsaldri. Hinar eru í kringum 

miðjan aldur. Konurnar eru allar mæður en hafa ólíkan bakgrunn og starfssvið. 
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Allar nema fagaðilinn höfðu fengið brjóstakrabbamein. Tíminn frá því að 

konurnar greindust með sjúkdóminn spannar tvö til níu ár, frá árinu 2003 til 

2010. Ein kvennanna greindist nýlega aftur með krabbamein. Konurnar hafa ólíka 

reynslu af meðferð- og endurhæfingu. Tómstundasaga þeirra er einnig ólík en 

viðhorf þeirra til tómstunda og gildis tómstunda er það sem tengir reynsluheim 

þeirra saman. Til að tryggja nafnleynd voru konunum í rannsókninni gefin 

dulnefni (sjá kaflann um rannsóknaniðurstöður). 

Dulnefnin eru eftirfarandi: Sigga, Anna, Gréta, Sæunn, Rósa og Brynja: 

Sigga er fagaðili hjá Krabbameinsfélaginu og hefur áralanga reynslu af 

ráðgjöf og stuðningi við konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein. 

Anna hefur bæði unnið mikið og verið virk í íþrótta- og tómstundastarfi í 

gegnum tíðina. Hún hefur áhuga á golfi og ljósmyndun. Gréta hefur alltaf 

haft áhuga á listsköpun en sinnti því lítið áður en hún greindist. Hún hefur 

einnig gaman af því að veiða. Sæunn hefur verið virk í félagsstarfi en þegar 

heimilið stækkaði fór lífið sífellt meira að snúast um að hugsa um 

fjölskylduna og heimilið. Hún hefur áhuga á golfi og handverki. Rósa hefur 

alltaf verið virk í tómstunda- og félagsstarfi.  Hún hefur unun af sköpun og 

handverki, einnig að hlaupa og setja sér markmið því tengdu. Brynja hefur 

unnið mikið í gegnum tíðina, lífið hefur snúist um fjölskylduna og vinnuna. 

Hún hefur þó alltaf haft gaman af félagsstarfi. 

4.3 Gagnaöflun og framkvæmd: 

Undirbúningur að rannsókninni hófst haustið 2011. Viðtöl og 

þátttökuathuganir voru gerðar í febrúar til apríl 2012. Tekin voru fimm hálf 

opin viðtöl við konur sem greinst hafa með brjóstakrabbamein og eitt hálf 

opið viðtal við konu sem er fagaðili. Viðtölin voru tekin upp og tóku um 40 

mínútur hvert. Þau voru skrifuð orðrétt niður eins fljótt og kostur gafst, 

ásamt athugasemdum rannsakanda og samantekt. Tvær kvennanna sýndu 

myndir máli sínu til stuðnings sem gaf rannsakanda dýpri innsýn í 

reynsluheim þeirra.  Stuðst var viðtalsramma með nokkrum lykilspurningum 

sem rannsakandi spurði viðmælendur sína að án þess þó að hindra flæði 

viðtalsins, það voru til dæmis ekki allir konurnar spurðar allra spurninganna. 

Lykilspurningar voru eftirfarandi: Hvernig skilur þú hugtakið tómstundir? 

Hvert telur þú gildi tómstundastarfs vera? Hvernig myndir þú ráðleggja 

konu sem hefur nýlega greinst með brjóstakrabbamein til að auka 

lífsgæðin? Hvernig finnst þér forgangsröðun í lífinu hafa breyst eftir að þú 

greindist með brjóstakrabbamein?  

Þátttökuathuganir voru fimm talsins og fóru fram í Ljósinu og á vettvangi 

á vegum Göngum saman. Farið var þrisvar sinnum á vettvang í Ljósinu og 
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tvisvar á vettvang á vegum Göngum saman. Hver athugun tók um tvær 

klukkustundir.  Rannsakandi kynnti sér tómstundastarfið í Ljósinu og 

fjölbreytni þess, spjallaði við fólkið á staðnum um daginn og veginn, skoðaði 

vettvanginn með tilliti til þess sem viðmælendur sögðu og leitaði svara við 

rannsóknarspurningunni. Gengið var einu sinni með gönguhópi á vegum 

Göngum saman og spjallað við fólkið. Jafnframt tekið þátt í skipulögðum 

viðburði þar sem rannsakandi var bæði við undirbúning og síðan viðburðinn 

sjálfan. Ekkert var skrifað niður á staðnum þar sem rannsakandi var 

þátttakandi en alltaf var gerð stutt samantekt eftir ferð á vettvang þar sem 

skrifað var það helsta sem vakti áhuga eða skipti máli fyrir rannsóknina. 

4.4 Gagnagreining: 

Við gagnagreiningu var unnið í anda grundaðrar kenningar (e. grounded 
theory) en helstu einkenni hennar eru að gögn eru afrituð og kóðuð (e. 
coding) þvert á viðtölin, dregin saman í flokka, greind í þemu og jafnvel í 
undirþemu. Gögnin voru lesin margsinnis yfir, orð fyrir orð þannig að 
rannsakandi þekkti þau eins og handarbakið á sér. Markmið rannsakanda 
var að lesa gögnin yfir og finna þemu sem væru einkennandi fyrir 
rannsóknina. Til að ná markmiðinu dró rannsakandi fram lykilatriði hverrar 
málsgreinar og fljótlega sá rannsakandi sterkan samhljóm þar sem sömu 
atriðin komu fram aftur og aftur (Creswell, 2009).  

Lykilatriðum var að síðan raðað niður í flokka sem fljótlega urðu að 
þemum (Creswell, 2009). Hver flokkur og lykilatriði sem tengdust honum 
fengu sinn lit. Allt sem féll undir félagsskap og samveru var sett í flokkinn 
„félagstengsl“, það sem féll undir virkni var sett í flokkinn „lífsorkan“ og allt 
sem féll undir sjálfið í flokkinn „sjálfskoðun“. Síðan setti rannsakandi öll 
lykilatriði sem gengu út á breyttan lífsstíl og viðhorfsbreytingu í flokkinn, 
„forgangsröðun“. Víxlverkun var á milli flokka, sérstaklega á milli flokkanna; 
lífsorkan og sjálfskoðun. Flokkurinn sjálfskoðun var stór en hann 
einkenndist af mörgum lykilatriðum sem voru lýsandi fyrir reynslu 
kvennanna af lífinu. Rannsakandi dró að lokum efni hvers flokks fyrir sig 
saman og eftir stóðu nokkur atriði sem voru einkennandi fyrir flokkinn. Út 
frá flokkunum mynduðust aðalþemun en rannsakandi var lengi að ákveða 
nöfn á þau sem væru lýsandi fyrir rannsóknina.  

Við greiningu þátttökuathuganna beitti rannsakandi huglægu mati við 
greiningu á upplifun á vettvangi og bar upplifun sína og samantektir 
athuganna saman við gagnagreiningu viðtalanna sem lagði grunninn að 
fjórum aðalþemum rannsóknarinnar. Ákveðið var að nota ekki undirþemu í 
þessari rannsókn (sjá kaflann um rannsóknaniðurstöður). Vitnað verður í 
kaflanum um rannsóknaniðurstöður í beinar tilvitnanir úr viðtölunum sem 
endurspegla þemu rannsóknarinnar og í tvær myndlíkingar (e. metaphor) 
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sem konurnar gerðu grein fyrir. Ekki verður vitnað beint í orð viðmælenda 
úr þátttökuathugunum. 

Sú þekking sem myndaðist við gagnagreiningu er bundin við huglægt og 
persónubundið mat rannsakanda, háð skilningi og túlkun hans á gögnunum, 
þar af leiðandi er réttmæti gagna takmarkað. Eins og áður kom fram eru 
eigindlegar rannsóknir fyrst og fremst lýsandi, þar af leiðandi er mikilvægt 
að draga fram aðalatriði gagnanna og setja þau fram með trúverðulegum 
hætti. Sterkur samhljómur þátttakanda í gögnum rannsakanda gefur 
möguleika á staðfestingu. Annmarkar rannsóknarinnar eru lítið úrtak og því 
ekki hægt að endurspegla rannsóknaniðurstöður yfir á samfélagið í heild 
sinni, hins vegar gefa niðurstöður vísbendingu sem vert er að horfa til 
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).   

4.5 Siðferðisleg álitamál:  

Öll skilyrði Persónunefndar voru uppfyllt og var rannsóknin ekki leyfisskyld. 

Upplýsts samþykkis allra þátttakenda var aflað, þeim var gerð grein fyrir 

rannsókninni og tilgangi hennar. Nafnleyndar er gætt og persónurekjanlegar 

upplýsingar koma ekki fram svo ekki er hægt að rekja upplýsingarnar til 

ákveðinna þátttakenda. Viðtölin voru tekin upp með leyfi þátttakenda og 

upptökum eytt að vinnslu lokinni.   

Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að hann hefur fyrirfram ákveðna 

mynd af rannsókninni þar sem hann telur gildi tómstunda vera margþætt 

bæði andlegt, líkamlegt og félagslegt. Þessa skoðun hefur rannsakandi  

myndað sér í gegnum lærdóm Tómstunda- og félagsmálafræðinnar. Í ljósi 

þessa mun rannsakandi leitast við að hafa sanngirni og óhlutdrægni að 

leiðarljósi. Siðfræði leitast við að varpa ljósi á aðstæður og gagnrýna þær til 

gagns. Rannsakandi getur verið með ákveðna hugmynd um niðurstöður en 

ákveður þær ekki fyrirfram. Hins vegar birtast niðurstöður í ljósi opinna og 

óþvingaðra samræðna (Vilhjálmur Árnason, 1993). 
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5 Rannsóknaniðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá gagnagreiningu einstaklingsviðtala og 

þátttökuathugana. Rannsakandi greindi fjögur aðalþemu sem einkenndu 

gagnagreininguna. Þemun eru: Að geta haft eitthvað um líf sitt að segja, að 

vera hér og nú; að greina kjarnann frá hisminu; að hitta fólk með svipaða 

reynslu.   

Mynd 3 Aðalþemu rannsóknarinnar 

5.1 Að geta haft eitthvað um líf sitt að segja:  

Konunum sem höfðu greinst með brjóstakrabbamein bar saman um að 

miklu máli skiptir að geta verið við stjórnvölinn í eigin lífi. Þær sögðu virkni 

lykilatriði til að komast í gegnum veikindi. Konurnar töluðu um í þessu 

sambandi að gera eitthvað sér til lífsfyllingar og sjálfseflingar. Ekki að 

einangra sig félagslega og láta depurð og vanlíðan ná tökum á sér. Heldur að 

geta haft eitthvað um líf sitt að segja þrátt fyrir að lífsgæði þeirra hafi 

minnkað að einhverju leyti. Flestar konurnar sögðu mikilvægt að leita 

lausna og bera sig eftir hlutunum, þær sögðu árangursríkt að nýta sér 

bjargráð og tómstundaúrræði sem eru í boði fyrir konur með brjósta -
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krabbamein. En þá skipti stuðnings- og tengslanet miklu máli til að ýta undir 

trú á eigin getu, þrautseigju og sjálfsbjargarviðleitni.  

Sæunn og Rósa töldu mikilvægt að setja sér markmið til að halda í 

hreyfigetuna og til að auka lífsgæðin. Jafnframt töluðu konurnar,  við-

mælendur í Ljósinu og hjá Göngum saman um mikilvægi þess að vera 

jákvæður og halda í vonina. Sigga (fagaðilinn) sagði að jákvæðni, bjartsýni 

og von kæmi sterkt fram hjá þeim konum sem hún hafi veitt ráðgjöf. 

Konunum sem höfðu fengið brjóstakrabbamein bar saman um að reynslan 

af veikindunum hafi verið jákvæð að því leytinu að þær kynntust sjálfum sér 

betur, þær hafi kynnst góðum félagsskap og nýjum áhugamálum.  

Konurnar töluðu um að þróttur þeirra hafi minnkað í kjölfar veikindanna 

og að það hafi haft áhrif á sjálfstraust þeirra. Konurnar sögðu mikilvægt að 

geta verið þær sjálfar og sinnt hlutverkum sínum. Rósa hljóp mikið áður en 

hún fékk brjóstakrabbamein en eftir að hún greindist voru hlaupin henni 

ofviða, samt sem áður hætti hún ekki að hlaupa. Hlaupin gáfu henni mikið 

og henni fannst mikilvægt að geta gert hluti sem hún gat áður en hún varð 

veik, við það leið henni eins og hún hefði tök á aðstæðum. Rósa lýsti vel 

mikilvægi þess að geta haft eitthvað um líf sitt að segja:  

Það að, þú veist ég gat hlaupið áður en ég greinist og hjólað og 

allt þetta og að vita að ég gat ennþá gert hluti sem ég gat gert 

áður en ég varð veik það hélt mér svoldið gangandi . Já, ég hélt 

að hérna, líka bara þá fannst mér svona ég vera ekki veik, þó ég 

gerði þetta allt á öðrum forsendum og minna bara að labba 

eða eitthvað þá fannst mér ég ekki vera veik. 

Hún sagði jafnframt: 

...mamma var alltaf að hafa áhyggjur að ég væri að gera of 

mikið en það var einmitt læknir upp á Landspítala sem tók utan 

um axlirnar á mömmu og sagði: „Hún verður að hafa þetta 

nákvæmlega eins og hún vill þetta er hennar leið til að lifa það 

af.“ Og þú veist, það til dæmis að ég væri að ofgera mér oft 

skilurðu til dæmis að fara út að hlaupa eftir lyfjameðferð, 

daginn eftir lyfjameðferð og eitthvað svona rugl sko en það 

gerði alveg út af við mig stundum, ég bara lá upp í sófa og bara 

titraði og skalf sko, líkaminn ekki tilbúinn þú veist fyrir það. En 

þá gerði það samt miklu meira fyrir batann minn heldur en 

bara að kyrrsetja mig einhversstaðar, eins og sjúklingur sko. 
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Anna tók í sama streng, hún var mikið í golfi áður en hún veiktist en átti 

erfitt með ástundun eftir veikindin. Hins vegar fannst henni golfið og 

félagsskapurinn gera mikið fyrir hana svo að hún lét þetta ekki stoppa sig: 

„...það sem hefur hjálpað mér eftir að ég varð veik var það að ef ég fór út þá 

hef ég getað verið á bíl annars gæti ég ekki spilað.“ 

Flestar konurnar sögðu hreyfingu vera mikilvæga fyrir konur sem höfðu 

greinst með brjóstakrabbamein. Sigga taldi hreyfingu, mataræði og 

jafningjafræðslu hafa mikið að segja til að auka lífsgæði. Sigga, Anna og 

Sæunn sögðu það skipta máli að hreyfa brjóstvöðvann og halda í 

hreyfigetuna með æfingum sem snúa að honum. Rósa taldi hreyfingu vera 

grundvallaratriði og hún var sannfærð um að hreyfing væri bæði 

fyrirbyggjandi og bæti lífsgæðin: „...ég myndi segja að hreyfing skipti mestu 

máli hvað varðar að auka lífsgæði... ef maður nær því að halda í 

hreyfingarorkuna áður en maður greinist eða verður veikur að þá verða 

lífsgæði betri.“ 

Anna sagði mikilvægt að vera virkur til að komast yfir veikindi og að hver 

og einn þurfi að bera sig eftir hlutunum og sækja það sem hann telur geta 

aukið lífsgæði sín. Hún sagði jafnframt að tómstundir fjalli einmitt um það 

að sækja það sem mann langar í: „...og til þess, eða ég tel að komast yfir 

hvaða veikindi sem er, þá bara hafa nóg að gera, bara þú veist alltaf vera 

skapa eitthvað.“ 

...tómstundir mundi ég hafa litið á eitthvað sem þú gerir já 

bæði þér til ánægju og til að hafa eitthvað til að gera, sitja ekki 

bara með hendur og gera ekki neitt þú verður að skapa það, þú 

verður eiginlega það er ekki allt sem kemur upp í til þín, að þér, 

þú verður að sækja það.  

Sæunn og Rósa töluðu um árangurinn að setja sér markmið til aukinna 

lífsgæða, Sæunn lýsti markmiðasetningu vel:  

Ég bara einsetti mér það í sambandi við handlegginn að ég 

byrjaði á því strax og ég bara fór út úr rúminu að það var að 

þvo á mér hárið og setja rúllur í það með því að gera þetta allt 

sjálf því ég ætlaði ekki að láta hendina stirðna og ég hamaðist 

alltaf við það að passa mig á að vera alltaf að hreyfa hendina. 

Konunum bar saman um að krabbameinsgreining sé áfall og að 

einstaklingur gangi í gegnum miklar tilfinningafærslur fram og til baka sem 

geti falið í sér afneitun. Konurnar sem höfðu greinst með 
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brjóstakrabbamein sögðust hafa gengið í gegnum afneitunarferli. Í því 

sambandi töluðu þær um hvað jákvæðni skiptir miklu máli. Sigga sagði; „að 

trúa því að eitthvað gott gerist.“ Konurnar sem höfðu fengið brjósta-

krabbamein sögðu mikilvægt að ræða um sjúkdóminn við sína nánustu og 

reyna að vera jákvæður og léttur í lund. Anna taldi jafnframt jákvæðni gera 

það að verkum að það sé auðveldara fyrir alla í kringum mann að ganga í 

gegnum veikindaferlið: 

...þegar ég fæ semsagt krabbameinið að þá þú veist er það 

auðvitað alltaf sjokk fyrst.... Það var einhvernveginn þannig að 

um leið og þú talaðir um þetta og það þá varð þetta léttara 

fyrir mig, þá bara þú veist ehhh... þá var ég ekki að velta mér 

upp úr þessu og það er eiginlega nr. 1, 2 og 3 það er ekki að 

loka sig þú veist ég verð bara að segja það þú veist lífið heldur 

áfram, að vera frekar svona léttur reyna það allavegana og vera 

jákvæður það finnst mér hafa mikið að segja, það er mikið 

léttara að vera í kringum mann ef maður er þannig. 

Konurnar og viðmælendur í Ljósinu töldu mikilvægt að vera félagslega 

virkur og gera uppbyggjandi hluti fyrir sjálfan sig til að einangra sig ekki 

félagslega. Gréta talaði um að hún sjái eftir því að hafa ekki verið virkari: 

„...ég var mjög óörugg með sjálfan mig og einfaldlega þorði ekki að stíga 

þetta skref, ég lokaði mig rosalega af þetta er svona það eina sem ég sé 

eftir.“ Hún sagði einnig að þegar hún hafi áttað sig á því hversu mikið hún 

hafði einangrað sig hafi hún loksins öðlast kraft til að stíga þetta skref að 

fara og gera eitthvað sér til lífsfyllingar. 

Gréta sagði: 

...maður hefur alltaf tvær leiðir í lífinu hvort sem maður lendi í 

einhverju verkefni eða bara uppgötvi það sjálfur þegar maður 

fer í sjálfskoðun þá hefur maður alltaf tvær leiðir það er þessi 

leið að sitja áfram í sama farinu og bara láta þetta versna eða 

taka hina leiðina og athuga hvað er framundan og það er þetta 

stökk að halda sig áfram í þessum bómull sem maður er búinn 

að troða sér í eða gera eitthvað nýtt.   

Konurnar áttu ólíka reynslu og sjúkdómurinn lagðist misþungt á þær. 

Konurnar voru þó sammála um að viðleitni þeirra hafi falist í því að 

krabbameinið væri verkefni sem þyrfti að leysa. Anna sagði: „...eins og 

maður hefur heyrt marga tala um að þegar fólk veikist að... og þetta er 
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hlutur sem maður getur ekki sett yfir á aðra, þetta er bara verkefni sem þú 

ert að vinna.“   

Rósa og Brynja töluðu um að hafa farið í gegnum ferlið á hörkunni. 

Brynja sagðist í raun og veru ekki hafa velt sér of mikið upp úr þessu heldur 

bara farið í gegnum þetta eins og samstarfskona hennar:   

...hún gekk í gegnum þetta af svo mikilli hörku og ég tók þann 

pól í hæðina að ég gæti gert þetta eins og hún en ég breyttist 

við þetta en ekki hún það breyttist ekkert hjá henni hún er 

ennþá í sínu hún fór ekki í neinn félagsskap eða neitt svoleiðis. 

Rósa samsinnti þessu og sagði að hennar sjálfsbjargarviðleitni fælist í því 

að fara af fullri hörku á móti hlutunum: 

...það er annað hvort að bara í rauninni fara bara algjörlega inn 

í sig og í rauninni bara að gefast upp eða berjast og ég barðist 

og mamma til dæmis hafði svo miklar áhyggjur af því að ég 

væri að gera of mikið en það er mín sjálfsbjargarviðleitni það er 

að fara í fulla hörku á móti hlutunum. 

Sæunn lýsti þrautseigju vel en hún gafst ekki upp þrátt fyrir mótlæti: 

...ég vissi einhverstaðar undirniðri af því að það átti að vera 

eitthvað til sem hét einhverskonar endurhæfing ég ætlaði 

ekkert að liggja vælandi upp í rúmi ég vildi vita hvar þetta væri 

og fór strax að leita að þessu sko sjálf bara liggjandi heima í 

rúmi hjálparvana.... Ég hringdi í Tryggingastofnun og hún sagði 

mér þú verður að hringja í krabbameinslækninn þinn og hann 

verður að gefa þér tilvísun á þetta og ég hætti ekki fyrr en ég 

náði í sambandi við hann og loksins kom þessi tilvísun og ég 

fékk að fara þangað út í Kópavog og tók þann pakka sem var í 

boði þar.... Ég var skorin upp í nóvember og ég var búin að 

koma mér þangað inn fyrir í desember og byrjaði svo alveg á 

fullu í janúar í þessu meðferðarprógrammi sem þá var í boði, 

þessi sjálfstyrkingarámskeið og þess háttar. 

Konurnar töluðu um virkni sem lykilatriði í baráttunni gegn 

brjóstakrabbameini þar sem það er mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni til 

að dreifa huganum. Þetta kom fram í viðtölunum hjá konunum sem höfðu 

greinst með brjóstakrabbamein, hjá fagaðilanum og hjá viðmælendum í 
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Ljósinu. Flestar konurnar sögðu hreyfingu vera grundvallaratriði til aukinna 

lífsgæða, þá töluðu þær um í þessu samhengi að halda í hreyfigetuna og 

geta haft eitthvað um lífs sitt að segja. Þrátt fyrir að konurnar sem höfðu 

greinst með brjóstakrabbamein hafi upplifað veikindin á ólíkan hátt þá voru 

þær sammála um að greiningin hafi verið áfall og að miklar tilfinninga-

færslur hafi átt sér stað fram og til baka. Konurnar segjast í þessu sambandi 

hafa þurft á þrautseigju að halda. 

Konurnar sögðu að þróttur og sjálfstraust hefði minnkað í kjölfar 

veikindanna, þá sé mikilvægt að eiga sterkt stuðnings- og tengslanet til að 

fyrirbyggja félagslega einangrun og benda á sjálfseflandi úrræði.  Viðmæl-

endur í Ljósinu sögðu skapandi starf efla þrótt og lífsgleði. Jafnframt sögðu 

þeir mikilvægt að drífa sig út úr húsi til að einangrast ekki félagslega í þessu 

sambandi töluðu þeir um að hafa stað til að koma á til að gera eitthvað 

skemmtilegt og skapandi. Konurnar, viðmælendur í Ljósinu og á vettvangi 

hjá Göngum saman töluðu um árangurinn að vera jákvæður, bjartsýnn og 

að halda í vonina því þá sé auðveldara að horfast í augu við krabbameinið 

eins og verkefni sem þarf að leysa. Ein kvennanna sagðist vera jákvæð en 

ekki svo bjartsýn lengur þar sem hún hefði greinst aftur með krabbamein og 

gerði sér fulla grein fyrir lífslíkum sínum. 

5.2 Að vera hér og nú:  

Konurnar töldu mikilvægt að vera í núinu því það væri það sem skipti í raun og 

veru máli. Þær töluðu um í þessu sambandi að njóta líðandi stundar, njóta 

augnabliksins og leggja rækt á hluti sem væru þeim gefandi og sjálfseflandi. 

Sigga (fagaðilinn) sagði að henni hafi fundist rauði þráðurinn hjá fólki sem hefur 

greinst með krabbamein vera að það leitast eftir því að vera hér og nú, að vera 

ekki að fara of mikið aftur í tímann en heldur ekki fram í tímann. Hún sagði 

jafnframt mikilvægt að reyna forðast óþarfa áhyggjur og spennu til að koma í 

veg fyrir streitu. Sigga sagði krabbamein streituvald og í því sambandi mikilvægt 

að reyna draga úr streitu með aðstoð fagfólks eftir fremsta megni. Sigga benti á 

slökun og gjörhygli (núvitund) sem bjargráð fyrir konur með brjóstakrabbamein 

til að draga úr streitu.  

Flestar konurnar eru sammála um að slökun er mikilvæg þar sem þreyta 

og slen er gjarnan erfiður fylgifiskur brjóstakrabbameins, því mikilvægt að fá 

að hvílast og safna kröftum að nýju. Konurnar sögðu mikilvægt að geta 

stöku sinnum gleymt stund og stað,  jafnvel áhyggjum og vanlíðan, að vera 

einar með sjálfum sér í burtu frá skyldum og kvöðum. Konurnar töldu í 

þessu samhengi gildi tómstunda gríðarlegt fyrir konur með brjósta-

krabbamein þar sem tómstundir eru endurnýjandi, uppbyggandi andlega og 
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líkamlega og geta dregið úr streitu. Anna var virk í tómstunda- og félagslífi 

áður en hún veiktist en hún virðist stundum hafa gleymt sjálfri sér og farið 

sér of geyst, hún sagði hvíld mikilvæga og taldi í því samhengi nafn 

Líknardeildarinnar sem úrræði geta verið fráhrindandi, sérstaklega fyrir 

aðstandendur:  

...ég á yndislega fjölskyldu og yndislegt heimili en ég hefði 

þarna á tímapunkti þá hefði ég þurft að komast burtu að vera 

út af fyrir mig og bara kannski, kannski grátið ég veit það ekki 

eða bara algjör slökun. Ég mundi mæla með því  það er einmitt 

eitt sem ég mundi vilja mæla með að konur mundi geta komist 

þó það væri ekki nema eins og ég segi þrír, fjórir dagar í burtu, 

ég mundi mæla með því. 

Konurnar töluðu um þá dásamlegu tilfinningu að vera gera eitthvað fyrir 

sjálfan sig og að geta gleymt stund og stað, Gréta lýsti þessu vel:  

...þá náði ég að sökkva mér ofan í eitthvað, skapa eitthvað... 

var með fólki sem hafði allt sama áhugamál en við vorum öll að 

vinna fyrir okkur og hvert á sinn hátt, ég náði að vera innan um 

fólk en samt ein með sjálfri mér og að gera það sem mig 

langaði að gera, mér fannst það æðislegt... . 

Rósa sagði mikilvægt að þekkja drauma sína og að láta þá verða að 

veruleika. Hún sagði einnig  mikilvægt að rækta sjálfan sig, sál sína og 

líkama:  

Vera besti vinur manns  ég held að það sé, þú veist að gera þó 

svo að það sé ógeðslega eigingjarnt að segja þetta, en að leyfa 

sér að bara einmitt að næra, það sem nærir sálina manns sama 

hvað það er, þú veist gefa sér tíma til að gera það sem manni 

þykir skemmtilegt.... Og það að fá þetta frelsi að geta gert já 

nært þessa hluti er alveg ómetanlegt.... Og þegar ég var með 

krabbamein þá var ég bara að næra sálina mína og ég er 

ofsalega skapandi, mér finnst gaman af öllu sem kemur, já bara 

skapa þú veist sauma og ég er frekar fjölhæf í höndunum og 

þetta gefur mér svo mikið og gaf mér rosalega mikið. 

Konurnar, viðmælendur í Ljósinu og hjá Göngum saman töldu gildi 

tómstunda mikið. Brynja sagði frá því að henni liði betur og að hún sé betri 
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manneskja eftir að hún fór að njóta tómstunda- og félagsstarfs. Jafnframt 

að félagsskapurinn hafi verið sjálfseflandi og að hún hefði meira sjálfstraust 

í dag, hún sagði orðrétt: „ ...Það hefur bara gert mig að betri manneskju“. 

Sigga lýsir gildum tómstundastarfs svona: „Það er að gleyma sér, að 

hugurinn kyrrist og þetta er svona viss slökun, að gleyma sér í því sem 

manni þykir skemmtilegt og mér finnst það bara almennt með tómstundir 

að fólk segi það gjarnan að þetta er það besta sem ég gat gert“.  

Sigga skildi hugtakið tómstundir á þessa vegu:  

...það er að gera eitthvað þar sem þú ert í sjálfum þér, með 

sjálfum, dvelur í sjálfum þér og þér líður vel og þú ert ekki með 

þetta áreiti sem er allsstaðar, það má kannski segja að það er 

eins og mikið er verið að tala um núna að vera í núinu eða hér 

og nú, eins og gjörhygli að vera hér og nú. 

Sigga deildi reynslu sinni af starfinu og sagði frá konu sem hafði greinst 

með brjóstakrabbamein sem taldi tómstundir skipta miklu máli fyrir sig og 

gefa sér mikið:  

Mér dettur í hug kona sem að var mjög mikill Bridds aðdáandi 

og kom líka til mín í slökun. Hún var mjög veik en missti aldrei 

úr Bridds og einu sinni eftir slökunina sagðist hún vera fara 

spila Bridds en ég spurði hvort hún færi ekki bara beinustu leið 

upp í rúm en hún sagði þetta gefa sér svo mikið, hún gæti 

gleymt sér  og þó svo að það þyrfti að halda á henni þá fór hún 

að spila. 

Konurnar og viðmælendur í Ljósinu töluðu um að tómstundir veiti gleði, 

Sæunn  sagði: „Ég lít á tómstundir sem eitthvað skemmtilegt en ekki sem 

kvöð eða pínu.“ Rósa tók í sama streng og sagði að hún hafi fundið gleði í 

tómstundum og sköpun:  

Þú veist maður fann gleðina í tómstundum sko. Af því að 

maður var kannski ekki alveg tilbúinn til að vinna en þegar 

maður er að vinna að áhugamálum sínum þá er þetta svo mikið 

hugleiðsluástand sem maður fer í og þetta flæðir 

einhvernveginn bara  það er ekki, þegar maður er í vinnu þá er 

svo mikil ábyrgð og maður verður að ljúka einhverju verkefni 

og svona en þegar maður er í tómstundum, já hannyrðum eða 

eitthvað svona þá er engin pressa. Þetta er meira svona 
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leikur.... Ég var náttúrlega alveg ofvirk í hannyrðum og 

tómstundum það fylgir svo mikil gleði í sköpun og það fylgir svo 

mikil gleði að áorka einhverju.  

Gréta lýsti lífsfyllingunni sem henni finnst tómstundir gefa henni:  

Mér finnst tómstundir vera eitthvað sem að gefur manni 

einhverja lífsfyllingu, eitthvað sem maður hugsar um sjálfur, 

eitthvað sem að, maður er ekki að hugsa um aðra á meðan, 

ekki hvað öðrum finnst, ekki hvað, hvernig aðrir eru að upplifa 

hlutina heldur hvernig maður sjálfur er að upplifa hlutina að 

geta gleymt sjálfum sér í því sko.... Að finna þennan hita inni í 

líkamanum að vera gera eitthvað fyrir sjálfan sig  en alls ekki 

fyrir aðra.... Já eins og ég segi eitthvað sem gefur manni lífs-

fyllingu, fá mann til að gleyma eiginlega áhyggjum og 

umhverfinu  og gefa manni einhverja lífsfyllingu á meðan fyrir 

mann sjálfan. 

Konurnar, viðmælendur í Ljósinu og hjá Göngum saman voru sammála 

um að gildi tómstunda sé mikið en áttu ekki alltaf auðvelt með að tjá sig um 

það í hverju gildin felast. Þeim bar þó saman um að gildi tómstunda sé fyrst 

og fremst lífsfylling og sjálfsefling. Flestar konurnar töluðu einnig um 

mikilvægi þess að gleyma stund og stað, jafnvel áhyggjum og vanlíðan. Í 

þessu samhengi sögðu þær mikilvægt að geta gleymt sér í því sem þeim 

þykir skemmtilegt. Ein kvennanna sagði sköpunina gefa sér mikið, það sé 

mikilvægt fyrir hana að áorka einhverju og skilja eitthvað eftir. 

Þetta kom einnig fram hjá viðmælendum í Ljósinu en þeir töluðu um að 

listsköpun hafi lækningamátt. Þeir sögðu einnig mikilvægt að geta gleymt 

stund og stað og að sköpun gefi tækifæri á því að sökkva sér ofan í sköpun 

og gleyma öllu öðru. Einn sagði það gefa sér mikið að geta skapað og skilið 

eitthvað eftir fyrir sína nánustu. Það skín í gegnum viðtölin að tómstundir 

hafi gefið konunum tækifæri til aukinnar sjálfsvitund og tækifæri til að láta 

drauma sína rætast. Rósa taldi mikilvægt að rækta sál og líkama, þekkja 

langanir sínar og láta drauma sína verða að veruleika. 

Jafnframt sýndu þátttökuathuganir í Ljóssinu lífsgleði fólksins við 

tómstundir sínar. Fagaðilinn taldi mikilvægt að dvelja í núinu, „hér og nú“, 

að það sé árangursríkt til að draga úr streitu.  Þetta kom einnig fram hjá 

konunum, viðmælendum í Ljósinu og á vettvangi hjá Göngum saman að það 

sé mikilvægt að njóta augnabliksins til að líða betur og auka lífshamingjuna. 
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5.3 Að greina kjarnann frá hisminu: 

Konurnar sem höfðu greinst með brjóstakrabbamein töluðu um að þær hafi 

hagrætt tómstunda- og félagslífi í gegnum tíðina með tilliti til 

fjölskyldunnar. Hins vegar hafi þær lært að greina kjarnann frá hisminu í 

ferli veikindanna en forgangsröðunin hafi breyst meðal annars vegna þess 

að konurnar höfðu tíma sem þær höfðu ekki áður. Konurnar gengu í 

gegnum mismunandi reynslu en allar sögðu veikindaferlið hafa leitt til 

viðhorfsbreytingar. Konurnar sögðu að sjálfsskoðunin hafi gert þeim gott að 

því leytinu að þær hafi lært að þekkja sjálfa sig betur, langanir sínar og þrár. 

Konurnar sem höfðu fengið brjóstakrabbamein töldu að viðhorfsbreyting 

hafi leitt til þess að þær væru farnar að leyfa sér að setja sjálfan sig í forgang 

og elta drauma sína. Konurnar, þar á meðal fagaðilinn, viðmælendur í 

Ljósinu og hjá Göngum saman sögðu mikilvægt að lifa í núinu og gleyma 

ekki um hvað lífið snýst í raun og veru í amstri dagsins. 

Anna talaði um að hún hefði viljað njóta barnanna sinna meira á meðan 

þau voru lítil en vegna mikillar vinnu og metnaðar hafi tíminn verið af 

skornum skammti. Hún sagði að í dag leggi hún mikla áherslu á að 

barnabörnin og langömmubarnið séu númer eitt, tvö og þrjú.  Anna og 

Gréta sögðu frá því að þær hafi í raun og veru aldrei gefið sér tíma fyrr en 

eftir að þær veiktust í það sem þeim hefur alltaf fundist gefa sér mjög mikið, 

Anna lýsti þessu vel og sagði: 

...ég hef alltaf verið með mikinn áhuga fyrir ljósmyndun en vegna 

þess hvað maður er búinn að vera vinna mikið í gegnum árin og er 

búin að vera í gegnum árin í öllu mögulegu.... Og hef þá haft minni 

tíma fyrir ljósmyndun sem að má segja að það hafi bara allt í einu 

opnast nýr heimur... ég sé mig alveg í anda sem gamla konu með 

hnút og vera í tölvu og að laga gamlar myndir.  

Gréta sagði að bæði áður og eftir að hún veiktist hefði hún að mörgu 

leyti gleymt sjálfum sér og áhugamálum sínum: 

...þá er maður bara að byggja upp sína fjölskyldu og svona og 

þá sinni ég í sjálfu sér ekki mikið tómstundum það bara 

einhvernvegin varð útundan, við eignumst annað barn og þá 

byggist allt á að kaupa sér aðra íbúð og allt þetta sko þannig að 

tómstundirnar verða eftir svolítið. 

Sæunn var sammála og sagði að hún hafi látið allt ganga fyrir sjálfum sér: 

„...ég átti börn á skólaaldri... og þá var það bara keppnin að koma sér heim 
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sko og elda mat og hugsa um fjölskyldu og börn, þá var ekki verið að gefa 

sér tíma til að vera hanga og stunda félagslíf.“ Hún segist hafa bjargað sér 

sjálf í veikindunum þar sem hún vildi ekki auka álagið á manninn sinn: „ ...og 

ég bjargaði mér alveg af því að maðurinn minn var í vinnu og ég var ekki að 

fara fram á það að hann sæti yfir mér.“ Konurnar voru sammála um að 

forgangsröðun hafi breyst í kjölfar veikindanna meðal annars vegna þess að 

konurnar höfðu meiri tíma en einnig vegna viðhorfbreytingar sem átti sér 

stað í sjálfskoðuninni í ferli veikindanna. Gréta sagði að fyrst hafi allt byggst 

á því að standa frontinn eins og hún orðaði það: 

En ég reyni að taka þetta svona bara á mínum forsendum og tel 

mig ekki þurfa neina aðstoð við það og þá byggist þetta svoldið 

á því hjá mér að bara halda heimilinu, halda andlitinu út á við, 

halda andlitinu innan um börnin sko að ég sé alltaf sko, að 

þetta sé ekki að fara illa í mig og svona og öll mín orka hún fer í 

það fyrsta árið bara að reyna standa frontinn. 

Hún sagði einnig að þegar hún gerði sér grein fyrir ástandinu hafi 

hún farið að setja sjálfa sig í forgang: 

...maður hugsar ok. fjölskyldan í fyrsta sæti og maður reynir að 

hugsa um hana, ekki um sjálfan sig sko sem maður kannski hefði 

átt að gera því  það skilar sér að mínu mati í dag þá skilar það  

sér rosalega út á við ef ég hefði hugsað um sjálfan mig fyrst og 

síðan reynt að gefa sjálfan mig til annarra ehhh... ég átta mig á 

því núna eftir á.... Eins og ég segi þegar ég fer að kryfja mig þá sé 

ferlið á þessum tuttugu árum að ég hef alltaf lokað mig meira og 

meira af bara til að vera með fjölskyldunni og eitthvað, hætta 

hugsa um sjálfan mig og hætta hugsa um það sem mig langar. 

Þetta eina ár bara slær mann svona alveg niður, það gerði mér í 

raun rosalega gott að bara fara í þessa sjálfskoðun. 

Brynja sagði að forgangsröðun hennar í dag sé ólík því sem var og að 

reynsla veikindanna hafi leitt til viðhorfbreytingar. Vinnan og heimilið var 

ávallt í forgangi hjá henni og hún gleymdi að rækta sjálfa sig í veikindunum. 

Hún talaði um mikilvægi þess að konur sem fái brjóstakrabbamein hugi að 

sjálfum sér og tómstundum sér til aukinna lífsgæða: 

...ég hvet þær til að gera allt annað en ég gerði bara láta 

vinnuna og annað sitja á hakanum.... Ég held að það sé mjög 
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gott þarna í Ljósinu sko , það er frábært starf þar og bara leita 

sér hjálpar.... Ég hvet þær til að gera allt annað en ég gerði. 

Þetta er bara verkefni sem ég fólk fær og bara leysa það . Þó að 

ég hafi átt að leysa þetta öðruvísi en ég gerði eða mér finnst 

það núna allavega eða þú veist, eða kannski er það bara 

vitleysa hjá mér, ég fór bara í gegnum þetta. 

Brynja sagði að henni líði svo miklu betur í dag en áður en hún veiktist og 

hún sé virkari félagslega: 

...það var ekki það að ég vildi það ekki áður en þá var ég bara 

að þrífa heima hjá mér eða eitthvað, svona ákveðin 

viðhorfbreyting. Frekar að vinna í miðasölunni fyrir einhverja 

boltaleiki en að vera þrífa heima eins og ég hefði gert áður,  þó 

það sé ekki merkilegt (að vinna í miðasölunni). Þó ég er svona 

til baka og svona þá er ég mjög félagslynd og mér finnst bara 

mjög gaman að vinna í miðasölunni þú veist (hlær). 

Konurnar sögðu frá því að reynslan af því að ganga í gegnum 

brjóstakrabbamein hafi verið jákvæð að því leytinu að hún hafi breytt 

lífi þeirra til hins betra á margan hátt, Rósa lýsti þessu vel;  

...mér finnst þetta hafa breytt lífi mínu til hins betra. Þú veist 

ég heyrði alltaf þegar ég var nýgreind þá var alltaf sagt við mig; 

konur sem greinast með brjóstakrabbamein flest allar segja ég 

myndi ekki vilja vera án þessarar reynslu. Þú veist þessi gullorð 

sem eru alltaf sögð við mann þegar maður er að greinast og 

manni langar bara til að kýla fólk. En hérna, ég trúði þessu ekki 

þá en svona eftir á að hyggja þó svo að ég myndi ekki vilja vera 

ganga í þetta aftur. En svona eftir á að hyggja þá hérna hefur 

þetta gefið mér og umhverfi mínu, fólkinu mínu og meira að 

segja ókunnugu fólki svo ofsalega mikið. Þetta hefur breytt lífi, 

ekki bara mínu lífi og mínu hugarfari heldur bara hefur þetta 

smitað út frá sér. 

Konurnar þar á meðal fagaðilinn, viðmælendur í Ljósinu og hjá Göngum 

saman töluðu um mikilvægi þess að lifa í núinu. Rósa lýsti þessu vel: „...Það 

er ekkert sem stoppar okkur nema einmitt kollurinn“. „...það er alveg hægt 

að gera hlutina, maður reddar sér bara ef að viljinn er fyrir hendi sko, við 

hindrum okkur sjálf.“ 
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Hún sagði einnig: 

...við eigum að lifa núna í dag.... Ég á allt of mikið af vinkonum 

sem eiga 2 börn og 3 börn og 4 börn og eru bara að bíða eftir 

því að börnin eru orðin eitthvað x gömul svo að vinkonur mínar 

geti farið að lifa einhverju x lífi ...og hérna ég er búin að vera 

segja við þær sko undanfarið; eftir hverju eru þið að bíða? Eru 

þið að bíða eftir því að börnin verði þú veist tvítug og að þið 

verðið komin með einhvern sjúkdóm og getið ekki eitthvað þú 

veist, það eru alltaf einhverjar breytur í þessari framtíðarsýn 

sem maður gerir ekki ráð fyrir. Þannig að af hverju ekki bara að 

byrja núna í dag að lifa.... Við gleymum bara held ég um hvað 

lífið snýst . 

Konunum bar saman um að ferli veikindanna hafi leitt til breyttrar 

forgangsröðunar og viðhorfsbreytingar sem hafi opnað augu þeirra fyrir því 

um hvað lífið snýst í raun og veru, að reynsla veikindanna hafi verið jákvæð 

og mannbætandi. Í þessu samhengi töluðu konurnar um mikilvægi þess að 

rækta sjálfan sig og leyfa sjálfum sér að vera í forgangi. Tvær kvennanna 

fóru að leggja rækt við hjartfólgin áhugamál eftir að þær veiktust. Tvær 

kvennanna sem höfðu ekki verið virkar í tómstundum fyrir greiningu 

uppgötvuðu hvað tómstunda- og félagsstarf er uppbyggjandi og öðluðust 

meira sjálfstraust í kjölfarið. Konurnar þar á meðal fagaðilinn, viðmælendur 

í Ljósinu og hjá Göngum saman gefa samhljóm um mikilvægi þess að lifa í 

núinu. Jafnframt kom fram í viðtölum við konurnar, samtölum við fólkið í 

Ljósinu og á vettvangi hjá Göngum saman að reynsla veikindanna hafi verið 

jákvæð að því leyti að fólk lærði að þekkja styrkleika sína betur, fór að leggja 

rækt við áhugamál sín, kynntist nýjum áhugamálum og nýju fólki. Einn 

viðmælandi hjá Göngum saman sagðist alltaf hafa haft áhuga á því að prófa 

slökun hjá Ráðgjafarþjónustunni en vegna þess að börnin koma heim úr 

skólanum á svipuðum tíma sé það ekki hægt. 

5.4 Að hitta fólk með svipaða reynslu:    

Mikilvægi hvatningar, stuðnings og eftirfylgni fagfólks og annarra sem hafa 

reynslu af brjóstakrabbameini kom fram í viðtölunum við konurnar. 

Konurnar þar á meðal fagaðilinn, viðmælendur hjá Ljósinu og á vettvangi 

hjá Göngum saman töldu samkennd ýta undir bjartsýni og von. Í þessu 

sambandi töluðu konurnar um gildi þess að vera í hóp þar sem fólk með 

svipaða reynslu kemur saman og getur endurspeglað sig í hópnum. Sigga 

(fagaðilinn) sagði jafningjafræðslu mikilvæga þar sem hún auðveldaði fólki 
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að horfast í augu við sjúkdóminn. Konurnar sem höfðu greinst með 

brjóstakrabbamein töluðu um að stuðningur stuðningsfélaga hefði haft 

mikið að segja fyrir þær. Fagaðilinn telur afar mikilvægt að leita sér 

fagaðstoðar hjá Ráðgjafarþjónustunni og stuðningsfélögum til að styðja við, 

hvetja og efla.  

Viðmælendur í Ljósinu mæltu með því að koma í Ljósið því þar væri 

haldið vel utan um alla sem þangað koma. Konurnar töluðu um stuðning 

Ljóssins og Göngum saman. Þær sögðu stuðningsfélögin veita mikilvægan 

stuðning, Sæunn sagði: „Þá mæli ég algjörlega með því að mæta í Ljósið og 

fara í gegnum þetta ferli sem hún er með, þetta sjálfstyrkingar. Það er alveg 

svakalega góður pakki.“ Hún lýsir þessu einnig vel með myndlíkingu;  „ ...mér 

leið eins og sko að ég hefði bara hent mér ofan í einhvern dúnhnoðra, látið 

mig detta þangað ofan í og lét þær svo bara vagga mér þangað til ég komst 

aftur upp.“ Brynja sagði frá því að það hefði verið gott að leita sér hjálpar og 

að stuðningur Göngum saman hafi breytt lífi hennar til hins betra:  

...ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hérna já bara frábært 

að eiga góða vini og eignast þessar frábæru vinkonur þarna, það 

er ekki að ég eigi svo leiðinlegar vinkonur.... Það er ekki það að ég 

hafi verið einmana eða eitthvað eða ætti ekki vinkonur og svona, 

þetta var bara allt öðruvísi hópur sem ég kynntist. 

Hún sagði einnig: 

...ef ég hefði ekki kynnst Göngum saman þá væri ég bara í því 

sama fari og ég var fyrir , það bara vinnan og svo heimilið og ég 

væri ekki að standa upp á fundum og segja eitthvað, samt hef 

ég aldrei farið á þannig námskeið sko, ég hef bara fengið 

einhvern auka kraft  frá þeim eða semsagt að þetta væri ekkert 

mál og líka bara eftir að ég fór að vinna svona mikið hjá [...] og 

svona það gefur mér bara rosalega mikið.   

Gréta talaði um að stuðningur Krabbameinsfélagsins hafi skipt sköpum 

fyrir hana þar sem hún var farin að einangra sig mikið félagslega, hún sagði 

hvatningu skipta miklu máli og eftirfylgni, að vera í stuðnings- og tengslaneti 

stuðningsfélaga; 

...og svona eftir á þá uppgötva ég bara hvað ég var búin að gera 

sjálfri mér, með því að gleyma mér og mínum tómstundum og 

bara hitta nýtt  fólk og ný áhugamál og eitthvað svona þannig að 
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ef öll þessi pikk hefðu ekki komið þá bara hefði ég ekki farið og 

þá væri sjálfsagt ein heima.... Þetta hjálpaði mér bara ofboðslega 

mikið bara að Krabbameinsfélagið hafi í raun og veru bara boðið 

upp á þetta, því að ég geri mér grein fyrir því í dag ef ég hefði 

ekki farið á þetta námskeið þá hefði ég lokað mig ennþá meira af 

og það hefði verið ennþá erfiðara fyrir mig... 

...ég hefði örugglega ekki farið á þetta silfurnámskeið og það 

hefði verið ennþá erfiðara fyrir mig í dag en fyrir tveim árum 

síðan, ég hefði lokað mig meira og meira af, með hverju árinu 

sem líður þá sér maður hvað þetta verður alltaf erfiðara, 

erfiðara, erfiðara þannig að þetta ehhh pikk alltaf frá öðrum, 

þetta er í boði, þetta er í boði, komdu með við viljum fá þig það 

hjálpar örugglega mörgum ég meina ég get ekki verið ein í 

heiminum sem þarf að hjálpa. 

Hún sagði jafnframt:  

...ég segi það á frekar að hvetja fólk að fara og hitta aðra, ég 

segi bara fara og fá sér kaffibolla eða fara þangað sem fólk er 

að gera eitthvað saman, það er bara þannig að þegar myndast 

svona hópur sama hver hann er þá bara myndast kraftur sem 

gefur styrk  og gleði. 

Sæunn lýsti mikilvægi þess að halda áfram að tilheyra hópi með svipaða 

reynslu þrátt fyrir að vera búin með krabbameinsmeðferðina sem slíka, hún 

segist hafa kynnst hópi í gegnum Ljósið sem hafi hjálpað henni andlega:  

...þannig að maður náði að halda í við einhver hóp sko áfram 

sem var ekki heldur í boði þarna við vorum bara útskrifaðar í 

maí og áttum bara að fara heim og halda áfram þó svo að 

maður var engan veginn búinn að jafna sig sko, sennilega á 

andlega þættinum meira heldur en líkamlega.... Auðvitað varð 

ég fyrir miklu áfalli en ég var í afneitun  með það og þess vegna 

held ég að ég hafi haft mikla þörf fyrir að vera með þessum 

konum áfram, ekki að slíta sambandinu og fara svo bara heim, 

bara þetta er búið, þér er batnað, þetta er allt búið.... Maður 

átti þá auðveldara með að horfast í augu við þetta sko og sjá 

það að jú auðvitað var þetta áfall. 
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Nokkrar kvennanna töluðu um gildi endurhæfingarverkefnisins „Kastað 

til bata“, þær sögðu mikinn stuðning og eftirfylgni í sambandi við verkefnið 

og Sigga lýsti verkefninu svona: „...þessi samvera og jafningjafræðsla, að 

vera saman úti í náttúrunni, í kyrrðinni, rónni, hugsa um það eitt að kasta, 

vona... að vera í félagsskap kvenna sem hafa gengið í gegnum svipaða 

reynslu.“ Sigga sagði verkefnið jafnframt vera hvetjandi og sjálfseflandi og 

talaði um að þær konur sem hafi farið í ferð á vegum verkefnisins telji það 

efla sjálfstraust og trú á eigin getu; „...ég hefði aldrei þorað að taka þátt í 

hinu og þessu nema af því að ég tók þátt í þessu verkefni.“ Gréta taldi sig 

hafa uppgötvað mikilvægi þess að  vera í félagstengslum í þessu verkefni: 

...ég uppgötva bara sko að fara þarna, taka þetta skref bara að 

hitta aðra , kynnast öðrum, nýju fólki sem var náttúrulega bara 

alveg æðislegt sko því þetta voru allt konur með sömu reynslu 

og maður sjálfur þó svo að við komum úr ólíkum hópum  og 

hérna fara þarna og bara að uppgötva það bara á einni helgi 

hvað tómstundir geta gert manni.  

Hún sagði einnig:  

Bara allt í einu kominn upp í sveit að hugsa um sjálfan sig, gera 

eitthvað sem er skemmtilegt eða að uppgötva eitthvað sem er 

skemmtilegt... að fara þarna út í náttúruna bara veistu ég get 

eiginlega ekki útskýrt þetta er svo dásamleg tilfinning sem kom 

og gaf mér alveg ofboðslega mikið. Maður bara fann þarna fyrir 

náttúrunni, maður fann fyrir ánni og maður fann fyrir 

félagsskapnum sem mér fannst hafa gífurlega mikið sko að 

segja. Þetta allt spilaði rosalega vel saman. 

Anna samsinnti þessu og talaði um að verkefnið hafa gert mikið fyrir sig  

andlega og líkamlega, hún notaði myndlíkingu og líkti reynslu sinni  við 

hausttré sem hafi misst laufin en laufgast á ný:  

...þú veist sko þarna urðum við bara stelpur, þarna voru konur 

á öllum aldri, þarna voru stelpur að hittast og við vorum allar 

jafn ruglaðar á að kasta en ég mundi segja það að þetta er 

mjög góð æfing og mér finnst ef maður getur sagt að þetta er 

eins og hausttré, það eru öll lauf farin en þetta laufgaðist á ný , 

bara ég er enn, ég er enn í skýjunum yfir þessu.... Og ég held að 

það sé hjá þeim öllum, ég held ég geti talað fyrir hópinn.  
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Hún sagði jafnframt mikla samkennd ríkja innan hópsins; „ ...þegar við 

hittumst þá er svo mikil innileg... eða þú veist þessi væntumþykja.“ Anna 

lýsir þessu ennfrekar: 

Síðan hefur þessi hópur hitst reglulega og haldið hópinn og við 

höfum komið saman bæði í heimahúsum og farið í leikhús eða 

tónleika og komið hér í ráðgjafarþjónustuna og bara talað 

saman og svona fundið hvernig lífið gengur hjá hver annarri.... 

okkur þykir mjög vænt um að hafa komist í þetta og þetta 

hefur bara þú veist að í hjartanu, brjóstinu að það blómstrar  ef 

ég get komið rétt að orði þú veist þetta dreifir huganum, 

dreifði huganum  og líka bara óska eftir því að það eru fleiri 

sem eiga eftir að fá að njóta þess, því það er náttúrulega í 

hópnum konur sem eiga kannski við eitthvað þunglyndi eða 

einhverja erfiðleika og þá erum við til staðar, ef eitthvað er þá 

reynir maður að hlúa að. 

Gréta talaði um gildi stuðnings og eftirfylgni að tengjast hópi, hún 

sagðist ekki vilja lenda í sömu sporum og hún var í  þegar hún einangraði sig 

félagslega og sagði frá því að hún leiti í öryggi félagstengsla. Hún sagði að 

henni þætti ennþá erfitt að vera innan um fólk sem hún þekkti ekki en eftir 

að hún uppgötvaði félagslegt gildi tómstundastarfs þá láti hún sig hafa það, 

þrátt fyrir að hún kvíði smá fyrir: „...ég er bara þegar búin að skrá mig á 

annað námskeið í sumar bara til að halda áfram þessari þú veist þessi 

tilfinning hún er ennþá í manni að hvað þetta gefur manni....“. „...og það er 

náttúrulega innan um einhvern hóp....“. „...já ég bara ætla gera þetta“. Hún 

sagði jafnframt: „...ennþá allavegana eins og er vil ég bara koma mér í hóp 

með nýju fólki til að halda áfram, það er svona eitthvað öryggi þar líka 

þannig að ég hef ekki alveg þú veist lokað mig af og verið ein heima“. Gréta 

lýsti einnig mætti hópa- og tómstundastarfs vel:  

Þessi hópsamkennd og bara allir að gera það sem þeim langaði 

að gera og allir að upplifa, hvað á ég að segja gleðilega hluti  þú 

veist mér fannst þetta bara magnaðist upp, ég hafði kannski 

einhverja tilfinningu og einhver annar aðra tilfinningu þú veist 

þegar það var kominn svona hópur þá bara magnaðist þetta 

upp bara hvað á ég að segja í eina kjarnorkusprengju nei (hlær) 

bara það myndaðist svona stór heild  sem jókst rosalega.   
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Konurnar töluðu um mikilvægi stuðnings og eftirfylgni frá fagfólki, 

Sæunn taldi að í hennar tilviki hefði liðið allt of langur tími þangað til það 

var haft samband við hana og að það væri ekki gott þar sem fólk liggi bara 

hjálparvana uppi í rúmi: 

...mér var sagt að einhverjar konur frá Samhjálp kvenna ættu 

að koma til mín en það liðu margir dagar, örugglega tíu dagar 

eða hálfur mánuður þangað til þær höfðu samband. Mér var 

sagt að þetta ætti að gerast inni á sjúkrahúsinu en fyrir einhver 

mistök þá var ekki haft samband við mig.  

Brynja sagði: „Já ég held að það sé mjög gott að hafa svona eftirfylgni...“. 

„Það eru sko manneskjur hérna, ein sem að er ekki allra sko sem gekk í 

gegnum svona í fyrra en einhvernvegin náði ég að tala við hana“. Brynja 

sagðist nýta reynslu sína að hafa greinst með brjóstakrabbamein til góðs og 

að hún miðli af reynslu sinni til samstarfsfólks síns:  

...ég tala nú oft við þær þegar þær eru að greinast sko 

samstarfsfólkið... ég býð þeim alltaf að koma í Göngum saman 

og svona, þær hafa nú sumar komið að labba og hérna bara ég 

hef bara reynt að já bara styrkja þær. Ég hringi í þær því að nú 

eru þetta manneskjur sem ég kannski þekki ekki þannig prívat 

og persónulega þó ég þekki flestar þeirra og ég fylgist með 

þeim eða hringi í þær og finn að þeim þykir mjög vænt um það  

og hérna og þær hringja svona til að láta mig vita þú veist... og 

það er kannski af því ég byrja oft á því að segja þegar ég tala 

við þær; þó ég hafi ekki gengið í gengum jafn mikið og þú þá 

hef ég svona, þá þekki ég svona aðeins ferilinn í þessu . 

Mikilvægi þess að vera í tengslum og í samskiptum við fólk kom sterkt 

fram í viðtölunum hjá konunum sem höfðu greinst með brjóstakrabbamein, 

hjá fagaðilanum, hjá viðmælendum í Ljósinu og á vettvangi hjá Göngum 

saman. Samhljómur var um að góður félagsskapur hjálpi til við að horfast í 

augu við sjúkdóminn og auki á bjartsýni og von. Viðmælendur í Ljósinu gáfu 

samhljóm um mikilvægi þess að hafa stað til að koma á þó það væri ekki 

nema bara til að fá sér kaffibolla og spjalla saman. Í því samhengi nefndi fólk 

mikilvægi þess að geta hitt fólk með svipaða reynslu og spegla sig og reynslu 

sína í öðrum. Viðmælendur sögðu mikilvægt að koma sér út úr húsi og hitta 

fólk til að falla ekki í depurð og vanlíðan. Allir mæltu með því að fara í Ljósið, 

þó það sé ekki nema bara til að sýna sig og sjá aðra.  



 

59 

Konurnar töldu mikilvægt að vera félagslega virkur og efla sjálfa sig til að 

koma í veg fyrir félagslega einangrun. Ein kvennanna sagði að stuðningur og 

eftirfylgni Krabbameinsfélagsins og endurhæfingarúrræðið „Kastað til bata“ 

hafi komið í veg fyrir félagslega einangrun, gefið henni von og ný bjargráð. 

Konurnar voru sammála um að það sé uppbyggjandi að hitta konur í 

svipuðum sporum, að samkenndin og samstaðan sé mikilvægur stuðningur. 

Konurnar mæltu með félagsskap stuðningsfélaga og nokkrar af konunum 

sem og fagaðilinn mæltu með „Kastað til bata“. Konurnar sögðu verkefnið 

leggja áherslu á að hreyfa brjóstvöðvann sem væri mjög gott og að hreyfing, 

náttúran og samveran hafi spilað vel saman og hjálpað til við bataferlið. 
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6 Umræður 

Rannsóknaniðurstöðurnar benda til þess að tómstundir séu mikilvægt 

bjargráð til aukinna lífsgæða fyrir konur sem hafa greinst með 

brjóstakrabbamein. Þar sem konurnar töldu tómstundir uppbyggjandi 

andlega og líkamlega og veita dýrmætan stuðning. Eru þær niðurstöður í 

samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa sýnt að tómstundir eru bjargráð 

fyrir einstaklinga sem búa við streitu eða langvinn og ólæknandi veikindi svo 

sem krabbamein (Hutchinson o.fl., 2008; Shannon og Shaw; Wallach, 1993).  

Konurnar sögðu gildi tómstunda felast í sjálfseflandi þáttum. Konurnar töluðu 

um í þessu sambandi að geta gleymt sér í einhverju skemmtilegu sem gefur 

lífsfyllingu. Ofangreint er í samræmi við rannsóknaniðurstöður Shannon og Shaw 

(2005) að tómstundir gefi frelsistilfinningu og lífsfyllingu. Samkvæmt Blackshaw 

(2010) gefa tómstundir möguleika á flæðisástandi sem hann ásamt 

Csikszentmihalyi (1990) telja eitt skref í áttina að auknum lífsgæðum.  

Rannsóknaniðurstöðurnar sýna að krabbameinsgreining er áfall og 

gjarnan flókinn streituvaldur sem felur í sér tilfinningarót. Konurnar sögðu 

stuðning og eftirfylgni fagfólks eða annarra með svipaða reynslu hafa skipt 

sköpum fyrir líðan þeirra. Mikilvægi hvatningar og samkenndar frá 

nærumhverfinu skín í gegnum viðtölin og kom einnig fram hjá 

viðmælendum í Ljósinu. Rannsóknaniðurstöður styðja rannsókn Fang o.fl. 

(2012) um mikilvægi stuðnings og eftirfylgni eftir krabbameinsgreiningu til 

að fyrirbyggja önnur heilsufarsvandamál og andlega vanlíðan svo sem 

streitu, þunglyndi og kvíða. Í því samhengi er æskilegt að konur falli í 

þverfaglegt stuðningsnet eftir greiningu á brjóstakrabbameini þar sem þær 

fá markvissa eftirfylgni fyrstu vikurnar og mánuðina á eftir. Eftirfylgni þarf 

að ná til allra nýgreindra kvenna. Ef ráðgjöf og viðtalstímar eru einungis í 

boði er alltaf spurningin hvort þeir sem þurfi mest á henni að halda nýti sér 

ráðgjöfina og þau úrræði sem eru í boði. 

Konurnar voru sammála um að félagstengsl geti komið í veg fyrir 

einangrun. Ein kvennanna sagði eftirfylgni Krabbameinsfélagsins og 

tómstundaúrræði á þeirra vegum hafa gefið henni ný bjargráð. Rannsóknir 

hafa sýnt að ný bjargráð geti eflt einstaklinginn í baráttu við sjúkdóminn þar 

sem honum finnst hann öðlast tök á aðstæðum (Litt, Tennen og Affleck, 

2011). Félagsskapur Ráðgjafarþjónustunnar, Krafts, Ljóssins og Göngum 

saman er tilvalinn til að hitta aðra í svipuðum sporum, njóta samveru í 
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uppbyggilegum og jákvæðum félagsskap og leggja rækt við tómstundir. 

Stuðningsnet Krafts er öflugt tengslanet sem getur aukið á bjargráð og 

dregið úr félagslegri einangrun með jafningjafræðslu og stuðningi eftir 

krabbameinsgreiningu (Kraftur, e.d.; Ragnheiður Alfreðsdóttir, í prentun).  

Konurnar sem greindust með brjóstakrabbamein gengu í gegnum 

afneitunarástand í veikindaferlinu sem olli andlegri vanlíðan og í einu tilviki 

félagslegri einangrun. Rannsóknaniðurstöður eru samsvarandi rannsóknum 

Lazarus og Folkman (1984) að viðbragð einstaklings sem er nýgreindur með 

alvarlegan sjúkdóm felist í tilfinningaróti sem meðal annars geti einkennst af 

afneitun. Í því sambandi er hæfni svo sem trú á eigin getu og jákvætt 

viðhorf til sjálfs sín grundvallaratriði til að auka lífsgæði (Ajzen, 2002; 

Bandura, 1994; Lazarus og Folkman, 1984).  

Konunum bar saman um að þróttur hafi minnkað í veikindunum og að 

veikindin hafi haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Tvær kvennanna sögðu 

tómstundastarf hafa aukið sjálfstraust þeirra og dregið úr andlegri vanlíðan. 

Tómstundir geta aukið sjálfstraust og trú á eigin getu þar sem tómstundir 

efla gjarnan sjálfs- og félagsvitund, varpa ljósi á styrkleika og áhugasvið 

(Blackshaw, 2010; Hutchinson o.fl., 2008; Leitner og Leitner, 2011). Tvær 

kvennanna sögðu mikilvægt að setja sér markmið en rannsóknir sýna að 

tómstundir og markmiðasetning eru mikilvægt bjargráð til að ná auknu valdi 

á aðstæðum og lífinu (Leitner og Leitner, 2011; Moskowitz, 2011; Wallach, 

1993). Konurnar lýstu þrautseigju og mikilvægi þess að hafa eitthvað um líf 

sitt að segja. Þrautsegja einstaklings eykst með reynslu og lausn erfiðra 

verkefna (Ajzen, 2002; Rutter, 1885). Þættir sem eru taldir efla þrautseigju 

eru meðal annars: Jákvæðni, geta til að sjá vandamál sem viðfangsefni sem 

hægt er að leysa, hæfileg mótspyrna ásamt þeim eiginleika að þekkja mörk 

sín og annarra (Rutter, 1985).  

Samhljómur var hjá konunum, viðmælendum í Ljósinu og hjá Göngum 

saman um að krabbameinið sé verkefni sem þarf að leysa. Fólk býr yfir 

flókinni færni til að komast af og finnur sér leið til að lifa daglegu lífi þrátt 

fyrir mikil veikindi (Kristín Björnsdóttir, 2005). Jafnframt kom mikilvægi 

jákvæðni og vonar sterkt fram er það í samræmi við aðrar rannsókna-

niðurstöður að jákvæðni og von beri árangur og hafi góð áhrif á andlega hlið 

einstaklings (Hjörleifsdóttir o.fl., 2008; Lazarus og Folkman, 1984; 

Moskowitz, 2011; Rutter, 1985). Murray (2004) og Shannon og Shaw (2005) 

segja að með jákvæðu hugarfari er hægt að horfa á erfiða lífsreynslu sem 

verkefni og nýta reynsluna til þess að endurskoða lífsstíl og auka lífsgæðin.  

Konurnar sögðu reynslu veikindanna hafi verið jákvæða að því leyti að 

forgangsröðun í lífinu breyttist með tilliti til þarfa þeirra og það hafi orðið 



 

63 

viðhorfsbreyting hjá þeim. Rannsóknaniðurstöðurnar eru samsvarandi 

rannsókn Shannon og Shaw (2005) um að konur eru gjarnar á að setja 

fjölskyldu, heimili og vinnu í forgang. Shannon og Shaw (2005) og Rojek o.fl. 

(2006) segja sjálfsákvörðun kvenna felast fyrst og fremst í móðurhlutverkinu 

sem þær taki fram yfir eigin langanir og þrár. Shannon og Shaw benda á að 

breytingar í lífi kvenna verði frekar til þess að konur leyfi sér að njóta 

tómstunda. Konurnar, viðmælendur í Ljósinu og hjá Göngum saman sögðu 

mikilvægt að njóta líðandi stundar, það gæfi tækifæri á aukinni lífshamingju. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þjálfun í núvitund, að vera „hér og nú“ 

hefur jákvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu, getur dregið úr streitu, kvíða 

og depurð (Kabat-Zinn, 1991; Lengacher o.fl., 2009; Moskowitz, 2011).  

Ein kvennanna talaði sérstaklega um mikilvægi hvíldar þrátt fyrir að hún 

telji að virkni grundvallaratriði til að komast yfir veikindi þá segir hún að 

konur megi ekki fara fram úr sér. Líknardeildin í Kópavogi gefur möguleika á 

hvíldarinnlögn í eina til tvær vikur í senn til dæmis ef einkenni sjúkdóms eru 

flókin og erfið eða mikil andleg vanlíðan (Landspítali, 2012). Í einhverjum 

tilvikum væri það góður kostur fyrir konur með mikil einkenni vegna 

brjóstakrabbameins.  

Huglægt mat rannsakanda er að nafn Líknardeildarinnar geti verið 

fráhrindandi, jafnframt kom það fram í viðtölunum og því mikilvægt að 

umræðan um gildi hvíldarinnar fái aukið vægi sem meðferðar- og 

endurhæfingarúrræði. Líknardeildin sem úrræði er engan vegin í takt við 

hugmyndir margra um lífshorfur þeirra. Ef horft er til hugtaksins heildræn 

umönnun þá felur hún í sér sálfélagslegan stuðning til jafns við líkamlegan 

(Saunders, 2006). Mikilvægt er að tómstunda- og endurhæfingarstarf 

dagdeildar Líknardeildarinnar verði dregið fram í jákvæðu ljósi sem 

mögulegt úrræði fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein en 

eru ekki dauðvona. En eitt af markmiðum Líknardeildar er að veita 

sálfélagslegan stuðning og draga úr félagslegri einangrun, ef til vill þarf að 

vekja meiri athygli á þeim þætti starfseminnar. 

Rannsóknaniðurstöðurnar falla vel að því sem komið hefur fram í 

íslenskum og erlendum rannsóknum um samskonar efni (Hjörleifsdóttir 

o.fl., 2008; Hutchinson o.fl., 2008; Palmadottir, 2010; Shannon og Shaw, 

2005; Wallach, 1993). Ljóst er að tómstundir í sinni fjölbreyttu mynd geta 

haft gildi fyrir konur með brjóstakrabbamein og eru ein leið til að auka 

lífsgæði þeirra. Samkvæmt Johnstone (2002) eru helstu áhrifaþættir til 

aukinna lífsgæða meðal annars taldir byggja á félagstengslum, stuðningi, trú 

á eigin getu, bjargráðum, lífsfyllingu og tómstundum. 
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Rannsóknaniðurstöðurnar styðja að tómstundir séu ómissandi hluti 

meðferðar- og endurhæfingar sem er sambærilegt öðrum rannsóknum 

(Shannon og Shaw, 2005; WHO, 2010). Endurhæfing ætti að byrja strax við 

upphaf greiningar á langvinnum veikindum (WHO, 2010). Mikilvægt er að 

öll meðferðar- og endurhæfingarúrræði byggi á heildrænni sýn (Palma-

dottir, 2010; Saunders, 2006; WHO, 2010). Í þessu sambandi er mikilvægt 

að félög og stofnanir sem sinna einstaklingum með krabbamein byggi 

starfsemi sína á slíkri sýn.  

Konurnar ræddu hreyfingu sem lykilatriði bæði til að fyrirbyggja 

brjóstakrabbamein en jafnframt til að auka lífsgæði eftir greiningu. Þær sögðu 

sérstaklega frá endurhæfingarverkefninu „Kastað til bata“ sem þær upplifðu 

árangursríka. En markmið verkefnisins er meðal annars að auka hreyfigetu 

brjóstvöðvans ásamt útiveru og samveru. Rannsóknir hafa sýnt að líkamleg 

áreynsla og útivera reynist vel í baráttunni gegn þunglyndi og streitu og geti 

hjálpað fólki að fást við mótlæti og erfiðleika. Sálræn vellíðan er afleiðing 

líkamlegrar áreynslu (Norwegian Ministry of the Environment, 2010). 

Samkvæmt Jóni G. Jónassyni og Laufeyju Tryggvadóttur (2012) hafa um-

hverfisþættir mun meiri þýðingu en erfðir varðandi áhættuþætti brjósta-

krabbameins. Í ljósi þess er mikilvægt að huga að heilsusamlegum og virkum 

lífsstíl. WHO mælir með öflugum forvörnum á sviði heilsueflingar, tómstunda-

iðkun sem byggir á hreyfingu er meðal annars talin spila lykilþátt í forvörnum 

gegn brjóstakrabbameini (Suzuki o.fl.; WHO, 2011b; WHO, 2012).  

Einstaklingum sem ljúka krabbameinsmeðferð fjölgar stöðugt (Jón G. 

Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2012; Mir og Singh, 20092) og umræðan um 

mikilvægi lífsgæða verður sífellt meira áberandi (Mir og Singh, 2009). 

Þverfaglegur stuðningur fagaðila við konur sem greinast með brjóstakrabba-

mein er nauðsynlegur. Sérþekking tómstundafræðinga sem hluti af þverfaglegu 

teymi Landspítalans og annarra stofnanna sem styðja einstaklinga með 

krabbamein getur aukið  þekkingu á tómstundum. Með sérþekkingu sinni geta 

tómstundafræðingar lagt sitt af mörkum til að auka lífsgæði þessara kvenna. 

Enn er mörgum spurningum ósvarað á sviði tómstunda og brjóstakrabba-

meins og brýnt að rannsaka viðfangsefnið ennfrekar. Áhugavert væri að 

rannsaka á hvaða hátt tómstundir spila lykilþátt í meðferð- og endurhæfingu 

kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein svo sem í sérstökum endur-

hæfingarverkefnum eins og „Kastað til bata“. Rannsóknir á tómstundum sem 

hluti af meðferð og endurhæfingu gætu ýtt undir skilning á gildi tómstunda til 

aukinna lífsgæða fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein og 

varpað skýrara ljósi á hlutverk tómstunda í meðferð og endurhæfingu.   
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7 Lokaorð 

Með alla þá tækni og þekkingu sem nútímasamfélag býður upp á ættum við 

að hafa heiminn í höndum okkar en hingað til hefur ekki tekist að finna 

lækningu gegn krabbameini. Öflugt forvarnarstarf og vitundarvakning á 

gildum lýðheilsu eru lykilatriði, þannig að einstaklingar sem greinast með 

langvinna og ólæknandi sjúkdóma eins og krabbamein fái meðferðar- og 

endurhæfingarúrræði við hæfi. Með því að virkja einstaklinga sem eiga við 

langvinn veikindi að stríða til tómstundaiðkunar mun það ekki einungis 

bæta við og auka lífsgæði þeirra heldur vera fjárhagslega hagkvæmt fyrir 

samfélagið, þar sem langtíma ávinningur yrði með öllum líkindum færri 

sjúkrahúsvistanir og minni þörf á inngripum heilbrigðiskerfisins. 

Rannsóknin er hagnýt þar sem hún er mikilvægt innlegg við aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á svipuðu fræðasviði. Rannsóknarefnið er 

mikilvægt en flókið þar sem tómstundir eru persónubundin upplifun og 

lífsgæði viðhorfsbundin. Þrátt fyrir að úrtak sé lítið gefa rannsókna-

niðurstöður sterkan samhljóm og vísbendingar sem vert er að horfa til um 

gildi tómstunda fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi orðið breiðum hópi að gagni. 

Afrakstur hennar eru drög að bæklingi fyrir konur með brjóstakrabbamein. 

Það er einlæg ósk rannsakanda að bæklingurinn verði gefinn út og þær 

hagnýtu upplýsingar sem hann veitir gagnist þeim hópi kvenna sem greinast 

með brjóstakrabbamein á Íslandi. Jafnframt að bæklingurinn verði einn 

þáttur stuðnings og eftirfylgni í kjölfar greiningar. 

Árangursríkt hefði verið að ræða við fleiri fagaðila sem hafa reynslu af 

brjóstakrabbameini. Sjónarhorn þeirra hefði getað dýpkað rannsóknina og 

varpað nýju ljósi á hana. Ég lærði mikið af rannsóknarvinnunni bæði á 

faglegum nótum en einnig sem veganesti fyrir lífið. Sjálf hef ég ekki gengið í 

gegnum mikil veikindi og get því einungis reynt eftir fremsta megni að setja 

mig í spor viðmælenda minna og skilja reynsluheim þeirra. Rannsóknarefnið 

er mér hugleikið og hjartfólgið en vinnan að verkefninu hefur verið 

áhugaverð og lærdómsrík, skemmtileg og gefandi en jafnframt krefjandi.  

Það var sérstaklega eitt viðtal sem mátti draga mikinn lærdóm af og mér 

fannst ég geta samsamað mig viðfangsefninu, allt varð svo táknrænt og 

huglægt. Lærdómurinn var ómetanlegur og á eftir að fylgja mér um ókomna 

tíð en í gegnum það viðtal varð ég meðvitaðri um mikilvægi þess að þekkja 



 

66 

sjálfan sig, langanir sínar og láta drauma sína rætast. Mér fannst jafnframt 

að viðmælandi minn hafi dregið lærdóm af viðtalinu og að hún hafi orðið 

meðvitaðri um ákveðna þætti svo sem mikilvægi þess að ræða um sjúk-

dóminn við sína nánustu og þessir þættir orðið henni skýrari eftir að 

viðtalinu lauk. 

Það er hverjum og einum mikilvægt að geta haft eitthvað um líf sitt að 

segja en til þess þarf að taka ábyrgð á eigin lífi. Lífsgæði eru ekki sjálfsögð 

eða stöðugt ástand heldur geta þau breyst í takt við aðstæður í lífinu hverju 

sinni. Þegar einstaklingur greinist með langvinn veikindi skerðast lífsgæðin 

og mörgum finnst eins og þeir hafi ekki lengur tök á aðstæðum, þá er 

mikilvægt að trúa á sjálfan sig og virkja sinn innri kraft til að bæta við og 

auka lífsgæði sín. Notum okkar innri kraft til að sækja það sem okkur langar 

í og til að verða við þrám, löngunum og láta drauma okkar verða að 

veruleika. Ef við erum jákvæð og bjartsýn, trúum á sjálf okkur og lífið hljóta 

möguleikar okkar að aukast. Við getum ekki breytt því liðna og við vitum 

ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Dveljum í núinu „hér og nú“, það gefur 

okkur möguleika á að geta gleymt stund og stað, jafnvel áhyggjum, vanlíðan 

og að hlaða batteríin að nýju.   

Það er ekki meðfætt að nýta frítímann í uppbyggilegar tómstundir eða 

stunda tómstundir yfir höfuð, við þurfum að læra það. Mestu máli skiptir að 

einstaklingur fái eitthvað út úr þeirri tómstund sem hann velur, að hún sé 

eftirsóknarverð fyrir hann sjálfan og veiti vellíðan. Tómstundastarf getur 

verið fjölbreytt og komið inn á andlega, líkamlega og félagslega þætti sem 

snúa að einstaklingnum. Tómstundastarf getur falið í sér hreyfingu, slökun, 

samveru, sjálfseflingu og sköpun.  Notum hugmyndaflugið og verum dugleg 

að prófa nýja hluti, efla sjálf okkur og gera eitthvað sem okkur þykir 

skemmtilegt.  Tómstundir eru „Ljós í myrkri“. Mig langar til að vitna í orð 

Önnu Pálínu Árnadóttur (2004) úr bók hennar Ótuktin sem hún skrifaði í 

kjölfar greiningar á brjóstakrabbameini en mér finnst orð hennar táknræn 

og lýsandi fyrir þrautseigju fólks: 

Ég sit á baki hvítum hesti! Það finnst mér merkilegt ég hef aldrei 

verið mikið fyrir hesta. Samt er ég ekki vitund hrædd. Ég held mér 

í faxið og nýt þess að láta þessa stóru skepnu ferðast með mig um 

loftin blá. Mér finnst við vera á leiðinni upp. Upp í birtuna... en allt 

í einu steypumst við fram af hömrum. Kol-svörtum, hrikalegum 

hömrum. Þverhníptum og himinháum. Mér bregður svo mikið að 

ég gleymi að halda mér! Ég fell af baki!  
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Örninn í mér reynir að bjarga mér með því að breiða út 

vængina, en hann nær sér ekki á flug. Við hröpum bæði! Við 

lendum á lítilli syllu sem stendur út úr þverhníptum 

hömrunum. Ég lít upp og sé hvernig hamraveggirnir ganga hvor 

á móti öðrum og við lokumst inni í berginu. Ég verð meira 

vonsvikin en hrædd. Samt, um leið ákveðin. Ég tengi mig upp í 

ljósið og þá opnast kletturinn samdægurs. Ég breiði út vængina 

og flýg upp á klettinn hinum megin. Ég er komin yfir gjána. 

(Anna Pálína Árnadóttir, 2004: 151-152). 
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Viðauki 1: Kynningarbréf til þátttakenda 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi viðtalanna 

1. Hvernig skilur þú hugtakið tómstundir?  

2. Hvert telur þú gildi tómstundastarfs vera? 

3. Hvað mundir þú ráðleggja konu sem hefur nýlega greinst með 

brjóstakrabbamein, til að auka lífsgæðin? 

4. Hvernig finnst þér forgangsröðun í lífinu hafa breyst eftir að þú 

greindist með brjóstakrabbamein? 
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Viðauki 3:  Drög að bæklingi 
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