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Útdráttur 

Krabbameinsgreindum einstaklingum fjölgar og eftir því sem meðferðum fleygir fram þá lifa 

fleiri eftir meðferðir en um helmingur er undir 65 ára aldri. Vinna er stór hluti af lífi fólks og 

mikill tími af daglegu lífi er varið á vinnustað. Vinnuumhverfið hefur áhrif á upplifun, iðju, 

samskipti, heilsu, hamingju og velferð einstaklinga. Þótt rannsóknum fjölgi með árunum þá 

hefur minni áhersla verið lögð á að skilja áhrif krabbameins á daglegt starf, vinnufærni og 

atvinnu. Viðfangsefni þessa verkefnis er að skoða hver upplifun fólks er af því að koma aftur 

til vinnu eftir krabbameinsmeðferð með hliðsjón af afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, 

stuðningi vegna sjúkdómsins og þess vinnuumhverfis sem það býr við. Engin íslensk 

rannsókn er til um efnið og er það því verðugt rannsóknarefni. Gerð var eigindleg rannsókn 

með viðtölum við fjórar konur og fjóra karlmenn, á aldrinum 36-66 ára, sem höfðu fengið 

krabbamein. Markmiðið var að gefa þátttakendum tækifæri til að tjá eigin upplifun og reynslu 

og varpa þannig ljósi á aðstæður í persónulega lífi þeirra eftir greiningu og meðferð. Skoða 

hvaða stuðning þau höfðu fengið vegna fylgikvilla meðferða og hvernig vinnuumhverfið var 

þegar þau snéru aftur til vinnu. Niðurstöður benda til þess að miklar breytingar hafi orðið á lífi 

allra þátttakenda eftir greiningu og meðferð sem höfðu í för með sér skert lífsgæði í daglegri 

iðju, í tómstundum sem og í vinnu. Niðurstöður eru settar fram í þrjú meginþemu sem varpa 

ljósi á reynslu og viðhorf þátttakenda: 1) Lífið eftir greiningu sem vísar til upplifunar á eigin 

líðan eftir greiningu. 2) Endurhæfing og stuðningur sem vísar til þeirrar virkni sem þau tóku 

þátt í og þeim stuðningi sem þau fengu eftir greiningu. 3) Hin vinnandi vera sem vísar í 

aðstæður á vinnustað, hæfni í vinnu, skilning og samhug, traust, hlustun, líðan, fræðslu, 

upplýsingagjöf og framtíðarsýn. 

Niðurstöður eru í takt við erlendar rannsóknir sem sýna að stór hluti þeirra sem snýr aftur til 

vinnu eftir greiningu og meðferð krabbameina glímir við fylgikvilla sem hafa áhrif á 

vinnugetu til styttri eða lengri tíma. Niðurstöður benda einnig til skorts á fræðslu og 

upplýsingum til stjórnenda um hvernig eigi að styðja einstaklinga sem snúa aftur til vinnu 

eftir veikindi. Rannsóknin hefur þannig gildi fyrir stjórnendur, samstarfsmenn og, í raun, 

samfélagið allt. 

Lykilorð: Krabbameinsgreindir, endurhæfing, endurkoma til vinnu eftir 

krabbameinsgreiningu, stuðningur á vinnustað. 
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Abstract 

As incidence of cancer increases and treatment progresses, there are more cancer survivors; 

half of which are under 65 years of age. Work is a big part of people’s lives and a large part of 

our lives is spent at work. The working environment affects one’s experience of occupation, 

communication, health, happiness and well-being. Although cancer is a popular research 

subject, studies focusing on its effect on daily work, workforce and employment has been 

limited. The aim of this project was to examine people’s experiences of returning to work 

after cancer treatment, with emphasis on the consequences of cancer treatment and 

individualized support from the working environment when returning to work. There has been 

no prior Icelandic study on this important subject. A qualitative interview was conducted with 

four women and four men, at the age of 36-66, who had a history a cancer. The goal was to 

give participants opportunity to express their own personal experience following cancer 

diagnosis and treatment. The support they received because of complications of cancer 

treatment was specifically analyzed, and how the work environment was once they returned 

back to work. Our results indicate major changes in the daily lives of all participants after 

diagnosis and treatment. This resulted in reduced quality of life in daily activities, both at 

leisure and at work. The results are presented as three main themes that highlight participants’ 

experiences and attitudes: 1) Life after cancer diagnosis, which refers to well-being after 

cancer diagnoses. 2) Rehabilitation and support, which refers to the activity they participated 

in and the support they received after cancer diagnosis. 3) The working human, which refers 

to workplace conditions, skills at work, understanding and harmony, trust, listening, well-

being, information and vision. 

The results are in line with foreign studies that demostrate that a large proportion of people 

returning to work after cancer treatment face complications that affect the working capacity 

for shorter or longer periods of time. The results also indicate lack of education and 

information to management on how to support individuals returning to work after illnesses. 

This research can therefore be valuable for managers, colleagues and, in fact, the society as a 

whole. 

Keywords: cancer-survivors, rehabilitation, returning to work after cancer, support at work.  
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Formáli 

Viðfangsefnið sem hér var valið hefur verið höfundi hugleikið um langt skeið en rannsakandi 

hefur unnið við endurhæfingu krabbameinsgreindra frá árinu 2002. Vitneskja og vísbendingar 

um að fólk ætti oft í vanda þegar það hóf störf aftur eftir greiningu og meðferð við 

krabbameini vakti forvitni mína og löngun til að öðlast meiri þekkingu á efninu. Auk þess var 

áhugavert að skoða reynslu þessa fólks í tengslum við vinnuumhverfi og stjórnun í þessu 

samhengi. Þegar leitað var að fræðilegu efni um viðfangsefnið kom í ljós að það hefur verið 

lítið rannsakað og ekkert á Íslandi. Þar sem námskeið í náminu um þjónandi forystu heillaði 

mig og margt er líkt í þeirri hugmyndafræði og mínu fagi, það er iðjuþjálfun, langaði mig enn 

frekar til að skoða áherslu og stuðning stjórnenda í atvinnulífinu við krabbameinsgreinda 

einstaklinga sem snúa aftur til vinnu. Ég leitaði því til Sigrúnar Gunnarsdóttur til að fá álit á 

efninu og óska eftir leiðsögn hennar við verkefnið. 

Ég vil þakka Sigrúnu innilega fyrir góða, faglega og uppbyggjandi leiðsögn. Hún hefur alltaf 

verið tilbúin til að svara tölvupósti og koma á fundum við mig til að ræða málefnið. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, Gumma eiginmanni mínum, börnunum mínum og 

tengdabörnum fyrir ómælda hvatningu, stuðning og þolinmæði á álagstímum sem hafa fylgt 

náminu við Háskólann á Bifröst. Þá vil ég þakka barnabörnunum fyrir að veita mér 

gleðistundir á námstímanum. 

Að lokum við ég þakka öllum viðmælendunum sem gáfu af sér og voru svo einlæg í viðtölum 

um oft erfið málefni sem hafa breytt svo miklu í lífi þeirra. Þá þakka ég öllum sem hafa á einn 

eða annan hátt hjálpað mér með enska texta, yfirlestur og stuðning við útlit og uppsetningu. 
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1. Inngangur 

Þó svo að krabbamein greinist oftast á efri árum þá er orðið æ algengara að mikill fjöldi fólks 

glími við sjúkdóminn á vinnualdri og er um helmingur fullorðinna krabbameinsgreindra undir 

65 ára aldri. Þessi hópur hefur mikilvægum hlutverkum að gegna í lífinu, eins og að annast 

fjölskyldu, stunda vinnu og taka þátt í félagslífi. Eftir því sem meðferð fleygir fram fjölgar 

þeim sem lifa með krabbamein og eru í vinnu meðan á meðferð stendur (Cooper o.fl., 2013; 

De Boer o.fl., 2008; Mehnert, 2011). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á heilsutengdum 

lífsgæðum og sálfélagslegum þáttum hjá krabbameinsgreindum einstaklingum. Þótt rann-

sóknum fjölgi með árunum þá hefur minni áhersla verið lögð á að skilja áhrif á vinnufærni í 

tengslum við langvarandi krabbameinsmeðferð (Mehnert, 2011). Höfundur hefur ekki fundið 

íslenska rannsókn sem hefur það að markmiði að skoða endurkomu krabbameinsgreindra 

einstaklinga til vinnu eftir greiningu og meðferð. 

Íslendingar hafa löngum verið þekktir fyrir að vera vinnusamir og má segja að vinnan sé stór 

hluti af lífi fólks enda algengt að fólk í fullu starfi verji stórum hluta ævinnar í vinnunni. 

Vinnuumhverfið hefur áhrif á daglega upplifun, iðju, samskipti, heilsu, hamingju og velferð 

einstaklinga. Því er vert að beina sjónum að því hvernig fólki vegnar í vinnu eftir að hafa 

verið greint með krabbamein. Aukaverkanir eins og þreyta, orkuleysi, verkir og stirðleiki geta 

haft áhrif á vinnugetu og vinnuþrek. Vinnurof getur ýmist verið stutt eða langvarandi með 

tilheyrandi breytingum á vinnuaðstæðum. Ábyrgð stjórnenda er mikil og þeir þurfa að búa 

yfir skilningi, samkennd og hæfni til að taka aftur á móti fólki sem hefur tekist á við mikla 

áskorun í lífi sínu og hefur stjórnunarstíll hvað þetta varðar breyst mikið í áranna rás. 

Styðjandi stjórnandi er þannig talinn auka sjálfsálit starfsmanna sem aftur eflir starfsánægju 

(Schmidt o.fl., 2014). Í stjórnunarfræðunum hefur verið sýnt fram á að jákvæðar breytingar 

hafa orðið frá því að skipandi stjórnunarstíll var ráðandi á fyrri hluta 20. aldar. Í dag fær rödd 

starfsmanna að heyrast meira en áður þar sem stjórnendur virkja þá til ákvarðanatöku og 

samvinnu. Þannig mætir góður stjórnandi þörfum starfsmanna sinna og sýnir þeim einlægan 

áhuga og fær þá til að blómstra og dafna í starfi. Það er mikilvægt skref í að finna jafnvægi 

milli þarfa stjórnenda og starfsmanna og er jafnframt þáttur í að uppfylla markmið stofnana 

og starfsstöðva (Irving og Berndt, 2017). Góð stjórnun byggist á samskiptum, hlustun, mark-

miðum og framtíðarsýn. Að sama skapi er talið að stjórnunarvandamál, neikvæð afstaða til 

stjórnenda, mikið vinnuálag og óviðunandi starfsaðstæður hafi slæm áhrif á starfsánægju 

(Cantarelli o.fl., 2013). Árangur í krabbameinslyfja- og stuðningsmeðferð hefur leitt til 
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vaxandi fjölda þeirra sem lifa með krabbamein (Samadi o.fl., 2017) og þar af leiðandi snúa æ 

fleiri aftur á vinnumarkað, bæði meðan á meðferð stendur og eins eftir að meðferð lýkur 

(Gudbergsson o.fl., 2011). Rannsóknir sýna að stór hluti fólks sem snýr aftur til vinnu eftir 

greiningu krabbameins býr við bæði sálfélagslega og líkamlega skerta getu (Ah o.fl., 2016; 

Hellbom o.fl., 2011). 

Markmið rannsóknarinnar var að dýpka skilning á aðstæðum krabbameinsgreindra einstak-

linga sem snúa aftur til vinnu og kanna upplifun þeirra á vinnuumhverfinu og þá fjölmörgu 

þætti sem hafa áhrif á einstaklinga á vinnustað. Með því að varpa ljósi á vinnuaðstæður í 

þessu samhengi má auka þekkingu á mikilvægum þáttum sem síðan má nýta til að fræða 

stjórnendur og samstarfsmenn um þætti sem geta auðveldað krabbameinsgreindu fólki að 

hefja störf á ný eftir greiningu og/eða meðferð. Líðan fólks eftir greiningu og meðferð við 

krabbameini getur haft áhrif á viðhorf, getu og hæfni þess til vinnu. Þarfir þessara einstaklinga 

sem starfsfólks breytast og það kallar síðan á sérstaka nálgun hvað varðar vinnuumhverfi, 

stjórnun og forystu. 

Aukin þekking og skilningur á málefninu getur orðið lykill að framförum á þessu sviði. 

Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn og var upplýsinga aflað með viðtölum við átta 

einstaklinga, fjórar konur og fjóra karlmenn á vinnualdri.  

1.1. Lýsing á viðfangsefninu 

Viðfangsefni verkefnisins er að skoða líðan krabbameinsgreindra einstaklinga og kanna 

hvernig þeim gengur að fóta sig á vinnumarkaði eftir krabbameinsveikindi. Höfundur hefur 

starfað við endurhæfingu krabbameinsgreindra síðan 2002. Oft hef ég átt spjall við fólk sem 

segir frá erfiðleikum í daglegu lífi sem fylgja aukaverkunum krabbameinsmeðferðar. Það á 

líka við um endurkomu til vinnu, þar sem sumir hafa jafnvel annaðhvort sagt upp störfum í 

kjölfar greiningar eða verið sagt upp með tilheyrandi tilfinningalegum óróa. Starfsumhverfi 

fólks spilar mikilvægt hlutverk í vinnuframlagi, almennri líðan og vinnuálagi. Í viðtölunum 

við þátttakendur var lögð áhersla á persónulega upplifun á líðan og vinnugetu eftir að hafa 

greinst með krabbamein og leitað var eftir frásögnum af reynslu og upplifun þátttakenda af 

því að koma aftur til vinnu eftir greiningu. Gildi rannsóknarinnar felst í nýrri innsýn í líðan 

krabbameinsgreindra með áherslu á að koma aftur til starfa og að varpa ljósi á mikilvæga 

þætti í starfsumhverfi þeirra. Þessi þekking getur nýst til að meta hvort þörf sé á sérstökum 

úrræðum til að auka lífsgæði og velferð krabbameinsgreindra. 
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Áhugavert er að skoða hvort samskipti á vinnustað, starfsandi og áhersla í stjórnun og forystu 

tengist upplifun krabbameinsgreindra af því að koma aftur til vinnu eftir veikindin. Það er ósk 

rannsakanda að upplýsingarnar nýtist til að auðveldara verði að glöggva sig á aðstæðum á 

íslenskum vinnumarkaði hjá þeim sem snúa aftur til vinnu eftir krabbameinsgreiningu og/eða 

meðferð. Hvernig vegnar einstaklingi í vinnu sem hefur fengið krabbameinsgreiningu og 

verið frá vinnu vegna veikinda? Hefur krabbameinsgreining og afleiðingar krabbameins-

meðferðar áhrif á vinnugetu? Geta áherslur á vinnustöðum, forystu- eða stjórnunarstíll haft 

áhrif á líðan krabbameinsgreindra í vinnu? Hvernig er staðið að því að taka á móti krabba-

meinsgreindum eftir veikindi? Áhugavert er að skoða hvort ákveðin starfsmannastefna sé fyrir 

hendi á vinnustöðum í þessum efnum og eins hvort til séu leiðbeiningar fyrir starfsmennina 

sjálfa sem snúa aftur til vinnu eftir veikindi? Upplifir viðkomandi starfsmaður 

vinnuumhverfið sem styðjandi?  

Hagnýtt fræðilegt gildi rannsóknarinnar snýr að skipulagi og áherslum vinnustaða og 

hugsanlegri fræðslu fyrir stjórnendur um mikilvægi þess að viðhafa uppbyggilega 

starfsmannastefnu sem m.a. gæti falist í leiðbeiningum um hvernig tekið skuli á móti 

vinnufélaga sem snýr aftur til vinnu eftir krabbameinsveikindi. Þá gætu niðurstöður varpað 

ljósi á mikilvægi ákveðinna stjórnunaráherslna frekar en annarra innan fyrirtækja og það 

hvernig hvetjandi jafnt sem letjandi vinnuumhverfi hefur áhrif á þessa starfsmenn. Þær 

niðurstöður sem lúta að vinnuumhverfinu gætu nýst til stefnumótunar og fræðslu fyrir allt 

starfsfólkið og það skilar sér vonandi í aukinni starfsánægju og lífsgæðum, sem getur leitt af 

sér jákvæð áhrif á fyrirtækin.  

1.2. Tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurningin 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun fólks af því að snúa aftur á vinnumarkað 

eftir krabbameinsveikindi. Markmiðið er einnig að varpa ljósi á reynslu og viðhorf 

þátttakenda til mikilvægra þátta í lífi og starfi, kanna líðan þeirra í tengslum við greiningu og 

meðferð krabbameins og viðhorf þeirra til lífsins, til endurhæfingar og stuðnings, auk annarra 

mikilvægra þátta í starfsumhverfinu. Tilgangurinn er enn fremur að auka þekkingu á reynslu 

og viðhorfum einstaklinga sem greinast með krabbamein með sérstakri áherslu á reynslu af 

því að koma til vinnu að krabbameinsmeðferð lokinni. Til að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar er rannsóknarspurningin útfærð með eftirfarandi hætti: 

Hver er upplifun fólks af því að koma aftur til vinnu eftir krabbameinsmeðferð með hliðsjón af 

afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, stuðningi vegna sjúkdómsins og vinnuumhverfi?  
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1.3. Fræðileg nálgun  

Hugmyndafræðileg nálgun rannsóknarinnar er hugmyndafræði iðjuþjálfunar og 

hugmyndafræði þjónandi forystu með það að leiðarljósi að kanna upplifun fólks á eigin líðan 

eftir greiningu krabbameins. Til að varpa ljósi á áhrif krabbameinsgreiningar verður bent á 

rannsóknir er varða fylgikvilla eins og m.a. krabbameinsþreytu, verki, andlegt álag, 

sjálfsmynd og líkamsímynd. Í því felst að skoða hlutina í heildrænu samhengi, bæði huglæga 

og hlutlæga þætti, og hvaða áhrif þessir þættir hafa á daglega iðju. Að greinast með 

krabbamein breytir einstaklingnum sjálfum en hefur einnig áhrif á umhverfi hans. Í kjölfarið 

þarf viðkomandi að endurskipuleggja líf sitt og í því felst að fá viðeigandi stuðning 

(Kielhofner, 2002, bls. 147). Í rannsókninni er fjallað um nauðsyn þess að fólk leiti stuðnings 

og endurhæfingar til að byggja upp andlegt og líkamlegt þrek m.a. til að efla vinnufærni og 

hér verður bent á erlendar rannsóknir því til stuðnings. Fylgikvillar greiningar og meðferðar 

geta haft mikil áhrif á vinnugetu en vinna er hluti af daglegri iðju sem er aftur hluti af 

menningu samfélaga. Rannsóknum á vinnufærni einstaklinga með krabbamein verða gerð skil 

og þættir eins og gildi vinnu, samskipti, stuðningur, hindranir og stjórnun hafðir í forgrunni. 

Vinnustaðurinn og samstarfsfélagar eru mikilvægir til að viðhalda félagslegum tengslum og 

færni. Ef einstaklingurinn upplifir þá tilfinningu að hann sé mikilvægur, hafi tilgang og sé 

sjálfstæður fjárhagslega getur það eflt heilsu og lífsgæði. Fólk finnur tilgang með lífinu þar eð 

sjálfstraust vex með því að hafa stjórn á eigin lífi (Hartung o.fl., 2018). Mikilvægt er að skoða 

eflingu iðju í þessu samhengi þar sem vinna er stór þáttur í lífi fólks. Hugmyndafræði 

iðjuþjálfunar og hugmyndafræði þjónandi forystu verða gerð skil en tenging finnst þar á milli 

því að valdefling er kjarninn á báðum stöðum. Með því að nota valdeflingu í þjálfun og 

stuðningi skilgreinir einstaklingurinn eigin þarfir og langanir og þannig nær hann að blómstra 

og njóta eigin styrkleika. Það skiptir máli hvernig stuðning fólk fær eftir greiningu 

krabbameins og í því sambandi er áhugavert að skoða stjórnun og forystu á vinnustað. 

Við heimildaleit var sótt í ýmsa gagnagrunna eins og PubMed, EBSCOhost og ProQuest. 

Leitin var bundin við nýlegar rannsóknir, helst ekki eldri en tíu ára, og var skimað eftir 

íslenskum og enskum ritrýndum greinum og meðal annars reynt að finna sem bestar ritrýndar 

yfirlitsgreinar (e. peer review) til að fá fram sem flestar rannsóknir. Auk þessa var leitað í 

fræðibækur og nokkrar íslenskar ritrýndar heimildir. Bæði var leitað að eigindlegum og 

megindlegum rannsóknum. Leitarorðin voru einkum: krabbamein (cancer), survivorship and 

work, return to work, employment, job satisfaction, adjustment, quality of life, body image, 
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self image, fatigue, psychosocial issues, physical problems, rehabilitation, occupational 

therapy, leadership, work environment, management og servant leadership. 

1.4. Kynning á aðferðafræði rannsóknarinnar 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með viðtölum við átta einstaklinga sem öll höfðu greinst 

með krabbamein. Allir viðmælendurnir höfðu farið í meðferð vegna krabbameinsins, ýmist 

skurðaðgerðir og/eða lyfjameðferðir og geislameðferðir. Þau höfðu öll verið á vinnumarkaði 

ári frá greiningu. Eigindleg rannsóknaraðferð gefur þátttakendum tækifæri til að tjá eigin 

upplifun og reynslu og veitir þannig innsýn í aðstæður einstaklingsins, auk þess sem leitast er 

við að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau eru. Þannig er áhersla lögð á 

að ná fram heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og auka skilning á ákveðnu viðfangsefni eða 

hugmynd. Tengsl eru skoðuð innan ákveðins kerfis eða menningar (Bryman, 2016). Viðtölin 

voru hálfstöðluð og notast var við fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð en hún er ein 

rannsóknarleið í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Fyrirbærafræði byggist á þeirri viðleitni 

að reyna að skilja fólk með því að reyna að sjá lífið eins og það. Markmiðið er að rannsaka 

fyrirbæri út frá sjónarhóli þeirra sem hafa ákveðna reynslu, þ.e. að lýsa mannlegri reynslu eins 

og fólk upplifir hana. Gengið er út frá grunnspurningu og rannsakandinn dýpkar samtalið með 

spurningum eftir því sem samtalinu vindur fram. Þessi aðferð er talin henta vel þegar lítið er 

vitað um rannsóknarefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin voru hljóðrituð, lesin 

ítarlega yfir og þau kóðuð með opinni kóðun. Gögnin voru síðan lesin aftur yfir og öll viðtölin 

flokkuð saman í hugtök og endurkóðuð í þemu til að fá fram sameiginlega sýn viðmælenda.  

1.5. Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti: 

Í kafla 2 er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar er hugmyndafræði 

iðjuþjálfunar og þjónandi forystu kynnt, sem og hugtök sem snúa að krabbameini og 

fylgikvillum þess og þættir er lúta að vinnuumhverfi og stjórnun. Vísað er í innlendar sem 

erlendar fræðilegar rannsóknir sem tengjast efninu og niðurstöður þeirra dregnar fram. 

Í kafla 3 er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. Gerð er grein fyrir vali á þátttakendum og öflun 

og meðferð gagna og úrvinnslu þeirra. Færð eru rök fyrir vali á rannsóknaraðferðinni og 

kostum og göllum eigindlegra aðferða lýst. Þá er greint frá réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar auk þess sem skoðuð eru siðferðisleg álitamál. Í lokin eru þátttakendur í 

rannsókninni kynntir. 
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Í kafli 4 er niðurstöðum rannsóknarinnar lýst. Þar er leitast við að lýsa þeim á hlutlægan hátt 

án ályktana. Viðtölin voru greind í þrjú meginþemu og hefur hvert þema undirkafla. Í niður-

stöðunum er heiti hvers undirkafla lýsandi fyrir viðkomandi þema. Raddir allra þátttakenda 

koma fram í niðurstöðunum. 

Í kafla 5 er farið yfir umræður og þær ályktanir sem gerðar eru um niðurstöðurnar og fram-

kvæmd rannsóknarinnar. Niðurstöður og fræðilegur bakgrunnur eru sett í samhengi og reynt 

að álykta út frá þessu tvennu. Að lokum er rannsóknarspurningunni svarað og vangaveltur og 

tillögur settar fram í ljósi niðurstaðna. 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um hugmyndafræði iðjuþjálfunar og m.a. gerð grein fyrir einu þeirra 

líkana sem henta í vinnu með krabbameinsgreindum. Þá er hugmyndafræði þjónandi forystu 

gerð skil, sem og kenningum, hugtökum og fyrri rannsóknum sem byggt er á í þessu verkefni. 

Því að greinast með krabbamein eru gerð skil, sem og fylgikvillum þess, auk þess sem rýnt er 

í rannsóknir á stuðningi og endurhæfingu eftir krabbameinsgreiningu. Þá er vinnuumhverfi 

skoðað í víðu samhengi og hvernig þættir eins og stuðningur, hindranir og stjórnun geta haft 

áhrif á þá sem snúa aftur á vinnumarkað eftir krabbameinsgreiningu. Að lokum er farið í þær 

áherslur sem ríkja í stjórnun á vinnustöðum og fjallað er um mikilvægi þjónandi forystu í 

tengslum við efni rannsóknarinnar og hvernig styðjandi stjórnunarstíll getur haft jákvæð áhrif 

á starfsánægju hjá hópnum sem hér er fjallað um. 

2.1. Iðjuþjálfun 

Iðja og heilsa er kjarninn í iðjuþjálfun, en iðja er skilgreind sem athafnir og verk sem hafa 

gildi og þýðingu fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild. Iðja er því allt það sem fólk 

tekur sér fyrir hendur til að annast sig og sína, vera nýtir þjóðfélagsþegnar og njóta lífsins 

Einstaklingar eru í eðli sínu virkir og sé þeirri þörf ekki fullnægt þá getur það komið niður á 

heilsu og vellíðan (Canadian Association of Occupational Therapists, 2002). Hugmyndafræði 

iðjuþjálfunar felur þannig í sér heilsueflingu í gegnum iðju þar sem markmiðið er að virkja 

fólk til að taka þátt í athöfnum og verkum sem það þarf að inna af hendi, vill inna af hendi og 

vænst er af því að það inni af hendi, auk þess sem í iðjuþjálfun felst að aðlaga umhverfi og 

iðju að einstaklingunum með færni þeirra og þátttöku að leiðarljósi (WFOT 2012). Þátttaka í 

iðju skapar tilgang og eflir sjálfsmyndina, sem aftur getur átt þátt í bataferli einstaklinga 
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(Kielhofner, 2002, bls.114-116). Að finna tilgang og taka þátt í störfum sem eru endur-

nærandi, eins og að verja tíma með fjölskyldu og stunda vinnu og tómstundir, veitir gleði og 

lífsfyllingu (Werner, 2012) og er um leið hluti af menningu sérhvers einstaklings og er nauð-

synleg forsenda fyrir vellíðan hans (Kielhofner, 2002, bls. 114-116). Iðja mótast af færni, 

líkamlegri, andlegri og félagslegri getu, lífsstíl, lífsmunstri og aðstæðum, samskiptum við 

annað fólk, umhverfinu og upplifun okkar á heiminum og okkur sjálfum. Þá eflist þroski 

okkar að miklu leyti af því sem við gerum (Kielhofner, 2002, bls. 114-116). 

Hugmyndafræði Garys Kielhofners, sem hann nefnir líkanið um iðju mannsins (e. model of 

human occupation), er eitt af þekktari líkönum innan iðjuþjálfunar og er vel rannsakað. Það er 

lagað að fólki sem hefur skerta starfsorku og/eða er með langvinna eða lífsógnandi sjúkdóma. 

Við það að greinast með lífsógnandi sjúkdóm breytast innri og/eða ytri aðstæður í lífi fólks á 

afdrifaríkan hátt (Kielhofner, 2002, bls.147). Líkanið getur því hentað vel í starfi með fólki 

sem hefur fengið krabbamein. Með líkaninu má útskýra vilja manna til verka, vana og fram-

kvæmdafærni og með því er þar með hægt að varpa ljósi á hvað hvetur fólk til iðju og hvað 

það hefur löngun til að taka sér fyrir hendur. Viljinn hefur áhrif á gildi, áhuga og áhrifamátt 

hjá fólki og þegar fjallað er um viljann er verið að vísa til virkni fólks og hvað því þykir 

mikilvægt eða það hefur ánægju af að gera. Til að árangur af iðjuþjálfun náist verða verkefnin 

að vera mikilvæg fyrir viðkomandi einstakling og hann þarf að hafa trú á að hann geti fram-

kvæmt þau (Kielhofner, 2002, bls. 44). Þegar talað er um gildi er átt við það sem skiptir 

viðkomandi einstakling máli og hversu mikilvægt verkefnið er fyrir hann. Áhugi segir til um 

hvaða iðja veitir einstaklingnum ánægju og í trúnni á eigin áhrifamátt felst þekking á eigin 

hæfni og að maður upplifi að maður hafi stjórn á eigin hegðun (Kielhofner, 2002, bls. 45-47). 

Vani er skilgreindur sem endurtekning á iðjutengdum þáttum, athöfnum sem eru endurteknar í 

sama umhverfi aftur og aftur. Vani hefur áhrif á það hvernig einstaklingur ver tíma sínum og 

hvernig hann framkvæmir og hegðar sér í ákveðnum aðstæðum. Að síðustu er talað um fram-

kvæmdafærni en það er hæfni einstaklinga til að framkvæma ákveðnar athafnir. Þegar fram-

kvæmdafærni er skoðuð þarf bæði að huga að huglægum og hlutlægum þáttum (Kielhofner, 

2002, bls. 63-71). Hugmyndafræði Kielhofners gengur líka út á að skoða áhrifaþætti umhverf-

isins því að þeir geta haft mikil áhrif á þá iðju sem einstakling langar að sinna eða þarf að 

sinna og því er mikilvægt að ígrunda hvort umhverfið annaðhvort hvetji eða torveldi þátttöku 

í iðju. Umhverfið hefur áhrif á ofangreinda þætti, til dæmis geta efnislegar hindranir haft áhrif 

á þá iðju sem einstakling langar að sinna eða þarf að sinna (Cole, 2010; Kielhofner, 2002, bls. 

99-100).  
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Hugmyndafræði iðjuþjálfunar byggist í grunninn líka á skjólstæðingsmiðaðri nálgun og 

valdeflingu. Skjólstæðingsmiðuð nálgun byggist svo á virðingu og samvinnu fagaðila við 

skjólstæðinginn og hann er virkjaður í ákvarðanatöku í eigin meðferðaráætlun, virkjaður í að 

setja sér markmið. Hann setur sjálfur fram óskir um iðjutengd verkefni sem henta til að þjálfa 

færni og nálgunin hefur það að markmiði að efla þá iðju sem honum hentar og viðurkenna 

þannig þekkingu hans og reynslu (Kjellberg o.fl., 2012). Eflingin gengur út á að 

einstaklingurinn skoði eigin styrkleika og þannig er hægt að hvetja hvern og einn áfram í 

krafti valdeflingar (e. empowerment) en þá er einstaklingurinn sjálfur við stjórn, hefur áhrif á 

eigin aðstæður í daglegu lífi og upplifir því að vera þátttakandi og hafa þannig áhrif á 

umhverfið sem hann lifir í (Blas og fl., 2018).  

Áhrif á eigið líf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 1. Breytingaferli Moho, líkanið um iðju 

mannsins (e. model of human occupation) 

(Kielhofner, 2002, bls. 146). 
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2.2. Þjónandi forysta  

Þjónandi forysta (e. servant leadership) er hugmyndafræði sem Robert K. Greenleaf setti fyrst 

fram árið 1970. Kjarni þjónandi forystu er heildræn nálgun þar sem sá eða sú sem gegnir 

forystuhlutverki er í fyrsta lagi þjónn en velur sér síðan hlutverk leiðtoga. Slíkur einstaklingur 

er ólíkur þeim sem er fyrst leiðtogi, líklega vegna takmarkaðrar löngunar til valda og efnis-

legra gæða. Munurinn er að þjónninn reynir að mæta þörfum þeirra sem hann þjónar. Með 

þjónandi forystu er lögð áhersla á að fara frá stýringu og yfir í leiðsögn, frá eintali yfir í sam-

tal, frá foringja til jafningja og frá valdi til þjónustu (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Prófsteinn-

inn á hvort forysta er þjónandi er hvort þau sem er þjónað vaxi sem einstaklingar, verði 

heilsuhraustar en áður, öðlist meiri visku, frelsi og sjálfstæði og verði sjálf að lokum þjónar 

(Greenleaf, 2008, bls. 15). Greenleaf lagði ríka áherslu á hugtakið markmið (e. goal), sem 

hann skýrði sem hinn alltumfaðmandi tilgang, stóran draum eða hugsjón. Stofnunum farnast 

betur þegar draumurinn er í fararbroddi og leiðtoginn er þjónn draumsins (Greenleaf, 2008). 

Sigrún Gunnarsdóttir (2011) greindi þrjú meginstef út frá hugmyndum Greenleafs en þau eru 

einlægur áhugi á velferð og hugmyndum annarra, innri styrkur og sjálfsþekking, að sjá til 

framtíðar og hafa skýra hugsjón. Fyrsta stoðin í þjónandi forystu er einlægur áhugi á högum 

annarra (Greenleaf, 2008). Greenleaf lýsir því í fyrsta riti sínu að góð hlustun sé skýrasta 

merki um einlægan áhuga og vilja til að kynnast hugmyndum annarra og efla hag þeirra. 

Sannur þjónn hlustar á viðhorf, skoðanir og hugmyndir annarra og er það eitt aðaleinkenni og 

það mikilvægasta sem þjónandi leiðtogi þjálfar til að ná góðum árangri í störfum sínum 

(Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Hlustun er einn af 

hornsteinum þjónandi forystu og að hlusta af alúð ýtir undir frumkvæði og sjálfsöryggi þeirra 

sem þurfa stuðning. Þessir þættir eru einkennandi fyrir eflingu sem er lykilþáttur í þjónandi 

forystu (van Dierendonck, 2011). Greenleaf telur hugsjón, tilgang og markmið hafa sérstaka 

og djúpa merkingu í starfi skipulagsheilda. Hugsjón og hugmyndir sameinar fólk, gefur starfi 

þess merkingu, glæðir von og mótar framtíðarsýn. Skylda leiðtogans og starfsfólks í þjónandi 

forystu er að sjá tækifærin og möguleika. Hlutverk þeirra er að sjá hvað þau geta gert til að 

láta hinn sameiginlega draum rætast. Þannig hugarfar eflir starfsfólkið og glæðir tilfinningu 

fyrir gildi starfanna (Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 

2013).  

Þegar rýnt er í hugmyndafræði Greenleafs um þjónandi forystu, sem og rannsóknir um hana 

hérlendis sem erlendis, má sjá að margt í hugmyndafræði iðjuþjálfunar samræmist 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Með því að nota valdeflingu í þjálfun og stuðningi þá 
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skilgreinir einstaklingurinn eigin þarfir og langanir og þannig fær hann að blómstra og njóta 

eigin styrkleika. Þjónandi forysta byggist á virðingu, eflingu og hlustun. Þetta á líka samsvör-

un í hugmyndafræði iðjuþjálfunar þar sem notuð er skjólstæðingsmiðuð nálgun. 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun byggist á virðingu og samvinnu fagaðila við skjólstæðinginn.  

Hann er virkjaður í ákvarðanatöku í meðferðaráætlun sinni og markmiðssetningum og hann 

setur sjálfur fram óskir um iðjutengd verkefni sem henta. Þannig er þekking hans og reynsla 

viðurkennd (Kjellberg o.fl., 2012). Því má segja að iðjuþjálfar starfi í anda þjónandi forystu 

þar sem leitast er við að efla skjólstæðingana og mæta helstu þörfum þeirra sem þeir þjóna 

með einlægum áhuga, umhyggju, hlustun og virðingu í samskiptum, auk þess að sjá þá vaxa, 

gera þá heilsuhraustari, sjálfstæðari og frjálsari en áður. 

2.3. Að greinast með krabbamein 

Krabbamein er samheiti yfir fjölda sjúkdóma sem geta komið fram í öllum vefjum líkamans. 

Frumur líkamans hafa það hlutverk að skipta sér, endurnýjast og deyja. Krabbameinsfrumur 

fjölga sér hins vegar óeðlilega og koma sér undan eðlilegum frumudauða. Krabbamein er 

tilkomið vegna samspils margra þátta. Erfðir og genamengi einstaklinga ásamt utanað-

komandi þáttum, m.a. lífsstíl, geta myndað þær aðstæður í líkamanum að krabbamein fer að 

myndast (World Health Organization, 2018). Krabbameinsgreiningum hefur fjölgað á undan-

förnum áratugum. Talið er að einhvern tímann á lífsleiðinni greinist einn af hverjum þremur 

einstaklingum á Vesturlöndum með krabbamein (Sævar Berg Guðbergsson, 2007) og á það 

einnig við um Ísland (Jón G. Jónasson og Laufey Tryggvadóttir, 2008). 

Á árabilinu 2012-2016 greindust hér á landi árlega að meðaltali 813 karlar og 764 konur með 

krabbamein. Í árslok 2016 voru 14.491 einstaklingur (6.398 karlar og 8.093 konur) sem 

greinst höfðu með krabbamein á lífi hér á landi og hafa fimm ára lífshorfur fólks meira en 

tvöfaldast síðan krabbameinsskráningar hófust á Íslandi árið 1954. Hjá konum er 

brjóstakrabbamein algengast en blöðruhálskirtilskrabbamein hjá körlum 

(www.krabbameinsskra.is). Af þeim karlmönnum sem greinast með krabbamein eru 50% á 

vinnualdri, þ.e. 20-69 ára. Hlutfall kvenna sem greinast með krabbamein á sama aldri er 

aðeins hærra eða 56%. Aðferðir við að greina krabbamein hafa batnað til muna á 

undanförnum árum og rannsóknir sýna að æ fleiri lifa með krabbamein og starfa á 

vinnumarkaði samhliða veikindum (De Boer o.fl., 2008; Mehnert, 2011). Þannig hafa 

framfarir í krabbameinsmeðferð þau áhrif að helmingur fólks sem nú greinist með krabbamein 

http://www.krabbameinsskra.is/
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getur búist við að lifa í að minnsta kosti 10 ár eftir greiningu og er það skilgreint sem 

langtímalifun (e. long term survival) (Pitman o.fl., 2018). 

2.4. Meðferð við krabbameini 

Meðferð við krabbameini getur falist í skurðaðgerð, lyfjameðferð og geislameðferð. Krabba-

meinið getur verið þeirrar tegundar að beita þurfi öllum þremur aðferðunum til að reyna að 

ráða niðurlögum þess. Oftast er reynt að fjarlægja æxlisvefinn með skurðaðgerð og er það 

staðbundin meðferð ásamt því að beita geislum á krabbameinssvæðið en stundum er auk þess 

notast við geislameðferð til að minnka einkenni. Ef krabbameinið hefur dreift sér um líkam-

ann er notast við lyfjameðferðir. Þá eru lyfjameðferðir einnig notaðar ef krabbamein finnst í 

blóði eða merg því að þá er ekki lengur um að ræða staðbundið mein (Jón G. Jónasson og 

Laufey Tryggvadóttir, 2012). 

2.5. Fylgikvillar í kjölfar krabbameins 

Að greinast með krabbamein hefur mikil áhrif á einstaklinginn sjálfan og umhverfi hans. Gary 

Kielhofner (2002, bls. 147) segir að það að greinast með krabbamein sé umrótarbreyting (e. 

catastrophic change) sem verður þegar innri eða ytri aðstæður breyta lífi einstaklingsins á 

afdrifaríkan hátt. Dæmi um umrótarbreytingar eru þegar fólk verður fyrir fötlun eða ólækn-

andi sjúkdómur greinist óvænt hjá einstaklingum. Breytingarnar einkennast af því að einstak-

lingurinn stjórnar ekki eigin lífi og það krefst þess að hann endurskipuleggi allt líf sitt og hann 

getur ekki haldið áfram lífi sínu án þess að lífssagan taki nýja stefnu. (Kielhofner, 2002, bls. 

147). Lífssaga einstaklinga er margbreytileg en það má segja að hún endurspegli persónulega 

ferð hans í gegnum lífið með áskorunum, mistökum og afrekum. Stefna hvers einstaklings í 

lífinu mótar lífssögu hans en aukinn þroski veitir honum betri vitund um eigin gildi, langanir 

og markmið. Þannig hefur lífssagan óbein áhrif á það hvernig við metum veigamikla atburði í 

lífi okkar, hvernig við notum fyrri reynslu til að skilja núverandi aðstæður og hvaða væntingar 

við höfum til framtíðarinnar (Kielhofner, 2002, bls. 147). 

Bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir hafa verið gerðar á Vesturlöndum og víðar á 

krabbameini og afleiðingum sjúkdómsins (Hellbom o.fl., 2011; Samadi o.fl., 2017). 

Krabbameinsmeðferðir geta haft mismunandi afleiðingar fyrir einstaklingana. Þótt sumir 

finni lítið fyrir aukaverkunum finna aðrir fyrir mikilli vanlíðan. Þannig getur meðferðin haft 

áhrif á líkamlega getu og sálræna þætti og er talið að um þriðjungur þeirra sem greinast af 

krabbameini þjáist af vanlíðan (Xiao o.fl., 2017). Í yfirlitsgrein Hellboms o.fl. (2011) er 
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fjallað um endurhæfingu krabbameinsgreindra í nokkrum vestrænum ríkjum. Þar kemur 

fram að eftir því sem fleiri greinast með krabbamein, fjölgar þeim sem fá meðferð og kljást 

þar með við fylgikvilla sem bæði krabbameinið og meðferðin veldur (Hellbom o.fl., 2011). 

Samadi o.fl. (2017) rannsökuðu lífsgæði meðal hvítblæðissjúklinga (e. acute myeloid 

leukemia) og þar kom einnig fram að árangur af krabbameinslyfja- og stuðningsmeðferð 

hefur leitt til þess að æ fleiri lifa með krabbamein. Hébert og félagar (2016) gerðu rannsókn 

meðal kvenna með brjóstakrabbamein og var tilgangurinn að skoða álit þeirra á eigin 

heilsufari og lífsgæðum en fáar rannsóknir hafa verið gerðar af þeim toga. Það kom í ljós að 

heilbrigðisstarfsfólk flokkar þær miklu fremur sem sjúklinga en þær sjálfar. Þær töluðu ekki 

um að vera veikar heldur að þær væru með krabbamein. Þeim fannst að þær yrðu fyrst 

veikar, þegar aukaverkanir af meðferð komu fram. Mackenzie (2014) gerði rannsókn meðal 

yngri krabbameinsgreindra kvenna sem áttu börn sem voru enn á þeirra framfæri. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til þess að konur yngri en 50 ára upplifi meiri 

sjúkdóms- og félagsleg vandamál en þær sem eldri eru. Þær vildu forgangsraða eigin heilsu 

og vellíðan fram yfir launað starf. Að sama skapi höfðu þær tilhneigingu til að setja þarfir 

fjölskyldunnar, sérstaklega barna sinna, fram fyrir eigin heilsu og vellíðan (Mackenzie, 

2014). Af íslenskum rannsóknum má nefna meistaraverkefni Sigríðar Zoëga (2008). Þar 

koma fram niðurstöður sem eru sambærilegar við erlendar rannsóknir, þ.e. að sjúklingar 

með krabbamein finna fyrir mörgum einkennum sem hafa áhrif á lífsgæði þeirra og 

orsakast einkennin ýmist af sjúkdómnum sjálfum eða meðferð hans. Algengustu einkennin 

voru þreyta, verkir og slappleiki. 

2.5.1. Krabbameinsþreyta 

Krabbameinsþreyta er ein af algengustu aukaverkunum hjá krabbameinsgreindum einstak-

lingum. Krabbameinsþreyta hefur verið skilgreind af National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN Guidelines, 2014) sem þreyta sem tengist krabbameini eða krabbameins-

meðferð. Þreytan er huglæg og er bæði tilfinningaleg og líkamleg sem truflar venjulega 

virkni. Einkenni þreytunnar geta birst í mismunandi myndum eins og svefntruflanir, aukin 

depurð, kvíði, þunglyndi og minnkuð virkni almennt. (NCCN Guidelines, 2014). Sjúklingar 

sem gangast undir erfiða meðferð eða eru með flókna sjúkdóma upplifa oft fjölda alvarlegra 

einkenna vegna þreytu. Lífsgæði einstaklinganna minnka sem hefur bæði áhrif á þá sjálfa og 

fjölskyldur þeirra (Du o.fl., 2015). Vinnuhópur, ASCPRO (Assessing the Symptoms of 

Cancer Using Patient-Reported Outcomes) sem hefur rannsakað krabbameinsþreytu skil-

greindu hana sem skynjun á óvenjulegri þreytu með breytilegt mynstur af misalvarlegum 
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neikvæðum áhrifum á getu og virkni fólks sem er með, eða hefur fengið krabbamein (Wang 

og Woodruff, 2015). Þá hefur krabbameinsþreyta einnig verið skilgreind með eftirfarandi 

orðum; örmögnun, orkuleysi, vanlíðan og óþægindi og vangeta til að framkvæma daglegar 

venjubundnar athafnir (Hilfiker o.fl., 2018). Einnig er talað um að krabbameinsþreyta vari 

lengur en venjuleg þreyta og sé bæði alvarlegri og þrálátari (Hilfiker o.fl., 2018; Wang og 

Woodruff, 2015). Í yfirlitsgrein sinni tala Wang og Woodruff um að flestar faraldsfræðilegar 

rannsóknir bendi til þess að krabbameinsþreyta sé sá fylgikvilli sem sé algengastur meðal 

krabbameinssjúklinga. Á það við bæði meðan á meðferð stendur en líka í kjölfar lyfjameð-

ferða og þótt sjúkdómurinn sé læknaður (Wang og Woodruff, 2015) og þreytan getur verið 

viðvarandi, allt að 5 árum eftir lok meðferðar eða jafnvel lengur og tengist á marktækan hátt 

skerðingu á almennum lífsgæðum í og eftir meðferð (Hilfiker o.fl., 2018). Sjúkdómatengd 

þreyta eða óvenjuleg þreyta er oft fyrstu einkennin sem sjúklingar taka eftir áður en þeir eru 

greindir með krabbamein (Lee o.fl., 2017). Samkvæmt rannsóknum er talið að allt að 40% 

einstaklinga finni fyrir þreytu við krabbameinsgreiningu, um 80% krabbameinssjúklinga sem 

fengu krabbameinslyfjameðferð voru með einkenni krabbameinsþreytu og næstum 90% 

sjúklinga sem höfðu fengið geislameðferð. Þreytan hafði mikil áhrif á líkamlega og 

tilfinningalega þætti (Du o.fl., 2015) og í sumum tilfellum truflandi áhrif á allt daglegt líf og 

stundum meira yfirþyrmandi en sársaukinn sem oft fylgir sjúkdómnum (Borneman, 2013) en 

þreyta getur líka verið tengd við sársauka (Watts o.fl., 2015). Þrátt fyrir þetta hafa rannsóknir 

sýnt að sjúklingar eru tregir við að tilkynna um þreytuástand sitt. Heilbrigðisstarfsfólk skimar 

ekki fyrir þreytu því að það er óvisst um hvernig á að meðhöndla hana (Borneman, 2013).  

Ýmsar tilgátur eru um hvað veldur þessu flókna fyrirbæri sem krabbameinsþreyta er, en 

lífeðlisfræði þreytunnar er ennþá ekki vel þekkt. Talið er að blóðleysi, lágt gildi blóðkorna og 

losun efnasambanda til heilans valdi þreytueinkennum. Þá er talið að krabbameinsþreyta geti 

orsakast af brengluðum bólguviðbrögðum líkamans (Wang og Woodruff, 2015). Stigvaxandi 

þreyta og önnur sjúkdómseinkenni, svo sem sársauki, kvíði, lítil matarlyst, sljóleiki og 

svefnerfiðleikar, gefa ástæðu til að rannsaka undirliggjandi áhrif bólgu á þróun fyrrnefndra 

einkenna og þá sérstaklega þreytu. Kenningin um að virkjun bólguhvetjandi cýtókína leiði af 

sér þreytu hefur verið rannsökuð frá árinu 1990 (Wang og Woodruff, 2015). Þótt krabba-

meinsþreyta sé viðurkennd sem ein af algengustu aukaverkunum hjá krabbameinssjúklingum 

má spyrja hvort öll þreyta sé af sama meiði eða hvort um mismunandi einkenni sé að ræða (de 

Raaf o.fl., 2013). Raaf og félagar tóku saman fræðilegt yfirlit um hvort mismunur væri á 
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andlegri og líkamlegri þreytu á mismunandi stigum krabbameins. Þeir skoðuðu einnig breyt-

ingar á styrkleika þessara fyrirbæra meðan á meðferð stóð. Sumar rannsóknir sýndu fram á 

fylgni milli líkamlegrar og andlegrar þreytu en mun meiri þreytu hjá krabbameinsgreindum en 

heilbrigðum samanburðarhópi. Þá bentu aðrar rannsóknir til að líkamleg þreyta og andleg 

þreyta séu sitthvort fyrirbærið og virtist líkamleg þreyta vera meira áberandi en andleg þreyta 

á sumum stigum sjúkdómsins. Þeir álykta sem svo að líkamleg og andleg þreyta sé ekki sama 

fyrirbærið þar sem þessi tvenns konar þreyta haldist ekki alltaf í hendur (de Raaf o.fl., 2013). Í 

yfirlitsgrein Islams og félaga (2014) þar sem þeir skoðuðu andlegar aukaverkanir hjá konum 

með brjóstakrabbamein voru þreyta og kulnun í starfi algengustu vandamálin. Það má því 

segja að þreyta sé einn af mikilvægustu þáttunum sem koma í veg fyrir að þær fari aftur á 

vinnumarkaðinn eða draga úr færni þeirra til að vinna. Þar að auki virðist þreyta hafa mikil 

andleg áhrif á einstaklingana. Af íslenskum rannsóknum á krabbameinsþreytu má nefna 

meistaraverkefni Rannveigar Bjarkar Gylfadóttur (2011). Þar voru þátttakendur konur sem 

höfðu fengið brjóstakrabbamein og höfðu lokið meðferð tveimur árum fyrr og voru enn 

metnar með þreytu. Niðurstöðurnar hér samræmast einnig þessari rannsókn, auk erlendra 

rannsókna um efnið. 

2.5.2. Verkir 

Vegna framfara í greiningu og meðferð við krabbameini lifa fleiri en áður með sjúkdóminn og 

það þýðir þá líka að fleiri lifa með verki í daglegu lífi (Yen, 2014). Aukaverkanir vegna 

krabbameins geta verið margar og mismunandi en það sem krabbameinsgreindir óttast hvað 

mest eru verkir (Yen, 2014). Viðeigandi meðferð við verkjum hjá krabbameinssjúklingum 

getur verið áskorun. Í ritrýndum yfirlitsgreinum á rannsóknum á verkjum og krabbameini kom 

í ljós að við allar tegundir krabbameins finna yfir 50% einstaklinga fyrir sársauka (Yen, 

2014). Þar að auki kom fram að einn af hverjum tveimur krabbameinssjúklingum fá ekki 

verkjalyf við hæfi. Verkirnir hafa ekki einungis áhrif á hinn krabbameinsgreinda heldur einnig 

fjölskylduna sem horfir upp á vanlíðan viðkomandi vegna þessa (Yen, 2014). Verkir eru 

sjaldnast einangrað fyrirbæri hjá krabbameinsgreindum því að oftast eru mörg önnur einkenni 

eða aukaverkanir sem geta versnað eða aukist við andlegt álag eða við tilvistarkreppu 

(Forsythe o.fl., 2013; Portenoy, 2011). Forsythe og félagar gerðu rannsókn á yfir 1000 konum 

sem voru 18 ára og eldri og höfðu fengið brjóstakrabbamein. Tilgangurinn var að kanna hve 

lengi verkir gætu varað eftir krabbameinsgreiningu og meðferð. Niðurstöður bentu til þess að 

sársauki sé viðvarandi hjá konunum löngu eftir að meðferð lýkur. Einkennin höfðu veruleg 

áhrif á daglegt líf, áhrif sem koma fram sem sálfélagsleg skerðing og hreyfigeta minnkar til 
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muna vegna verkjanna. Eftir 5 ár frá greiningu fundu allt að 29% kvennanna enn fyrir 

verkjum. Rannsakendur sögðu að mat á verkjum og meðferð við þeim samhliða 

krabbameinsmeðferðinni væri orðin algengari en áður en verkjastilling ætti að vera hluti af 

eftirmeðferð (Forsythe o.fl., 2013). 

2.5.3. Andlegt álag 

Fylgikvillar eins og kvíði og þunglyndi eru algengir og hafa áhrif lífsgæði fólks (Pitman o.fl., 

2018). Pitman og félagar (2018) gerðu kerfisbundna leit í ritrýndum yfirlitsgreinum. Þar kom 

fram að algengi þunglyndis hjá krabbameinsgreindum mælist um 15%, depurð um 20% og 

kvíði um 10%. Samanburðarmælingar hjá almennum borgurum sem höfðu ekki fengið 

krabbamein var að um 5% voru með þunglyndi og 7% með kvíða. Krabbameinsgreindir sem 

hafa lifað í fimm ár frá greiningu eru ennþá viðkvæmir fyrir sálrænum sveiflum og telja 

Pitman og félagar nauðsynlegt að læknar einblíni í meira mæli á sálrænar aukaverkanir 

samhliða krabbameinslyfjameðferðum (Pitman o.fl., 2018). Erfitt var að greina nákvæmlega 

hverjir voru í mestri hættu á að þróa með sér þunglyndi eða kvíða, en þó kom í ljós að þeir 

sem eru líklegastir til að þróa þunglyndi eru yngra fólk sem greinist með krabbamein og 

einstaklingar sem eru félagslega illa settir. Auk þess sýna yfirlitsgreinarnar að konur með 

lungna- og ristilkrabbamein eru í meiri hættu en karlmenn á að þróa með sér þunglyndi. Hins 

vegar eru kvíðasjúkdómar í tengslum við krabbamein ekki tengdir aldri, kyni eða félagslegri 

stöðu, ólíkt því sem gerist hjá almenningi en þessir sjúkdómar tengjast frekar fyrri sögu um 

kvíða, andlegt áfall eða ef meinvörp eru til staðar (Pitman o.fl., 2018). 

Watts og félagar (2015) tóku saman ritrýndar yfirlitsgreinar yfir fjölda rannsókna þar sem 

3.623 konur með eggjastokkakrabbamein tóku þátt. Tilgangurinn var að skoða þunglyndi og 

kvíða hjá þátttakendunum. Þar kom fram að fylgikvillana má m.a. rekja til sálfræðilegra 

viðbragða kvennanna við greininguna sjálfa, við meðferðinni og hræðslu við að sjúkdómurinn 

tæki sig upp. Þá höfðu aðstæður eins og missir kvenlíffæra og hárs og minni kynlífsvirkni 

einnig áhrif á geðheilsu þeirra, auk þess sem uppköst, þurr slímhúð og taugaverkir voru 

streituvaldar. Rannsóknirnar sýndu einnig að þunglyndi og kvíði hjá konum með krabbamein í 

eggjastokkum var mun algengari en hjá heilbrigðum konum (Watts o.fl., 2015).  

2.6. Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd (e. self-image) hefur áhrif á andlega líðan hjá einstaklingum og er mikilvæg í 

samhengi við hugsun, hegðun og tal og hún felst í þeirri skoðun sem við höfum á okkur 
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sjálfum. Hæfni einstaklingsins til að hugsa um sjálfan sig er hæfileiki sem er einstakur fyrir 

mannkynið, þ.e. sem mönnum er einum áskapaður (Park o.fl., 2009). Trúin á að vera einhvers 

virði hefur gildi fyrir alla og veitir vellíðan en léleg sjálfsmynd og lítið sjálfstraust veldur aftur 

á móti vanlíðan. Þar af leiðandi leitast fólk við að vera í aðstæðum þar sem sjálfstraust fær að 

njóta sín og það forðast frekar aðstæður þar sem sjálfsmatið er lágt (Bushman o.fl., 2011; Park 

o.fl., 2009). Sjálfstraust rís og fellur í samhengi við líðan einstaklingsins og þá ímynd sem 

viðkomandi hefur um eigið sjálf, auk þess sem félagsleg samskipti skipta máli. Öll leitum við 

eftir viðurkenningu á eigin verðleikum (Bushman o.fl., 2011; Crocker, 2011). 

Fólk sem hefur greinst með krabbamein talar oft um að sjálfsmyndin sé löskuð. Það segist 

vilja upplifa tilfinninguna um að vera sami einstaklingur og fyrir sjúkdóminn en ein leið í þá 

átt er að snúa aftur til vinnu (Wells o.fl., 2013). Undir þetta taka Islam og félagar (2014) þar 

sem talað er um sálræna þætti sem hafa áhrif á ákvörðun hins krabbameinsgreinda um að snúa 

aftur til vinnu. En það eru þættir eins og mikil lífsgæði almennt, vilji, jákvæð sjálfsmynd og 

góð líkamleg og andleg heilsa, ásamt tilfinningunni um að vera aftur venjulegur. Það er líka 

mikilvægt fyrir þann sem snýr aftur á fyrri vinnustað að vera sáttur við að viðhalda fyrri 

starfshlutverkum. Hins vegar geta breytingar á tilfinningalegu ástandi, eins og depurð, 

áhyggjur, pirringur, ótti og sektarkennd, verið mögulegar hindranir sem geta haft áhrif á 

ákvörðun um að snúa aftur til starfa (Islam o.fl., 2014). Í sama streng taka Wells og félagar 

(2013) þar sem sagt er að vinna hafi bæði sálfræðilegan og efnislegan ávinning, ýti undir 

aukið sjálfsálit, fjárhagslegt öryggi, jákvæð félagsleg sambönd. Vísbendingar um eigin færni, 

getu og hæfileika ýti þannig undir jákvæða sjálfsmynd (Wells o.fl., 2013). Við skimun á 

ritrýndum greinum skoðuðu Wells og félagar 25 rannsóknir frá sex löndum. Þar kom í ljós að 

vinna hafði mikið að segja um sjálfsmynd einstaklinga, stundum ögrandi áhrif og stundum 

styðjandi. Margir af þátttakendunum voru mjög meðvitaðir um breytingarnar á útliti sínu, 

færni og sjálfstrausti. Oft þurfti ákveðni til að viðhalda þeirri sjálfsmynd um að viðkomandi 

væri áreiðanlegur og gagnlegur starfsmaður eða til að sætta sig við breytingar á eigin sjálfi 

vegna mögulegra breytinga á starfsferli. Konur höfðu tilhneigingu til að vera mjög meðvitaðar 

um breytingar á eigin líkama sem hafði áhrif á þær í vinnu. Þær töluðu gjarnan í því samhengi 

um breytingar á brjóstunum eða að þær skömmuðust sín fyrir minni kvenleika en áður vegna 

krabbameins í kvenlíffærum. Sumar sáu sýnileg einkenni vegna lyfjameðferðar, eins og 

hármissi, gjarnan sem neikvæðan stimpil, eins konar „krabbameinsímynd“. Hins vegar töluðu 

aðrar konur í rannsókn Wells og félaga um það að fara í vinnu á ný væri leið til að horfast í 

augu við breyttan líkama og aðlagast honum. Margar sáu veikindin sem ferðalag þar sem þær 
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hefðu möguleika á vexti og sjálfsþroska, eða sem „krossgötur í lífinu“. Svo voru nokkrar sem 

sögðu að þótt þær hefðu endurhugsað eigin forgangsröðun og öðlast skilning á ögrunum og 

takmörkunum sem fylgja því að hafa skerta getu þá upplifðu þær að aðrir, eins og fjölskylda, 

vinir og vinnuveitendur, ættu erfitt með að samþykkja þessar breytingar (Wells o.fl., 2013).  

2.7. Líkamsímynd  

Krabbameinsmeðferðir eins og skurðaðgerðir og lyfja- og geislameðferðir geta haft útlits-

breytingar og aukaverkanir í för með sér sem hafa áhrif á líkamsímynd fólks (Grogan o.fl., 

2017; Przezdziecki o.fl., 2013). Þannig geta líkamlegar breytingar eftir meðferð við brjósta-

krabbameini leitt til langtímastreitu. Sjálfs-samkennd, eða færnin til að sýna sjálfum sér 

umhyggju, er innri eiginleiki sem getur aukið færni til að aðlagast líkamsbreytingum í kjölfar 

meðferðar á krabbameini (Przezdziecki o.fl., 2013). Meðferð við brjóstakrabbameini felur oft 

í sér ýmis inngrip eins og skurðaðgerð og henni fylgir gjarnan viðbótarmeðferð sem getur 

innihaldið blöndu af lyfjameðferð, geislameðferð og hormónameðferð. Þessar meðferðir, hver 

fyrir sig og í sameiningu, framkalla ýmsar ólíkar aukaverkanir. Brjóstið er tekið að hluta til 

eða allt og jafnvel bæði brjóstin og þetta getur leitt til þess að brjóstin verða ósamhverf og 

ólík. Skurðsárið getur skilið eftir sig stórt ör með tilheyrandi breytingum á tilfinningu og 

örvun brjósta eða geirvörtu. Þá getur stundum hreyfanleiki útlima breyst. Lyfjameðferð getur 

haft í för með sér fylgikvilla, eins og hármissi, ójafnvægi í þyngd, litabreytingar á húð og 

nöglum og hitaköst tengd snemmbúnum tíðahvörfum. Geislameðferð, sem er gefin ein og sér 

eða í bland við lyfjameðferð getur einnig valdið viðbrögðum í húð og litabreytingum og 

samfara þessu geta átt sér stað hægfara og langtíma taugafræðilegar breytingar (Przezdziecki 

o.fl., 2013). Það er því ekki skrítið að þær konur sem hafa upplifað krabbamein tali oft um 

skaðlegu áhrifin af meininu á líf þeirra (Grogan o.fl., 2017). Przezdziecki og félagar gerðu 

rannsókn sem meðlimum í alþjóðlegu tengslaneti kvenna sem höfðu greinst með brjósta-

krabbamein var boðið að taka þátt í. Það voru 279 konur sem höfðu klárað virka krabba-

meinsmeðferð sem tóku þátt í netkönnun. Skimað var fyrir eftirtöldum atriðum: líkamsímynd 

(e. body image), sjálfs-samkennd (e. self-compassion), þunglyndi (e. depression), kvíða (e. 

anxiety) og streitu (e. stress). Mögulegir áhrifaþættir, eftir ofangreindum breytum í samband-

inu á milli líkamsímyndar og vanlíðunar (e. distress), voru metnir. Rannsakendurnir vildu með 

þessari rannsókn skoða hvort sjálfs-samkennd (e. self-compassion), færnin til að sýna sjálfum 

sér umhyggju, væri eiginleiki sem gæti aukið færni kvennanna til að aðlagast líkamsbreyt-

ingum í kjölfarið á meðferð við krabbameini. Niðurstöður sýndu að truflanir á líkamsímynd 
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og lítil sjálfs-samkennd (e. self-compassion) höfðu tengsl við aukna vanlíðan (e. distress)  

meðal kvennanna (Przezdziecki o.fl., 2013).  

Karlmenn sem fá krabbamein geta líka glímt við erfiðleika hvað varðar líkamsímynd, t.d. þeir 

sem fá krabbamein í blöðruhálskirtil (Taylor-Ford o.fl., 2013). Meðferðin við því getur breytt 

líkamlegu útliti þeirra og upplifun á eigin líkama. Þrátt fyrir að blöðruhálskirtillinn sé ekki 

sýnilegur er meðferðin stundum tengd sjáanlegum líkamlegum breytingum. Til dæmis getur 

skurðaðgerð leitt til öra á líkama og hormónabælandi meðferð getur leitt til kvenlegra 

einkenna með aukaverkunum á borð við stækkun brjósta og minnkun á eistum. Skurðaðgerð 

eða hormónabælandi lyfjameðferð ásamt geislameðferð getur einnig valdið því að getnaðar-

limur minnkar. Þar að auki glíma sumir við þvagleka og ristruflanir (Taylor-Ford o.fl., 2013). 

Þrátt fyrir þessar aukaverkanir og vísbendingar um mikilvægi þeirra fyrir karlmenn með 

blöðruhálskirtilskrabbamein þá hefur líkamsímynd karlmanna með þetta krabbamein fengið 

litla athygli. Taylor-Ford og félagar (2013) gerðu langtímarannsókn á 74 einstaklingum með 

blöðruhálskirtilskrabbamein til að kanna hvort líkamsímynd gæti breyst eftir því sem tíminn 

leið, auk þess að skoða sambandið milli breytinga á líkamsímynd og lífsgæða. 

Hormónameðferð hafði neikvæð áhrif á líðan karlmannanna vegna breytinga á líkamlegum 

einkennum á tveggja ára tímabili og þannig höfðu breytingar á líkamsímynd marktæk tengsl 

við breytingar á lífsgæðum. 

Ristilskrabbamein er eitt af algengustu krabbameinum í vestrænum löndum (Sharpe o.fl., 

2011). Í rannsókn Sharpes og félaga var markmiðið að skoða áhrif krabbameinsins á líkams-

ímynd hjá sjúklingum með ristilskrabbamein, með og án stóma, og ákvarða hvort truflun á 

líkamsímynd spáði fyrir um vanlíðan (e. distress). Þátttakendur voru 79 alls. Sjúklingar voru 

metnir 9 vikum eftir aðgerð. Niðurstöður sýndu að þeir einstaklingar sem fengu stóma höfðu 

verri líkamsímynd en þeir sem voru ekki með stóma og versnaði ímyndin eftir því sem tíminn 

leið. Þótt enginn munur væri á kvíða- og þunglyndiseinkennum á milli hópanna sem voru með 

stóma og ekki stóma, upplifðu þeir sem fengu stóma seint í meðferðarferlinu mestu depurðina. 

Eigindlegar rannsóknir hafa bent til þess að viðbrögð við krabbameini og tengdum með-

ferðum geti verið flókin en þó ekki eingöngu neikvæð. Konur með brjóstakrabbamein hafa til 

dæmis sagt að þær upplifi að brjóstin séu gagnleg en samt sem áður sé vel hægt að lifa án 

þeirra. Þannig geti ör eftir skurðaðgerð verið upplifun og endurspeglun á árangursríkri ferð til 

bata og hármissir í kjölfar lyfjameðferðar verið merki um hugrekki. Sjáanleg merki veikind-

anna og skortur á færni getur þannig verið félagslega gagnlegt í sumum kringumstæðum 

(Grogan o.fl., 2017). Grogan og félagar tóku djúpviðtöl við fjórar konur, á aldrinum 32–67 
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ára, sem höfðu annars vegar fengið brjóstakrabbamein en hins vegar krabbamein í ristil. Þrátt 

fyrir að þátttakendur töluðu um einhverjar slæmar upplifanir í meðferðinni og eftir hana þá 

töluðu þær einnig jákvætt um reynsluna, til dæmis það að kynnast því hvers líkaminn er 

megnugur og getu hans til að komast í gegnum krabbamein. Sumar sögðust vilja fela líkam-

ann og veikindin frá almenningi til að forðast gagnrýni. Þá töluðu aðrar um að vera sáttar við 

eigin líkama og útlit og birtist það m.a. í því að hafna því að láta laga eða endurgera brjóstin á 

sér. Á sama tíma gerðu þær sér grein fyrir að upplifanir þeirra ollu þeim einnig vanlíðan 

vegna aukaverkana eins og hármissis, öramyndunar, aukinna veikinda og bólgumyndunar. 

Niðurstöður sýndu einnig að eftir meðferðirnar urðu þær sáttari við eigin líkama þrátt fyrir 

útlitsbreytingarnar (Grogan o.fl., 2017).  

Vegna ofangreindra fylgikvilla hefur verið bent á að brýnt sé að krabbameinsgreindir einstak-

lingar hafi aðgang að viðeigandi stuðningi og endurhæfingu. Endurhæfing hjálpar fólki að ná 

upp andlegu og líkamlegu þreki og býr það undir það að snúa aftur í daglega iðju og eflir 

færni til vinnu eða skólagöngu (Hunter o.fl., 2017). Þeir sem eru á vinnualdri þrá oft að 

komast í fyrri rútínu og halda áfram að vinna en vegna þess að þeir glíma við fylgikvilla með-

ferðar reynist mörgum erfitt að snúa aftur í fyrra starf (De Boer o.fl., 2008). Hvað varðar 

stuðning og endurhæfingu sýna rannsóknir að stuðningur, bæði andlegur og líkamlegur, eftir 

krabbameinsgreiningu skiptir miklu máli í að efla lífsgæði og til að ná árangri í bataferli 

(Vrkljan og Polgar, 2001), auk þess að betri greiningum ásamt lengri líftíma í vestrænum 

heimi fylgir aukin þörf á endurhæfingu (Hellbom o.fl., 2011). Í eftirfarandi kafla verður gerð 

grein fyrir mikilvægi endurhæfingar í ferli hins krabbameinsgreinda.  

2.8. Stuðningur eftir greiningu 

2.8.1. Endurhæfing 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO, 2018) skilgreinir endurhæfingu sem: Aðgerðir er gera 

einstaklingum kleift, sem glíma við færniskerðingu eða eru í hættu á að verða fyrir henni, að 

ná og viðhalda hámarksfærni í umhverfi sínu. Endurhæfing er lykilatriði til að gera einstak-

lingum kleift að vera í eða snúa aftur í eigið nærumhverfi, vera sjálfbjarga, geta stundað nám 

eða vinnu og verið virkur þátttakandi í samfélaginu þrátt fyrir takmarkanir. Endurhæfingar-

úrræði hafa fjölbreyttan tilgang og útkomu: koma í veg fyrir færniskerðingu, hægja á færni-

skerðingu, bæta eða þjálfa upp færni, bæta upp/vega upp á móti færniskerðingu og viðhalda 

núverandi færni. Endurhæfing krefst sjálfviljugrar þátttöku skjólstæðingsins, þótt sumir gætu 

þurft stuðning við taka ákvarðanir þegar velja þarf endurhæfingarleiðir (WHO, 2018).  
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Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið benda sterklega til þess að þverfagleg endurhæfing 

hafi ávinning fyrir krabbameinsgreinda einstaklinga, bæði sálfélagslega og líkamlega. Á það 

bæði við um líkamlegar æfingar og andlegan stuðning sem getur dregið úr kvíða og þung-

lyndi. Þannig getur endurhæfingin aukið virkni og þátttöku í daglegum athöfnum óháð tegund 

krabbameins (Hellbom o.fl., 2011; Hunter o.fl., 2017). Að sama skapi getur skortur á endur-

hæfingu eftir krabbameinsgreiningu haft langtíma sálfélagslegar afleiðingar (Handberg o.fl., 

2014). Í yfirlitsgrein Hellboms o.fl. lýsa þau núverandi stöðu krabbameinsendurhæfingar í 

norrænum löndum, Hollandi og Þýskalandi. Þau tala um að til þess að tryggja að krabba-

meinsgreindir og fjölskyldur þeirra njóti ríkulegra lífsgæða ætti endurhæfing að vera hluti af 

allri krabbameinsmeðferð. Krabbameinssjúklingar gætu þurft á langvarandi endurhæfingu að 

halda eftir greiningu þó svo að þarfirnar geti verið ólíkar eftir tímabilum (Hellbom o.fl., 

2011). Krabbameinsgreindir einstaklingar eru ólíkur hópur í læknisfræðilegu tilliti, auk þess 

sem félags- og lýðfræðilegir þættir eru mismunandi og þar af leiðandi þarf endurhæfing að 

vera mismunandi í samræmi við það. Í öllum tilfellum ætti tilgangur endurhæfingar að 

valdefla einstaklinginn og aðstandendur þeirra. Þannig er endurhæfing ólík bráðaumönnun þar 

sem horft er heildrænt á einstaklingana í endurhæfingu með tilliti til daglegs lífs, fjölskyldu og 

úrræða sem snerta atvinnu, áhugamál og fleira og þannig á endurhæfingin að vera hluti af 

heilbrigðisþjónustunni sem krabbameinsgreindir fá (Hellbom o.fl., 2011). Mikilvægt er að 

endurhæfingin sé þverfagleg og að heilbrigðisstarfsmenn vinni með sérfræðingum á öðrum 

sviðum eins og í mennta-, atvinnu- og félagsgeiranum og á fleiri sviðum (WHO, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn hafi lélegri meðvitund um eigin heilsu og minni áhuga á 

heilbrigðum lífsstíl en konur og það hefur einnig áhrif á þátttöku þeirra í endurhæfingu 

(Handberg o.fl., 2014). Í yfirlitsgrein eftir Handberg o.fl. var markmiðið að skoða 

eigindlegar rannsóknir á hugleiðingum karlmanna um þátttöku í endurhæfingu eftir 

greiningu krabbameins. Leitað var í níu gagnagrunnum eftir greinum sem voru birtar voru á 

árunum 2000 til 2013. Samantektin leiddi í ljós að karlmenn sem höfðu gengist undir 

krabbameinsmeðferð og þurft endurhæfingu hikuðu við að taka þátt í þeirri þjónustu sem 

var í boði. Í danskri rannsókn sem ellefu sveitarfélög tóku þátt í kom í ljós að aðeins 16-

25% karlmanna sóttu endurhæfingu eftir krabbameinsgreiningu. Í einhverjum tilfellum kom 

fram að karlmennirnir vildu ekki missa af félagslegum tengslum á vinnustaðnum og að þeir 

töldu að vinnan og samstarfsmennirnir væru þeirra endurhæfing (Handberg o.fl., 2014). 

Sumir karlmannanna nefndu að þeir upplifðu jákvæð áhrif af endurhæfingu þar sem þeir 

gátu talað við annað fólk í sömu aðstæðum en að sama skapi fannst þeim karlmennskan 
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vera brotin þegar þeir væru í endurhæfingu því að þá var augljóst að þeir væru veikir. Í 

einni greininni var því lýst að mönnunum fannst gott að deila hugsunum sínum með öðrum 

og nota húmorinn til að létta á áhyggjum er varðaði alvarleika krabbameinsins og 

tilfinningalegu umróti vegna erfiðleika í kynlífi. Þau úrræði sem mönnunum fannst hjálpa 

voru: húmor en hann notuðu þeir sem leið til að gantast með öðrum sem skildu hvað þeir 

voru að ganga í gegnum, tónlist sem hafði jákvæð áhrif á líðan sumra, öðrum þótti gott að 

leita í trúna á erfiðum tímum en líkamleg þjálfun virtist vera sú leið sem flestir gátu hugsað 

sér og varð til þess að mennirnir tóku þátt í endurhæfingu. Þar sáu þeir leið til að takast á 

við krabbameinið og aukaverkanirnar (Handberg o.fl., 2014). Bakkalárverkefni þeirra 

Valgerðar Sigurðardóttur og Elsu Bjarnadóttur (2012) fjallar um endurhæfingarþörf og 

mikilvægi hreyfingar fyrir fólk með krabbamein. Helstu niðurstöður þeirra sýndu að 

krabbameinssjúklingar hafa mikla þörf fyrir endurhæfingu. Hreyfing er mikilvægur hluti 

endurhæfingarinnar og hæfileg og markviss þjálfun dregur úr þreytu hjá 

krabbameinssjúklingum og eykur lífsgæði. Ekki fundust íslensk lokaverkefni til 

meistaragráðu þar sem iðjuþjálfun og krabbamein eru tekin fyrir og tvinnuð saman. 

2.8.2. Dagleg iðja 

Það skiptir alla máli að búa við ríkuleg lífsgæði, að vera mikilvægur og hafa merkingu og 

tilgang í gegnum daglega iðju (Brunswick, 2014). Virk þátttaka í athöfnum dagslegs lífs, leik 

og vinnu er hluti af samfélagslegri menningu sérhvers einstaklings og er æskileg eða jafnvel 

nauðsynleg fyrir vellíðan hans (Kielhofner, 2002, bls 1-2). Þessu ferli er ógnað þegar 

sjúkdómar steðja að (Kielhofner, 2002, bls 1-2). Iðjuþjálfun er mikilvæg þegar litið er til 

daglegrar iðju fólks sem greinist með krabbamein og iðjuþjálfar eru sérhæfðir í að skoða 

aðstæður fólks í formi einstaklingsmiðaðs mats. Í rannsókn Polgar og Landrey er talað um 

heilsu og lífsgæði. Fólk er ánægðara með lífið ef það tekur reglulega þátt í líkamlegri 

hreyfingu eða annarri innihaldsríkri iðju. Þær segja jafnframt að þeir sem eru haldnir 

langvinnum sjúkdómum lýsi sér gjarnan sem heilbrigðum ef þeir eru færir um að vera virkir 

og stunda iðju sem er þeim mikilvæg. Hins vegar upplifir fólk sig veikt og á hliðarlínunni í 

lífinu ef það hefur ekki tækifæri til að taka þátt í innihaldsríkri iðju. Þátttaka og dagleg virkni 

fær einstaklinga til að hætta að líta á sig sem sjúklinga. Þeir flokka sig þá frekar sem 

einstaklinga sem lifa með veikindum (Polgar og Landry, 2004). Vrkljan og Polgar tala um 

mikilvægi þess að hafa aðgang að eflandi aðstæðum og að það skipti máli í bataferli að vera 

innan um aðra og vera virkur. Þau gerðu rannsókn á þremur konum með brjóstakrabbamein 

og niðurstöður sýndu að þær efldust við að taka þátt í athöfnum sem skiptu þær máli. Dæmi 
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um þetta var launuð vinna, gönguferðir og tómstundaiðja (Vrkljan og Polgar, 2001). Þannig 

vinna iðjuþjálfar með heilsueflingu og vinnufærni einstaklinga og fá þá til að skoða eigin 

styrkleika og hvetja hvern og einn áfram í krafti valdeflingar (e. empowerment). Þá er 

einstaklingurinn sjálfur við stjórn og hefur áhrif á eigin aðstæður í daglegu lífi (Blas o.fl., 

2018). Iðjuþjálfar aðlaga umhverfi og iðju að einstaklingnum með færni, þátttöku og vellíðan 

að leiðarljósi (WFOT 2018). Rannsóknir sýna að þjónusta sem stuðlar að aukinni virkni hefur 

áhrif á krabbameinsgreint fólk á öllum stigum sjúkdómsins og iðjuþjálfar geta látið til sín taka 

við endurkomu til vinnu því að rannsóknir sýna að þeir sem greinast með krabbamein eiga oft 

erfitt með að vera virkir og taka þátt í daglegu lífi og því er þjónusta iðjuþjálfa mjög þörf 

(Hunter o.fl.2017).  

2.8.3. Hreyfing og líkamsvitund 

Hilfiker o.fl. (2018) tóku saman greinar sem höfðu verið gefnar út á árunum 1989-2017 og 

meta ólíkar gerðir af hreyfingu og aðra stoðþjónustu án lyfja. Tilgangurinn með þjónustunni 

var að minnka krabbameinstengda þreytu hjá ólíkum hópum með mismunandi tegundir 

krabbameins. Var þetta gert bæði meðan á meðferð stóð en eins eftir meðferð. Greinar-

höfundar lögðu áherslu á hreyfingu eins og þolfimi (e. aerobic), styrktarþjálfun og slökun. Á 

meðan á meðferð stóð höfðu slökunaræfingar mestu áhrifin en nuddmeðferð og hugræn 

atferlismeðferð, ásamt líkamlegum athöfnum eins og þolþjálfun, styrktarþjálfun og jóga höfðu 

allar meðalhátt til hátt gildi. Það er því talið mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk geti boðið 

krabbameinsgreindum einstaklingum ólíkar æfingar eða þjónustu í og eftir meðferð (Hilfiker 

o.fl., 2018). Lee og félagar (2015) könnuðu tengslin á milli reglulegrar líkamlegrar virkni og 

sjálfsmats á heilsu hjá einstaklingum 65 ára og eldri sem höfðu greinst með krabbamein. 

Þátttakendur voru 251 og tóku reglulega þátt í líkamlegri virkni. Þau svöruðu spurningalistum 

þar sem spurt var um langvarandi heilsuástand þeirra, þunglyndi, virkni í daglegu lífi, 

hreyfingu, sjálfsmat á heilsu og aðrar félagslegar bakgrunnsbreytur. Niðurstöður sýndu að 

heilsufar þeirra sem voru líkamlega mjög virkir var betra en þeirra sem voru síður líkamlega 

virkir. Þá hafa rannsóknir leitt í ljós að hreyfing er nauðsynlegur þáttur til að draga úr nei-

kvæðum einkennum í kjölfar krabbameins eins og t.d. þreytu og þunglyndi. Líkamleg virkni 

hefur sýnt marktæk tengsl við minni áhættu á að deyja hjá þeim konum sem hafa lifað af 

brjóstakrabbamein og hjá karlmönnum sem hafa lifað af krabbamein af ýmsum gerðum (Lee 

o.fl., 2015). 
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Eflandi aðstæður skipta máli í bataferli hins krabbameinsgreinda, þ.e. að vera innan um aðra 

og vera virkur (Polgar og Landry, 2004). Tækifæri til virkni gefst í uppbyggjandi endur-

hæfingu og stuðlar að meira andlegu og líkamlegu þreki (Hellbom o.fl., 2011). Samkvæmt 

Kielhofner (2002) er virkni hluti af því að vera nýtur þjóðfélagsþegn, og nauðsynlegur hluti 

fyrir vellíðan hvers og eins, og í því felst líka að vera virkur á vinnumarkaði. Margir af þeim 

sem greinast með krabbamein eiga erfitt með að snúa aftur til vinnu. Þau þurfa stuðning og 

hvatningu en ekki síst skilning á vinnustaðnum, bæði af hendi vinnuveitanda og samstarfs-

fólks. Í hagfræðilegu samhengi er endurhæfing og virkni til vinnu gífurlega mikilvæg (Islam 

o.fl., 2014). Huga þarf að karlmönnun sérstaklega þegar kemur að endurhæfingu en það sýnir 

sig að þeir hika við að nýta sér það sem endurhæfing hefur upp á að bjóða og það höfðar 

meira til karlmennsku þeirra að vera í vinnu en að fá stuðning og endurhæfingu (Handberg 

o.fl., 2014). 

Við leit að rannsóknum fannst engin íslensk rannsókn um það hvernig krabbameinsgreindum 

einstaklingum vegnar í vinnu eftir greiningu og meðferð. Mikilvægt er að varpa ljósi á 

hvernig þessum málum er háttað hér á landi og kanna viðhorf og reynslu fólks hér á landi af 

því að greinast með krabbamein og koma til baka til vinnu eftir greininguna.  

2.9. Vinnuumhverfi 

2.9.1. Vinna og gildi vinnu 

Heilbrigt vinnuumhverfi skiptir miklu máli í lífi sérhvers manns og hefur áhrif á velferð og 

heilsu einstaklinga. Þegar vinnuumhverfi er skoðað þá sést að mikilvægir þættir eins og 

vinnuöryggi, félagslegur stuðningur, starfsánægja, starfskröfur, sjálfræði og stjórnun hafa 

áhrif á gildi vinnunnar (Schmidt o.fl., 2014). Samskipti á vinnustað sem einkennast af hjálp-

semi og hrósi geta dregið úr streitueinkennum og í slíkum tilfellum býr vinnustaðurinn yfir 

góðum félagslegum stuðningi manna á milli (Way og MacNeil, 2006). Í grein Ways og 

MacNeils er félagslegur stuðningur (e. social support) á vinnustað skilgreindur sem góð 

samskipti milli starfsmanna innbyrðis og starfsmanna við stjórnendur. Vinnustaðurinn er 

mikilvægur staður til að eiga félagsleg samskipti og getur gefið krabbameinsgreindum góð 

tengsl við umheiminn en margir upplifa eingangrun þegar þeir eru veikir heima (Wells o.fl., 

2013). Félagslegur stuðningur, persónulegur og tilfinningalegur, eins og samúð, virðing og 

tengsl við samstarfsfélaga í og eftir meðferð er einnig mjög jákvæður þáttur (Wells o.fl., 

2013). Vinna, sem veitir tilfinningu um tilgang og að vera fjárhagslega sjálfstæður, er 

mörgum nauðsynleg til þess að lifa af og finna lífsfyllingu. Að vera virkur á vinnumarkaði og 
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að hafa starf sem viðkomandi er sáttur við, þar sem heilsa og réttindi eru í hávegum höfð 

þroskar og eykur vöxt hagkerfisins (Blas o.fl., 2018). Þannig hefur vinnufærni ekki bara 

fjárhagslega kosti heldur gefur hún einnig lífinu tilgang og fólki þá upplifun að það gefi af sér, 

hafi stjórn á eigin lífi og hún styrkir jafnframt sjálfsálitið (Hartung o.fl., 2018). Vinnugeta er 

mikilvægt hugtak í tengslum við atvinnulífið og er hún venjulega skilgreind sem geta 

einstaklingsins til að taka þátt í einhvers konar launaðri vinnu eða starfa sjálfstætt 

(Gudbergsson o.fl., 2011). Í grein Wells o.fl. (2013) kemur fram að rannsóknir bendi til þess 

að fyrir krabbameinsgreint fólk sé launuð vinna ákveðið tákn um jákvæða sjálfsmynd og 

sjálfsmat og því sé það til góðs að snúa aftur til vinnu eftir greiningu þar sem vinnan verður 

mikilvægur hluti af daglegri rútínu.  

Ýmis ráð eru í þróun í Evrópu, innan sem utan endurhæfingargeirans, til styðja fólk til vinnu. 

Í Hollandi var sett saman 10 skrefa skipulag með ráðum til sjúklinga um endurkomu til vinnu. 

Í Bretlandi er fræðsluprógram í formi ráðlegginga sem kallast „Work it out“ og á það að 

hjálpa fólki að finna lausnir til að snúa tímanlega aftur til vinnu eða viðhalda vinnu þrátt fyrir 

greiningu og meðferð. Í Danmörku hefur verið þróaður leiðarvísir fyrir vinnuveitendur um 

hvernig hægt sé að styðja starfsmenn. Svipaður leiðarvísir hefur verið þróaður af Macmillan 

Cancer Support í Bretlandi (Mehnert o.fl., 2013). 

Við greiningu krabbameins eru einstaklingarnir að stærstum hluta á vinnualdri eða yngri en 65 

ára og telja endurkomu til vinnu oft tákn um algjöran bata og að þeir öðlist þannig venjulegt 

líf á ný (Leensen o.fl., 2017). Hagfræðilegt og félagslegt sjónarhorn samfélagsins hefur verið 

að hvetja krabbameinsgreint fólk til að snúa aftur til vinnu þegar það getur (De Boer o.fl., 

2008; Wells o.fl., 2013) en upplifunin af því að snúa aftur til vinnu virðist vera háð því hvort 

sjúkdómurinn er enn til staðar eða hvort sá krabbameinsgreindi er kominn yfir sjúkdóminn 

(Wells o.fl., 2013). Wells og félagar (2013) skimuðu fyrir vinnugetu í ritrýndum greinum og 

tóku saman 25 greinar frá sex löndum. Þeir fundu út þema sem var sameiginlegt með 

þátttakendum en það var að fólk upplifði sig „venjulegt“ ef það stundaði vinnu. Þá var það 

merki um að vera „ekki veikur“ ef þeir stunduðu vinnu á meðferðartímabilinu. Vinna spilar 

þannig ákveðið hlutverk í samfélögum og krabbameinsgreindir upplifa vinnuna sem aðferð til 

að draga úr eða forðast þætti eins og félagslega einangrun, leiða, skort á sjálfsáliti og 

fjárhagslega erfiðleika (Wells o.fl., 2013). 

Með stöðugri þróun í greiningu og meðferð og batahorfum hjá krabbameinsgreindum, óháð 

tegund krabbameins, fjölgar þeim sem lifa af og fara aftur til vinnu eða halda áfram að vinna á 

meðan á meðferð stendur, sérstaklega í þróaðri löndum. Endurkoma til vinnu er því mikilvæg 
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bæði fyrir hinn krabbameinsgreinda og samfélagið allt (Gudbergsson o.fl., 2011; Islam o.fl., 

2014). 

2.9.2. Vinna og samskipti 

Góð samskipti á vinnustað er lykilþáttur í því að fólki líði vel og þau hafa mikil áhrif á 

starfsánægju. Starfsánægja getur falið í sér viðhorf til vinnu, bæði hvað varðar huglæg og 

tilfinningaleg viðbrögð fólks gagnvart starfi sínu (Yang og Wang, 2013). Stjórnendur geta 

haft áhrif á starfsánægju starfsmanna og framleiðni en góð samskipti milli starfsmanna eflir þá 

tilfinningu að þeim finnist þeir tilheyra vinnustaðnum (Yang og Wang, 2013). Rannsóknir á 

starfsánægju í vinnuumhverfi sýna að þættir eins og heilsa og vellíðan starfsmanna skiptir 

miklu máli (Yang og Wang, 2013). Hvað varðar álag í vinnu þá eru kröfur í starfi eitt af 

mikilvægari einkennum sem hefur verið rannsakað en kröfur eru skilgreindar sem hraði, 

tímasetning, fjölbreytileiki starfsins, magn vinnu og hversu yfirþyrmandi vinnan er. Allir 

þessir þættir eiga þátt í því hvernig fólk upplifir samskipti, vinnuálag og starfsánægju (Way 

og MacNeil, 2006). Starfskröfur geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á líðan starfsfólks og 

eru ýmist af andlegum, líkamlegum eða félagslegum toga (Demerouti o.fl., 2001). 

Í grein sinni fjölluðu Way og MacNeil (2006) um rannsókn sem Berst og Thurston gerðu árið 

2004 á starfsánægju hjá 800 hjúkrunarfræðingum. Þeir höfðu komist að því að miklar kröfur 

og lítil stjórn á eigin störfum leiddi til minni starfsánægju og minni skuldbindingar. Skuld-

binding er skilgreind sem sterk trú á og sátt við markmið og gildi vinnustaðarins eða stofnun-

arinnar og vilji til að leggja fram töluverða vinnu og jafnframt sterk löngun til að vinna á 

vinnustaðnum eða stofnuninni (Way og MacNeil, 2006). Sjálfræði í starfi (e. job control) er 

færni einstaklinga til að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi verkefni sín, tíma og hraða (Deci 

og Ryan, 2008). Stjórnendur sem styðja við sjálfræði starfsmanna og gefa þeim umboð til 

eigin ákvarðana og sveigjanleika hvað varðar skipulagningu vinnu sinnar ýta undir aukna 

starfsánægju (Galup o.fl., 2008). Valdefling er orð sem notað er til að lýsa ólíkum 

valdasamböndum á vinnustað og það er jafnframt notað yfir aðferð þar sem stjórnendur dreifa 

mikilvægum upplýsingum til allra starfsmanna til að þeir fái að hafa áhrif og ábyrgð í 

ákvarðanatökum sem snerta vinnuumhverfið. Dreifing ákvörðunarvalds hefur í för með sér 

ávinning fyrir vinnustaðinn og um leið breytast viðhorf og hegðun starfsmanna sem upplifa 

aukna starfsánægju sem leiða af sér færri veikindadaga en ella (Cho og Faerman, 2010). 

Komið hefur fram í rannsóknum að krabbameinsgreint fólk upplifir oft minnkað sjálfstraust 

við endurkomu til vinnu, erfiðleika við að takast á við einkenni sjúkdómsins, það hefur minna 
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vinnuþrek en áður og skerta atvinnumöguleika. Auk þess skortir oft vinnutengd ráð frá 

læknum, veikindaleyfi er uppurið og stuðning vantar frá vinnuveitenda. Þá hafa of miklar 

kröfur eða jafnvel fordómar samstarfsfélaga eða yfirmanna komið fram í rannsóknum og það 

veldur andlegri vanlíðan (Wells o.fl., 2013). 

Hintsa og félagar (2015) skoðuðu sálfélagslega streituvaldandi þætti í vinnuumhverfi fólks. 

Þeir komust að því að ójafnvægi milli vinnuframlags og umbunar og minni stjórnar á starfi en 

áður hafði tengsl við starfslok. Rannsóknir hafa sýnt að meiri líkur eru á streituvaldandi 

aðstæðum ef starfskröfur eru miklar en sjálfræði lítið (Deci og Ryan, 2008). Þannig hefur 

streituvekjandi vinnuumhverfi líka verið tengt við snemmbúin starfslok (Hintsa o.fl., 2015). Í 

langtímarannsókn þeirra Hintsa (2015) á 1263 þátttakendum á aldrinum 50-74 ára kom í ljós 

að streituvekjandi vinnuumhverfi dregur úr starfsánægju og getur haft mikil neikvæð áhrif á 

getu einstaklings til að vinna fram yfir fimmtugt. Ef fólk er óánægt með starf sitt aukast 

líkurnar tvöfalt á því að það hætti snemma miðað við þá sem eru ánægðir. Viðurkenning fyrir 

vinnusemi, önnur en hefðbundin laun, eru vinnuöryggi og aukin tækifæri. Ef lítil umbun fæst 

hins vegar fyrir mikla vinnu myndar það neikvæðar streitutengdar tilfinningar sem geta haft 

skaðleg áhrif á heilsu til lengri tíma (Hintsa o.fl., 2015). Heilsutengd vandamál tengjast oft 

kulnun í starfi, eins og langvarandi streita, en kulnun er skilgreind sem tilfinningaleg bugun 

sem inniheldur streitu, geðlægð, kvíða og vinnutengda þreytu (Demerouti o.fl., 2001). 

Samkvæmt rannsóknum geta neikvæðar upplifanir hins krabbameinsgreinda í starfi mótast af 

viðhorfum hans í eigin garð. Þær geta verið fólgnar í því að hann upplifi særindi af hendi 

samstarfsmanna, hunsun eða jafnvel að hann skammist sín gagnvart þeim (Wells o.fl., 2013). 

2.9.3. Vinna og stuðningur í starfi 

Að snúa aftur til vinnu eftir að hafa greinst með krabbamein eða að hafa farið í krabbameins-

meðferð getur verið andlega og líkamlega ögrandi og það vekur oft upp blöndu af 

tilfinningum, eins og ótta, létti og von (Islam o.fl., 2014). Það virðist vera misjafnt hversu 

mikinn stuðning fólk þarf í vinnu eftir krabbameinsgreiningu og því er mikilvægt að greina þá 

einstaklinga sem eru í hættu á að vera varanlega frá vinnu og veita þeim viðeigandi aðstoð og 

ráðgjöf svo að þeir geti snúið aftur á vinnumarkað (De Boer o.fl., 2008). Góður andlegur 

stuðningur getur falist í jákvæðum félagslegum aðstæðum og stuðningi frá fjölskyldu og 

vinnuveitenda, auk fjárhagslegs sjálfstæðis (Islam o.fl., 2014). Cooper og félagar (2013) 

gerðu rannsókn sem náði yfir 12 mánuði með 290 þátttakendum. Niðurstöður voru þær að 

milli 89-94% þeirra sem lifðu af krabbamein fóru aftur til vinnu. Í samantekt Islams og félaga 
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(2014) á ritrýndum yfirlitsgreinum um konur með brjóstakrabbamein kom fram að félagslegir 

og lýðfræðilegir þættir, eins og aldur, menntun, hjúskaparstaða, fjöldi barna, þjóðerni, tekjur 

heimilis og sambönd í kringum einstaklinginn, voru mikilvægir í tengslum við það að snúa 

aftur til vinnu. Eftir því sem fólkið var yngra, hafði meiri menntun, hærri tekjur og meiri 

jákvæðan félagslegan stuðning frá vinum og fjölskyldu jukust líkurnar á endurkomu til vinnu 

en þar hafði hjúskaparstaða einnig áhrif. Þær konur sem voru einhleypar, fráskildar eða ekkjur 

voru líklegri en hinar til að fara aftur á vinnumarkað en á móti kemur að fjárhagslegt öryggi 

gat einnig verið ástæðan að baki því. Islam og félagar (2014) drógu þá ályktun af þessu að 

með því að draga úr hindrunum og styrkja stuðningsþættina mætti bæta aðstæður í vinnu og 

auka hlutfall þeirra sem snúa aftur til vinnu eftir greiningu brjóstakrabbameins (Islam o.fl., 

2014). Norrænn rannsóknarhópur á samspili krabbameins og vinnuumhverfis The Nordic 

Study Group of Cancer and Work Life, (Gudbergsson, 2011) skoðaði lífskjör og vinnuskilyrði 

hjá krabbameinsgreindum á Norðurlöndunum. Auk þess var kynjamunur kannaður í tengslum 

við vinnugetu og borinn saman við samanburðarhóp af fólki sem ekki hafði fengið 

krabbamein. Þátttakendur voru alls 466 og með góðar batahorfur 2-6 árum eftir meðferð. Þar 

af voru 226 sem höfðu fengið brjóstakrabbamein, 166 með krabbamein í eistum og 54 

krabbamein í blöðruhálskirtli. Í samanburðarhópi voru alls 588 einstaklingar, 319 konur og 

269 karlmenn (Gudbergsson o.fl., 2011). Gudbergsson og félagar (2011) staðfestu, í samræmi 

við fyrri rannsóknir að það var enginn munur á tekjum eftir því hvort um krabbameinsgreinda 

var að ræða eða hina. Þau komust þó að því, líkt og De Boer og félagar (2008), að rannsóknir 

sýndu marktækt að fleiri karlar en konur voru að vinna eftir meðferð. Í rannsókn De Boers og 

félaga (2008) reyndust karlmenn hafa meiri vinnufærni en konur en enginn munur var á 

vinnufærni eftir aldri eða menntun. Að sama skapi voru konur líklegri en karlar til að fá 

stuðning í vinnunni og þær þurftu á meiri stuðningi að halda en karlarnir. Þannig höfðu 65% 

kvenna dregið úr vinnutíma en aðeins 35% karla (Gudbergsson o.fl., 2011). Rannsókn 

Handbergs og félaga (2014) sýndi að karlmenn tengja vinnu við karlmennsku og það að vera 

sterkur en ekki veikur og löngun þeirra til að daglegt líf fari aftur í eðlilegt horf lýsir sér með 

þessu móti. Með því að fara í vinnuna finnst þeim að þeir geti gleymt krabbameininu á 

vinnutíma. Sumir fundu fyrir þrýstingi frá vinnustaðnum um að koma eins fljótt til vinnu og 

auðið var en aðrir bentu hins vegar á mikilvægi starfsins og þeir væru auk þess fjárhagslega 

háðir vinnunni. Þeir gætu ekki verið frá vinnu því að það að sjá fyrir fjölskyldu sinni væri 

þeim mikilvægt. Þá lýstu sumir yfir ótta við að verða reknir úr starfi ef þeir væru ekki til 

staðar. Enn aðrir sögðust vilja vera í vinnu þrátt fyrir veikindin vegna þess að þeir söknuðu 

félagslegrar samveru við samstarfsfélaga (Handberg o.fl., 2014). Rannsókn Pryce og félaga 
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(2007) hafði það að markmiði að skoða aðlögun í vinnu bæði meðan á meðferð stóð og eins 

eftir krabbameinsmeðferð. Þátttakendur voru 328 frá Danmörku og svöruðu spurningalista þar 

sem metnar voru breytur eins og gerð krabbameins, meðferð og upplifun á einkennum meðan 

á krabbameinsmeðferð stóð og eftir hana. Þá var upplýsingagjöf frá sjúklingunum til yfir- og 

samstarfsmanna skoðuð og aðlögun og stuðningur á vinnustað. Niðurstöður bentu til þess að 

möguleikar á sveigjanleika í starfi, upplýsingagjöf til samstarfsfélaga, erfiðleikar vegna þreytu 

og greiddar fjarvistir vegna læknatíma höfðu tengsl við það hvort þátttakendur héldu áfram að 

vinna á meðan á meðferð stóð. Það sem hafði áhrif á hvort fólk fór yfirleitt aftur til vinnu voru 

þættir eins og krabbameinstengd þreyta, líkamlegar breytingar tengdar krabbameini, ráð frá 

lækni um endurkomu til vinnu og fundir hjá vinnuveitenda um skipulag og hlutverk. Í 

kringum 62-84% sjúklinganna sneru aftur til vinnu eftir meðferð og rannsakendur telja að 

svipað mynstur sé í öðrum Evrópulöndum, sem og í Kanada og Bandaríkjunum (Pryce o.fl., 

2007). Mikilvægt er að stuðningur bæði frá hendi vinnuveitenda og samstarfsfélaga sé 

jákvæður og virkur og að þeir sem snúa aftur til vinnu eftir meðferð hafi von um 

sveigjanlegan vinnutíma, vinnu sem er ekki líkamlega erfið og vinnuöryggi. Að sama skapi 

þurfa þeir sömu réttindi og aðrir starfsmenn. Líkamleg vinna, streitutengt starf, skortur á 

stuðningi frá samstarfsfélögum og vinnuveitendum eru þættir sem voru taldir draga úr líkum á 

því að einstaklingur snúi aftur til vinnu sinnar (Islam o.fl., 2014). Þeir stjórnendur sem sýna 

starfsmönnum stuðning í að takast á við sálfélagslegar áskoranir við endurkomu til vinnu, 

bæta heilsu, líðan og starfsumhverfi hins krabbameinsgreindra (WellPoint Foundation, 2014). 

Þá sýna rannsóknir hve mikilvægu hlutverki stjórnendur gegna í þessu samhengi (Holmgren 

og Ivanoff, 2007; Tiedtke o.fl., 2012; WellPoint Foundation, 2014)  þar sem þeir geta skapað 

góð vinnuskilyrði fyrir og eftir veikindaleyfi. Þeir sem eiga kost á aðlögun í vinnu, t.d. hvað 

varðar vinnutíma, frelsi til að taka ákvarðanir og stjórn yfir eigin starfi, vegnar betur en öðrum 

(Lee o.fl., 2015). 

Nilsson o.fl. (2011) gerðu eigindlega viðtalsrannsókn í Svíþjóð hjá konum með 

brjóstakrabbamein og voru þátttakendur 23. Þar sem sýnt hefur verið að langtímaveikindi 

hrjái þennan hóp þótti fýsilegt að heyra sjónarhorn þeirra sjálfra. Markmiðið var að öðlast 

þekkingu á upplifun þeirra af því að hitta hagsmunaaðila eins og tryggingastarfsfólk, 

vinnuveitendur, samstarfsfélaga, heilbrigðisstarfsfólk, fjölskyldu og vini á sérstökum fundum 

í tengslum við það að snúa aftur til vinnu. Konurnar greindu á milli neikvæðra og jákvæðra 

viðhorfa til aðlögunar í starfi. Jákvæð viðhorf voru t.d. þegar skilningur var fyrir því að það 

þær væru hægari til vinnu og að vinnuveitendur og samstarfsfélagar hvöttu þær til að koma 
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aftur til vinnu þegar þær upplifðu að þær væru tilbúnar. Þátttakendur upplifðu það sem 

neikvæða reynslu þegar samstarfsfélagar gerðu lítið úr sjúkdómnum og takmörkunum þeirra 

til virkni, til dæmis þegar þær voru beðnar um að hlaupa í skarðið fyrir einhvern sem hafði 

óljós veikindi eins og kvef. Sumar konurnar upplifðu það jákvætt og hvetjandi þegar 

yfirmaður hvatti þær til að taka sér veikindaleyfi. Hins vegar fannst öðrum vera lögð 

ofuráhersla á veikindaleyfi og það virkaði letjandi á þær. Heilbrigðisstarfsfólk hafði bæði 

neikvæð og jákvæð viðhorf gagnvart veikindaleyfi. Sumir læknar voru tregir til að viðurkenna 

erfiðleika í tengslum við endurkomu til vinnu og voru annaðhvort hikandi að gefa út 

læknisvottorð eða neituðu því jafnvel (Nilsson o.fl., 2011). Pryce og félagar (2007) telja 

líklegt að vinnufærni einkennist af sömu þáttum hjá flestum krabbameinsgreindum og þess 

vegna sé hægt að setja fram leiðbeiningar fyrir þá sem eru að vinna meðan á meðferð stendur 

eða snúa aftur til vinnu eftir meðferð. Samkvæmt rannsókn Wells og félaga (2013) virðast 

krabbameinsgreindir nota fjórar leiðir til þess að aðlagast fyrra starfsumhverfi:  

1) samskipti og samningaviðræður við vinnuveitendur,  

2) að viðurkenna og sætta sig við breytta getu og færni,  

3) að stýra sjálfir einkennum og endurbyggja sjálfstraust,   

4) að hagræða vinnu sinni.  

2.9.4. Vinna og hindranir vegna fylgikvilla  

Fólk sem greinist með krabbamein lifir lengur nú en áður og sérstaklega hafa horfur batnað 

hjá þeim sem greinast með ristils- og brjóstakrabbamein og krabbamein í eistum (Pryce o.fl., 

2007). Lengri lifun og betri meðferðir stuðlar að því að fleiri munu reyna að halda áfram 

venjubundnu lífi bæði meðan á meðferð stendur en eins eftir meðferð og hluti af því er að 

snúa aftur til vinnu. Þó er erfitt að alhæfa um hvaða áhrif krabbameinið og meðferðir hafa á 

vinnugetu því að það getur verið mjög mismunandi milli manna (Islam o.fl., 2014). 

Hindranir í að snúa aftur til vinnu geta verið margvíslegar og mismunandi eftir tegundum 

krabbameins og þeirrar meðferðar sem viðkomandi fær. Erfiðar tilfinningar á meðferðar-

tímanum og minnkandi færni geta haft neikvæð áhrif á vinnugetu og valdið vinnukvíða og því 

að einstaklingunum finnst þeir vera ófullnægjandi (Islam o.fl., 2014; Nilsson o.fl., 2011; 

Wells o.fl., 2013). Þá geta þættir eins og á hvaða stigi krabbameinið var, það hvort sjúk-

dómurinn tók sig upp aftur, líkamlegt form, kulnun, þreyta, slappleiki, sársauki, depurð, kvíði, 

kvartanir vegna breytingaskeiðs, breytingar á hugrænni virkni, eins og skammtímaminni, og 

aðrir greindir sjúkdómar verið hindrun í að snúa aftur til vinnu (De Boer o.fl., 2008; Duijts 
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o.fl., 2014; Islam o.fl., 2014). Krabbameinsgreindir tala oft um áhyggjur í tengslum við 

athyglisbrest, minni, og færnina til að vinna úr upplýsingum og taka ákvarðanir. Þótt ein-

kennin geri oft vart við sig snemma í lyfjameðferð þá upplifir fólk mestu áhyggjurnar eftir að 

meðferð lýkur, þegar það er að aðlagast daglegum athöfnum á ný og að snúa aftur til vinnu 

(Ah o.fl., 2016). Þannig þurfa krabbameinsgreindir gjarnan að kljást við síðbúnar afleiðingar 

löngu eftir greiningu og meðferð, sem aftur hefur áhrif á vinnufærni (Duijts o.fl., 2014). Islam 

og félagar (2014) taka í sama streng og tala einnig um að jafnvel eftir lok meðferðar virðist 

aukaverkanir frá lyfjameðferð, eins og þunglyndi, þreyta og hugrænar truflanir, vera 

viðvarandi og hafa truflandi áhrif á getuna til að starfa. 

Rannsókn Nilssons og félaga (2011) fjallaði um muninn á milli ólíkra tegunda krabbameins 

og vinnufærni. Þannig sýndu ýmis dæmi að einstaklingar með krabbamein í blöðruhálskirtli 

væru í minni hættu á vinnuskerðingu en konur með brjóstakrabbamein. Í mestu hættunni á 

vinnuskerðingu voru þeir sem fengu krabbamein í miðtaugakerfi. Konur með brjóstakrabba-

mein virtust taka sér lengra veikindaleyfi en aðrir og er það í samræmi við rannsókn Coopers 

og félaga (2013). Eldri konur sem voru greindar með brjóstakrabbamein og auk þess giftar 

voru ekki eins líklegar og aðrir þátttakendur til að snúa aftur til vinnu eftir að hafa lokið 

meðferð (Islam o.fl., 2014). Í grein Gudbergssonar og félaga (2011) er vakin athygli á því að 

fylgjast þyrfti betur með konum sem hafa greinst með brjóstakrabbamein en öðrum hópum 

þar eð þessi hópur einkenndist af minni andlegri getu í kjölfar krabbameinsins en aðrir, sem 

og verri líkamlegri og andlegri heilsu almennt (Gudbergsson o.fl., 2011). Þá hafa niðurstöður 

bent til að tilhneiging til að snúa aftur til vinnu hjá konum með brjóstakrabbamein var ólík 

eftir löndum og það hversu langt var frá greiningu þar til þær sneru aftur til starfa var einnig 

ólík eftir löndum og þjóðerni. Hlutfall þeirra sem sneru aftur til vinnu var frá 43% til 93% 

innan árs frá greiningu og var hlutfallið á heimsvísu lægst í Hollandi eða 43% en hæst í 

Bandaríkjunum 93% (Islam o.fl., 2014). Þeir sem fengu krabbamein í kynfæri eða húð tóku 

styttra veikindaleyfi og var það óháð tegund starfa. Samkvæmt niðurstöðum Nilssons og 

félaga (2011) fóru konur með brjóstakrabbamein í styttra veikindaleyfi en þeir sem fengu 

lungnakrabbamein eða krabbamein í blóð (e. blood malignancies). De Boer og félagar (2008) 

fundu út að þeir sem greindust með krabbamein í blóði (blóðsjúkdóma) og þeir sem fóru í 

lyfjameðferð voru með minnstu vinnufærnina en sjúklingar með krabbamein í þvagfærum eða 

meltingarvegi höfðu mestu vinnufærnina (Cooper o.fl., 2013). Fólk sem greinist með blóð-

sjúkdóma og illkynja æxli er oft greint á fyrri hluta æviskeiðsins (Hartung o.fl., 2018). 

Hartung og félögum (2018) fannst vera lítið um rannsóknir á vinnutengingu þessa hóps þótt 
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vísbendingar séu um að þessir einstaklingar séu í hættu á skertri vinnugetu eftir meðferð við 

sjúkdómnum. Þar sem þeir eru fremur ungir að árum við greiningu er líklegt að vinna spili 

mikilvægt hlutverk í lífsgæðum þeirra. Sjálfsmat hins krabbameinsgreinda getur verið 

forspárþáttur um endurkomu til vinnu. Vilji og væntingar um læknanlega meðferð höfðu 

þannig áhrif (Cooper o.fl., 2013; De Boer o.fl., 2008; Hartung o.fl., 2018; Mehnert og Koch, 

2013).  

Duijts og félagar (2014) tóku saman ritrýndar yfirlitsgreinar í því skyni að skoða viðvarandi 

líkamleg og/eða sálfélagsleg vandamál í tengslum við vinnugetu. Mörgum þátttakendum hafði 

gengið vel í vinnu eftir greininguna en hins vegar var marktækt hlutfall svarenda, allt upp í 

100% af svarendum úr sumum rannsóknunum, sem upplifði vinnutengd líkamleg og/eða 

sálfélagsleg vandamál. Þeir nefna í greininni rannsóknir sem Munir (2011) gerði á konum 

með brjóstakrabbamein sem greindu allar frá hugrænum vandamálum sem höfðu neikvæð 

áhrif á frammistöðu þeirra í vinnu og einkennin gátu haldist stöðug í einhver ár eftir meðferð. 

Þátttakendur töldu að einkennin og líðan þeirra hefði líka áhrif á samstarfsmenn. Í því 

sambandi má nefna vandamál eins og erfiðleika við að lyfta hlutum höfðu áhrif á líðan og 

virkni í vinnu. Átti þetta bæði við um konur með brjóstakrabbamein og eins karlmenn með 

blöðruhálskirtilskrabbamein. Í ljós kom að krabbameinsgreint fólk á vinnumarkaði bjó við 

verri heilsu, meiri vinnuskerðingu, meiri heilsubrest til langtíma en þeir sem ekki höfðu 

fengið krabbamein. Hvað varðar hugrænar skerðingar var einbeitingarskortur, minnisleysi eða 

erfiðleikar við að læra nýja hluti stærsti vandinn (Duijts o.fl., 2014). Fyrrgreind vandamál 

hafa komið í ljós við hlutlægar mælingar í taugasálfræðilegu mati og hafa mælst marktæk 

áhrif á vinnutengda færni (Ah o.fl., 2016). Hugræn skerðing er skilgreind sem skert virkni á 

einu eða fleiri hugrænu sviði: vandamál í tengslum við athygli og einbeitingu, viljastýrða 

virkni, hraða í upplýsingaúrvinnslu, málbeitingu, sjónræna rýmisgetu, samhæfingu í 

hreyfingum (e. psychomotor ability) og nám og minni (Ah o.fl., 2016). Í grein Ah og félaga 

(2016) kom fram að fólk sem fór aftur á sama vinnustað eftir greiningu og/eða meðferð fór 

ekki alltaf í sama starf og áður auk þess að vinna færri vinnustundir. Í rannsókninni kom fram 

að vinna og fjöldi vinnutíma gat verið breytt fyrstu 6 mánuðina eftir greiningu frá því sem 

áður var en slík breyting var ekki sýnileg 12-18 mánuðum síðar. Félagslegur stuðningur hafði 

tengsl við heildarvinnugetu; þannig höfðu 26% af þeim sem voru að vinna gert breytingar á 

starfi sínu og algengustu breytingarnar var vinnutíminn. Þrátt fyrir að 54% segðu að þeir 

hefðu minnkaða líkamlega og hugræna getu voru fleiri en 90% sem sögðust vel geta staðið 

undir kröfum starfsins. 
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2.9.5. Vinna og stjórnun á vinnustað 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að leita leiða til að fólk fái að njóti sín sem allra best í starfi við 

uppbyggjandi og heilsusamlegar aðstæður svo að hæfni viðkomandi og geta nýtist til fulls. 

Vinnuveitendur þurfa í þessu samhengi að ákveða hvernig eigi að bregðast við endurkomu til 

vinnu eftir veikindi eins og krabbamein (Tiedtke o.fl., 2014). Stjórnun byggist á samskiptum, 

framtíðarsýn og markmiðum og Cantarelli og félagar (2013) segja að starfsmenn þurfi að skila 

ákveðinni frammistöðu og framfylgja æskilegri hegðun til að ná árangri. Stjórnandi er mikil-

vægur hverri skipulagsheild og hefur hann það hlutverk að taka stjórnina og leiða hópinn og 

hvetja aðra til góðra verka (Cantarelli o.fl., 2013). Eins þarf að hafa í huga hvernig stjórn-

andinn ætlar að nálgast viðfangsefnið, sem er í þessu tilviki endurkoma starfsmannsins til 

vinnu, og starfsmanninn sjálfan (Schmidt o.fl., 2014). Miklu máli skiptir, þegar stjórnunarstíll 

er skoðaður, að horfa einnig til vinnuaðstæðna, fyrirtækjamenningar, vinnuálags í fyrirtækinu 

og fjárhags þess (Cantarelli o.fl., 2013). Stuðningur stjórnenda getur falist í virkri þátttöku í 

að koma til móts við starfsmenn sína við að leysa erfiðar aðstæður (Schmidt o.fl., 2014). Það 

gerir hann með því að vera opinn, einlægur og sanngjarn í samskiptum við þá. Stjórnendur eru 

lykillinn að miðlun upplýsinga til starfsfólks og þeim ber að hlusta og kynnast eigin 

starfsfólki, og þannig bera þeir hag þeirra fyrir brjósti (Argenti, 2007). Stuðningur stjórnanda 

getur haft góð áhrif á líðan undirmannanna þar sem hann er í beinum samskiptum við þá og 

því í góðri stöðu til að bregðast við og bera kennsl á merki um streitu og draga úr 

streituvöldum. Með því að skapa umhverfi með skýrum hlutverkum hvers og eins stuðlar 

stjórnandinn að jákvæðri heilsu starfsmannanna og hefur jákvæð áhrif á starfsandann 

(Schmidt o.fl., 2014). Gögn hafa sýnt að styðjandi stjórnunarstíll hefur marktæk tengsl við 

jákvætt sjálfsmat á heilsu. Styðjandi stjórnunarstíll virðist því skipta máli þegar kemur að 

heilsu starfsfólks á vinnustöðum (Schmidt o.fl., 2014) og þannig er árangursrík stjórnun á 

vinnustað talin auka sjálfstraust starfsmanna. Á móti hafa niðurstöður rannsókna sýnt neikvæð 

áhrif á sjálfsmat á heilsu (e. self-rated health) ef starfsmenn upplifðu slæman stjórnunarstíl þar 

sem stuðningur var ekki fyrir hendi. Einnig hefur langvarandi starfstengd streita tengsl við 

ýmsa heilsutengda sjúkdóma, eins og hættu á kransæðasjúkdómum og slæma geðheilsu, t.d. 

þunglyndi (Schmidt o.fl., 2014). Í sama streng taka Cantarelli o.fl. (2013) þar sem neikvæð 

afstaða til stjórnenda, mikið vinnuálag og óviðunandi starfsaðstæður hafa slæm áhrif á 

starfsánægju. Algengt er að kröfur í starfi, skortur á stjórn á vinnutengdum verkum og lítill 

stuðningur í starfi valdi óánægju. Þannig sýna nýlegar rannsóknir fram á að þessir þættir hafi 

sterk tengsl við veikindi og fjarvistir (Yang og Wang, 2013). Annað sem einkennir vinnustaði 
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í mismiklum mæli er að hversu miklu leyti starfsmaður finnur fyrir valdi eða stjórn en  

dreifing valds hefur bein áhrif á upplifun starfsmannsins á því hvernig hann hefur stjórn á 

verkefnum sínum. Á móti kemur að skortur á stjórn hefur bein neikvæð áhrif á vinnuálag 

(Way og MacNeil, 2006). Stundum er ekki nóg að horfa til eiginleika stjórnenda, það þarf 

einnig að skoða önnur mál sem geta haft áhrif á starfsmanninn, líðan hans í starfi og hegðun 

(Cantarelli o.fl., 2013; Schmidt o.fl., 2014). Til að auka á skilning stjórnenda, sem höfðu tekið 

á móti krabbameinsgreindum einstaklingum aftur til vinnu eftir veikindi, gerðu Tiedtke og 

félagar (2014) eigindlega viðtalsrannsókn við 17 vinnuveitendur frá stofnunum í Belgíu sem 

voru ekki reknar í hagnaðarskyni. Þessir vinnuveitendur höfðu fengið konur aftur til vinnu 

eftir greiningu brjóstakrabbameins. Stjórnendunum fannst erfitt var að stýra endurkomu-

ferlinu. Þeir höfðu áhyggjur af að vera með of mikil persónuleg og tilfinningaleg afskipti og 

fara inn á einkalíf kvennanna á sama tíma og þeir vildu umfram allt vera faglegir. Þeim fannst 

þeir ekki vita nógu mikið um veikindin, hvaða leiðbeiningar starfsmaðurinn þyrfti og hvað 

væri best fyrir fyrirtækið eða stofnunina. Niðurstöður þeirra Tiedtkes og félaga (2014) þóttu 

staðfesta mikilvægi þess að vinnuveitandi tæki þátt í endurkomu starfsmanna til vinnu og 

leggi sig fram um að skilja til hlítar flækjurnar sem fylgja sjúkdómnum. Það kom fram að 

stjórnendur reyndu almennt sitt besta í að skilja ferlið „endurkoma til vinnu“ (Tiedtke o.fl., 

2014). Þeir stjórnendur sem vildu styðja starfsmanninn höfðu á sama tíma áhyggjur af færni 

hans til að mæta vinnutengdum kröfum. Þá töldu þeir að það væri hindrun ef starfsmaður 

kæmi of snemma til vinnu eftir greiningu. Þeir voru óvissir um hvernig ætti að viðhalda 

starfshæfni hjá starfsmanni með langvarandi heilsubrest og sögðu að þeir þyrftu aðstoð í 

þessum efnum (Tiedtke o.fl., 2014). Stofnunin WellPoint Foundation í Bandaríkjunum gerði 

einnig eigindlega könnun meðal 188 vinnuveitenda árið 2014. Þar kom fram að aðeins 15% af 

yfirmönnum töldu sig hafa verkfæri eða bjargráð sem þeir þyrftu til að styðja starfsmenn sem 

höfðu greinst með krabbamein. Einn vinnuveitendanna sagði að stærsti forspárþátturinn um 

að snúa aftur til vinnu væru vinnuskilyrðin: „Það snýst raunverulega um að hefja samræður á 

milli starfsmanna, yfirmannsins og mannauðsdeildar svo að þau geti unnið saman að því að 

bera kennsl á verkefnin, finna lausnir og halda starfsmönnum sem vilja vinna upp góða færni“ 

(WellPoint Foundation, 2014). Ef starfsmaðurinn fær stuðning á meðan hann á við sálrænar, 

tilfinningalegar og líkamlegar ögranir að etja telja þau líklegt að hann myndi afkasta meira en 

ella og meiri líkur væru á að viðkomandi héldist lengur í vinnu. Aðlögun gæti falist í einfaldri 

breytingu, eins og hvar viðkomandi starfsmaður væri í húsinu, og að hægt væri að aðlaga 

vinnuumhverfið eftir því sem þyrfti ( WellPoint Foundation, 2014). Að fá hjálp við að ná 
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stjórn á einkennum sjúkdómsins og geta aðlagað starfið auðveldar endurkomu til vinnu 

(Cooper o.fl., 2013). 

Í flestum af þeim rannsóknum sem fjalla um krabbameinsgreint fólk og endurkomu þess til 

vinnu er gjarnan einblínt á sjúkdómseinkenni og þær hindranir sem einstaklingarnir eiga við 

að etja eftir veikindin. Minna er fjallað um hvernig hægt er að efla krafta þeirra, nýta 

þekkingu og þá styrkleika sem þeir búa yfir. Eins og fram kemur í kaflanum hér að ofan er 

ljóst að styðjandi stjórnandi hefur afgerandi áhrif á jákvæða líðan einstaklinga sem snúa aftur 

til vinnu. Stuðningur stjórnenda gagnvart starfsfólki er hluti af þeim verkefnum þeirra sem má 

flokka til forystuhlutverks stjórnenda og með viðeigandi upplýsingum getur stjórnandinn 

notað hvatningu og skipulagt vinnuna með starfsfólkinu. Stjórnandi þarf að búa yfir færni til 

að hlusta á samstarfsmenn sína, koma eigin hugsunum í orð og lesa í aðstæður (Drucker, 

1977). 

Í næsta kafla er fjallað um kenningar í leiðtogafræðum en nálgun í þeim efnum gæti haft áhrif 

á hvernig hægt er að hjálpa krabbameinsgreindum einstaklingum að koma aftur til vinnu og 

veita þeim stuðning sem getur haft jákvæð áhrif á líðan þeirra og ánægju í starfi. 

2.10.  Forysta 

Áherslur fræðimanna varðandi forystu hafa breyst frá því að fyrst var byrjað að fást við 

stjórnendagreiningu í upphafi síðustu aldar. Leiðtogamennska er ferli þar sem einstaklingur 

hefur áhrif á hóp fólks þar sem unnið er að sameiginlegu markmiði (Irving og Berndt, 2017). 

Breytingar í þessum efnum hafa tekið mið af tíðaranda og efnahagsástandi á hverjum tíma en 

fyrstu kenningarnar höfðu karllæga nálgun og voru undir áhrifum hernaðarlistar. Í rannsókn-

um á 21. öld er talað um fimm eiginleika árangursríkra stjórnenda; gáfur, sjálfsöryggi, 

ákveðni, heilindi og félagsfærni. Kenningar um aðstæðubundna stjórnun (e. situational 

approach) komu fram árið 1969. Stefnan gengur út á að stjórnandinn sé fær í að lesa í fólk og 

aðstæður og sé tilbúinn að vera sveigjanlegur eftir mismunandi þörfum starfsfólks. Leiða- og 

markmiðakenningin (e. Path Goal Theory) byggist á því hvernig hægt sé með hvatningu að 

auka bæði afköst og starfsánægju (Northouse, 2016). Umbreytingarforysta (e. transforma-

tional leadership) er ein af nýrri kenningunum en þar tileinka stjórnendur sér persónulega 

útgeislun og eru góðar fyrirmyndir. Virkur stuðningur frá yfirmanni í garð samstarfsmanna 

felst í því að þeir dreifa valdi og hvetja samstarfsmenn til dáða með þroska þeirra að leiðar-

ljósi, hafa skýra framtíðarsýn og eru siðferðislega sterkir (Bass og Riggio, 2006; Northouse, 

2016). Síðar hafa komið fram fleiri kenningar um eiginleika sem leiðtogi / stjórnandi er talinn 
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þurfa að búa yfir, eins og rökhugsun, siðferðisvitund og tilfinningagreind (e. emotional intelli-

gence). Orðið tilfinningagreind vísar til hæfni okkar til að skilja eigin tilfinningar og annarra 

og nýta þá þekkingu í verkefnum lífsins (Goleman, 2002). Ein af nýrri hugmyndum innan 

leiðtogafræðanna, þar sem lögð er sérstök áhersla á velferð starfsfólks og styðjandi samskipti 

stjórnenda og leiðtoga, er hugmyndafræði Roberts K. Greenleaf um þjónandi forystu (e. 

servant leadership). Þessi hugmyndafræði kemur fram í ritinu, The Servant as Leader 

(Greenleaf, 2008). Í næsta kafla verður fjallað nánar um þjónandi forystu. 

2.10.1. Þjónandi forysta 

Hugmyndafræði þjónandi forystu varpar nýju ljósi á stjórnunar- og leiðtogafræði þar sem lögð 

er áhersla á þjónustu með siðferði, ábyrgð og hagsmuni heildar sem grunnstoðir (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Hugmyndafræðin snýst um að sá sem gegnir 

forystuhlutverki sé fyrst „þjónn“ en síðan „leiðtogi“. Slíkur einstaklingur er ólíkur þeim sem 

lítur á sig fyrst og fremst sem leiðtoga, líklega vegna takmarkaðrar löngunar til valda og efnis-

legra gæða. Munurinn er sá að „þjónninn“ reynir að mæta þörfum þeirra sem hann þjónar 

(Greenleaf, 2008). Þjónandi forysta snýst því um að vera bæði leiðtogi og þjónn í hvaða 

verkefnum sem er, óháð hvaða starfsheiti við berum, þannig að hugmyndafræðin snýr því ekki 

bara að formlegum stjórnenda heldur einnig öllum starfsmönnum fyrirtækis, félags eða 

stofnunar. Sigrún Gunnarsdóttir (2011) greindi þrjú meginstef út frá hugmyndum Greenleafs 

en þau eru:  

1) einlægur áhugi á velferð og hugmyndum annarra,  

2) innri styrkur og sjálfsþekking,  

3) að horfa til framtíðar og hafa skýra hugsjón.  

Greenleaf telur hugsjón, tilgang og markmið hafa sértaka og djúpa merkingu í starfi 

skipulagsheilda. Það að hafa hugsjón og hugmyndir sameinar fólk, gefur starfi þess merkingu, 

glæðir von og mótar framtíðarsýn. Skylda leiðtogans og starfsfólks í þjónandi forystu er að sjá 

tækifæri og möguleika og hlutverk þeirra er að sjá hvað þeir geta gert til að láta hinn sam-

eiginlega draum rætast. Þannig hugarfar eflir starfsfólkið og glæðir tilfinningu fyrir gildi 

starfanna. Einlægur áhugi, innri styrkur og framtíðarsýn krefst þess að þjónandi leiðtogi geti 

lesið í kringumstæður (Greenleaf, 2008). Gert er ráð fyrir að samskipti og ábyrgð gangi jafnt í 

báðar áttir frá stjórnanda til starfsmanns og öfugt og þannig átti hver og einn sig á eigin 

ábyrgð og komi fram með nýjar hugmyndir og leiðir til að takast á við verkefnin samkvæmt 

sameiginlegum markmiðum og framtíðarsýn. Þá talar Greenleaf um að hlustun og vilji til að 
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skilja aðra sé eitt af lykilatriðum í að efla annað fólk (Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir 

og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Van Dierendonck (2011) bendir á að samkvæmt rannsóknum sínum snúist þjónandi forysta 

um samstarf jafningja og hún birtist líka í auðmýkt gagnvart hugsjón og ábyrgð. Sannur þjónn 

hlustar á viðhorf, skoðanir og hugmyndir og er það eitt aðaleinkenni og það mikilvægasta sem 

þjónandi leiðtogi þjálfar til að ná góðum árangri í störfum sínum (Greenleaf, 2008; Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Van Dierendonck þróaði mælitækið Servent 

Leadership Survey sem notað er til að mæla vægi þess að leiðtogar nýti þjónandi forystu í 

starfi sínu. Margar rannsóknir hafa verið gerðar með þessu mælitæki sem hefur eftirfarandi 

undirþætti:  

1) Efling (styrking) 

2) Auðmýkt og hógværð 

3) Trúverðugleiki (falsleysi) 

4) Gagnkvæm viðurkenning (taka við fólki) 

5) Samfélagsleg ábyrgð (ráðsmennska) 

6) Skýr stefna 

Rannsóknir sýna jákvæð tengsl starfsánægju við þjónandi forystu sem gefur vísbendingar um 

að þeir starfsmenn sem upplifa þjónandi forystu séu ánægðari í starfi en aðrir (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Með tilkomu nýrra hugmynda um forystu eins og þjónandi forystu hefur forgangsröðun breyst 

en samkvæmt Greenleaf (2008) er einn af hornsteinunum í þjónandi forystu það að þroska og 

styðja við samstarfsfólkið. Van Dierendonck varpar einnig ljósi á þessa þætti og leggur 

áherslu á valdeflingu og þroska, hvatningu, frumkvæði og sjálfstraust. Þannig er í þessari 

hugmyndafræði lagður grunnur að því að virða sérhvern einstakling og ýta undir getu og 

þroska hans, auk þess að hvetja hann til ákvarðanatöku (van Dierendonck, 2011). Allt er þetta 

gert með meiri áherslu á þarfir starfsmanna en í flestum öðrum stjórnunarstílum (Irving og 

Berndt, 2017). Rannsóknum á þjónandi forystu og áhrif hennar á vinnustaði hefur fjölgað á 

undanförnum árum og samtímis hafa þær staðfest jákvæð áhrif stefnunnar, vinnufræðilega 

séð, á ólíka starfsmannahópa (Irving og Berndt, 2017). Í grein Irvings og Berndts (2017) er 

sagt frá rannsókn sem tók til 1700 starfsmanna á heilbrigðisstofnun í Bandaríkjunum og hafði 

rannsóknin það að markmiði, sem hluta af þjónandi forystu, að finna út tilgang leiðtoga. 

Markmið og tilgangur leiðtoganna var metinn með mælitækinu PLI (e. Purpose in Leadership 
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Inventory) fyrir tilgátu um starfsánægju, skuldbindingu, einkenni skipulagsheilda og upplifun 

á áhrifaríkum stjórnunarstíl. Að finna tilgang hefur verið hluti af gagnagrunni um 

leiðtogafærni skipulagsheilda í mörg ár og niðurstöður þeirra Irvings og Berndts (2017) 

staðfestu að atriðin þjónandi forysta, áhersla á starfsmenn, markmið og tilgangur hafa fylgni 

við starfsánægju starfsmanna. Að auki var áhrifarík leiðtogafærni sterkasta sambandið við 

þjónandi forystu. 

Þannig eiga rannsóknir um þjónandi forystu bæði á Íslandi og erlendis það sammerkt að 

niðurstöðurnar hafa undirstrikað gildi þjónandi forystu fyrir ánægju í starfi og árangur starfs-

fólks (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Jenkins og Stewart (2011) 

gerðu rannsókn á hjúkrunarfræðingum á bandarísku sjúkrahúsi. Skoðuð voru tengsl þjónandi 

forystu við starfsánægju þeirra. Lagður var fyrir 346 hjúkrunarfræðinga spurningalisti 

Barbutos og Wheelers með 23 spurningum. Spönn mæligilda var frá 1-5 og þýddi hærra gildi 

að þjónandi forysta tengdist marktækt starfsánægju. Áreiðanleikastuðulinn var 0,8 sem var 

ásættanlegur á alþjóðavísu. Í rannsókninni voru skoðuð tengsl milli breyta og settar fram þrjár 

tilgátur um hvernig næsti yfirmaður var út frá þeirri sýn að vera jafningi og skipta um hlut-

verk. Niðurstöður voru þær að starfsánægja hefur sterk tengsl við þjónandi forystu og jákvæð 

tengsl við hæfileika leiðtogans að taka að sér hlutverk fylgjenda. 

Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir (2015) gerðu rannsókn á líðan þjónustustarfs-

manna upplýsingatæknifyrirtækja á Íslandi og þjónandi forystu. Leitað var til 13 upplýsinga-

tæknifyrirtækja og átta af þeim tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru 94 úr 238 manna 

úrtaki. Mat þátttakenda á þjónandi forystu í áherslum stjórnenda var rannsakað með mæli-

tækinu SLS (e. servent leadership). Mesta vægi einstakra þátta þjónandi forystu reyndust vera 

efling og ábyrgð. Niðurstöður sýndu fram á jákvæð sterk marktæk tengsl starfsánægju við 

þjónandi forystu og af því má draga þær ályktanir að þeir þjónustustarfsmenn sem upplifa 

þjónandi forystu séu ánægðari í starfi en aðrir (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 

2015).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um þjónandi forystu innan fyrirtækja og hafa þær sýnt 

fram á ánægðari starfsmenn en ella eins og lýst er í rannsókn Sólveigar Reynisdóttur og 

Sigrúnar Gunnarsdóttur hér að ofan. Þar sem hugmyndafræði þjónandi forystu er grunnurinn í 

þessari rannsókn er áhugavert að skoða hvort og hvernig mismunandi stjórnunarstíll hefur 

áhrif á fólk sem snýr aftur til vinnu eftir krabbameinsgreiningu. Þar koma til þættir sem snúa 

að þjónandi forystu eins og hvort verið sé að glæða áhuga starfsfólksins með valdeflingu, 

tækifærum og möguleikum á að eiga sameiginlegan draum. Er hlustað á þarfir starfsmanna? 
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Eru samskipti góð, jafnt í báðar áttir, þ.e. frá stjórnanda til starfsmanna og öfugt? Er hagur 

starfsmanna hafður að leiðarljósi og eru áherslur stjórnenda í anda þjónandi forystu? Mjög 

áhugavert er einnig að bæta við spurningunni um hvort þekking á þjónandi forystu og 

endurhæfingu skiptir máli og hvernig má efla og þroska fólk í gegnum heilsueflandi verkefni. 

Í þessari rannsókn er komið inn á samlegð hugmyndafræði þjónandi forystu og 

hugmyndafræði iðjuþjálfunar og er ætlunin þar með að bæta dýrmætri þekkingu við það sem 

þegar er vitað um endurkomu krabbameinsgreindra til vinnu í þeirri von að það hafi 

þýðingarmikið gildi fyrir krabbameinsgreinda, stjórnendur fyrirtækja og samfélagið í heild. 

2.11. Samantekt 

Eins og sjá má hér að framan hafa rannsóknir snúist mikið um líðan og einkenni fylgikvilla 

sem fólk glímir við eftir krabbameinsmeðferð. Þá hefur svolítið verið skoðað hvernig 

vinnuumhverfi, samskipti, stuðningur, hindranir og stjórnun á vinnuumhverfi hefur áhrif á 

hinn krabbameinsgreinda þegar hann kemur aftur til vinnu. Minna hefur verið farið ofan í 

saumana á því hvort tiltekin hugmyndafræði stjórnenda, stjórnunarstíll, hafi áhrif á starfs-

ánægju og getu krabbameinsgreindra til að haldast í vinnu. Eins og fram hefur komið skipta 

samskipti á vinnustað miklu máli hvað varðar líðan starfsmanna. Hjálpsemi, hrós, góð 

hlustun, samúð og virðing, allt getur þetta dregið úr streitueinkennum en um leið eflt jákvæða 

líðan, félagsleg samskipti og stuðning manna á milli (Way og MacNeil, 2006; Wells o.fl., 

2013). Að ýta undir sjálfræði starfsmanna, veita þeim vald til að taka ákvarðanir og láta þá 

finna tilgang með vinnuframlagi sínu, þ.e. að vera einhvers virði, eflir sérhvern starfsmann og 

dregur úr neikvæðum þáttum eins og veikindum (Galup o.fl., 2008; Cho og Faerman, 2010). 

Valdefling, einlægur áhugi, hlustun og virðing eru hornsteinar í hugmyndafræði þjónandi 

forystu en samkvæmt þeirri hugmyndafræði hefur stjórnandinn takmarkaða löngun til valda 

og efnislegra gæða. Hugmyndafræðin snýst hins vegar um að sameina fólk í sameiginlegum 

markmiðum, tilgangi og hugsjónum, sem aftur glæðir von og framtíðarsýn, og þannig getur 

liðsheildin látið sameiginlegan draum rætast (Greenleaf, 2008). Ef stjórnendur hefðu þætti 

þjónandi forystu að leiðarljósi þegar krabbameinsgreint fólk snýr aftur til vinnu má telja 

líklegt að áherslur og aðferðir stjórnendanna hefðu jákvæð áhrif á vinnuumhverfi og styðji 

þannig við einstaklingana, efli þá til dáða og hafi góð áhrif á lífsgæði þeirra og vinnufærni. 

3. Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðum. 

Framkvæmd rannsóknarinnar verður útlistuð, sem og val á þátttakendum og þeir kynntir. Þá 
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verður sagt frá því hvernig gagnasöfnun og gagnagreining fór fram. Að lokum verður lagt mat 

á siðferðileg álitamál, stöðu rannsakanda, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Markmið rannsóknarinnar var að safna gögnum með viðtölum við fólk sem hafði greinst með 

krabbamein, leita að viðhorfum þess til eigin líðanar, þörf þess fyrir stuðning í 

sjúkdómsferlinu og komast að því hvernig það upplifði vinnu sína og vinnuumhverfi. 

Ennfremur var leitast við að fá innsýn í reynslu viðmælenda af vinnuumhverfi sínu út frá 

stjórnunarlegum þáttum og skoða þá reynslu sérstaklega í ljósi hugmyndafræði þjónandi 

forystu. 

Í rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningu: 

Hver er upplifun fólks af því að koma aftur til vinnu eftir krabbameinsmeðferð með hliðsjón af 

afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, stuðningi vegna sjúkdómsins og vinnuumhverfi? 

3.1. Hönnun rannsóknarinnar 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn. Fyrirbærafræði er ein rannsóknarleið eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Hún byggist á þeirri viðleitni að reyna að skilja fólk með því að setja sig í 

þess spor og sjá lífið eins og það. Markmiðið er að rannsaka fyrirbæri út frá sjónarhóli þeirra 

sem hafa ákveðna reynslu, þ.e. að lýsa mannlegri reynslu eins og viðkomandi upplifa hana. 

Gengið er út frá grunnspurningu og rannsakandinn dýpkar samtalið með spurningum sem 

henta eftir því hvaða stefnu samtalið tekur. Þessi aðferð er talin henta vel þegar lítið er vitað 

um rannsóknarefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Við vinnslu rannsóknarinnar var rannsóknarferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði haft að 

leiðarljósi. Rannsóknarferlið felst í því að farið er ítrekað í gegnum ákveðna vitræna þætti allt 

rannsóknarferlið en þeir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að 

raða saman og að sannreyna, eins og sést á mynd 2 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 285).  
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3.2. Rannsóknaraðferð og kostir og gallar eigindlegra aðferða 

Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn þar sem notaðar voru grunnspurningar sem voru 

dýpkaðar með aukaspurningum frá hendi rannsakanda. Viðfangsefnið var skoðað frá ólíkum 

sjónarhornum til að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt var, þó ætíð í ljósi 

tilgangs rannsóknarinnar (Bryman, 2016; Helga Jónsdóttir, 2013). Eigindleg rannsóknaraðferð 

gefur þátttakendum tækifæri til að tjá eigin upplifun og reynslu og veitir þannig innsýn í 

aðstæður einstaklingsins, auk þess sem leitast er við að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum, 

hvers eðlis sem þau eru (Bryman, 2016). Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og áhersla er 

lögð á að ná fram heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og ætlað að auka skilning á ákveðnu 

viðfangsefni eða hugmynd. Samtöl eru veigamikill þáttur í daglegu lífi fólks og félagsleg 

athöfn þar sem samskipti rannsakanda og viðmælenda endurspegla samskipti hugsana, 

hegðunar, skynjana og tilfinninga. Viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er 

reynsla fólks af t.d. sjúkdómum, námi, starfi og fleira (Bryman, 2016). Eigindlegar rannsóknir 

eru heildrænar þar sem áhersla er lögð á að ná fram heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og 

tengsl skoðuð innan ákveðins kerfis eða menningar. Viðtöl sem tekin eru í eigindlegum 

rannsóknum eru yfirleitt tekin við fáa einstaklinga um eitthvað fyrirfram skilgreint málefni 

með upplifun einstaklingsins í forgrunni (Bryman, 2016).  

Kostir eigindlegra viðtala er að það er hægt að ná dýpt í umfjöllunarefnið og þau hafa einkum 

þann tilgang að lýsa og veita innsýn í fyrirbæri í tilveru fólks en eigindleg viðtöl geta verið 
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Mynd 2. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 
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opin, djúp, óstöðluð, stöðluð eða hálf-opin (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandinn hefur 

tækifæri til að öðlast skilning sem fæst ekki með tölum og þannig geta niðurstöður eigindlegra 

aðferða verið um margt ólíkar megindlegum aðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa 

til kynna hver raunveruleg upplifun fólks er, hvað því finnst og hvað mætti gera öðruvísi og 

niðurstöður verða þannig dýpri en ella (Bryman, 2016). 

Gallinn við eigindlegar aðferðir er að viðmælendur eru fáir og því hefur rannsóknin sem slík 

ekki alhæfingargildi en henni er engu að síður ætlað að auka við skilning á ákveðnu viðfangs-

efni eða hugmynd. Eigindleg aðferð getur verið tímafrek og dýr og rannsakendur finna 

gjarnan fyrir álagi, auk þess sem erfitt er að rannsaka stóra hópa eins og fyrr segir (Bryman, 

2016). 

Í þessari rannsókn var gerður spurningarammi fyrir viðtölin út frá rannsóknarviðfangsefninu 

en jafnframt voru spurningarnar dýpkaðar og þróaðar út frá hverju viðtali fyrir sig. Þannig var 

hægt að kafa dýpra í viðfangsefnið og spyrja nánar út í það sem kom upp í huga spyrjanda. 

Með þessu móti var hægt að fá fram upplifanir sem myndu að öllu jöfnu ekki koma fram hjá 

viðmælendum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

3.3. Framkvæmd rannsóknarinnar og gagnasöfnun 

Fyrir rannsóknina var ígrundað hvaða spurningar myndu henta best til að koma á flæði 

upplýsinga miðað við rannsóknarviðfangsefnið (sjá spurningaramma í viðauka 1). Eins og 

áður sagði var spurningnum síðan fylgt eftir með nýjum spurningum um það sem viðtalið gaf 

tilefni til og þannig var reynt að ná sem mestri dýpt. Þess var gætt sérstaklega að spurning-

arnar væru ekki of leiðandi. Þetta var gert til fá fram sjónarmið krabbameinsgreindra og heyra 

upplifanir þeirra en það sjónarmið væri erfitt að fá fram með stöðluðum spurningarlista eins 

og gert er t.d. í megindlegum aðferðum. Viðtölin tóku um 50-60 mínútur hvert. Ígrundun eftir 

hvert viðtal var mikilvæg þar sem rannsakandi reyndi að átta sig á hvaða skilaboð komu fram 

í svörunum til að setja þau í samhengi við svör annarra þátttakenda. Rannsakandi þekkir 

málefnið vel út frá vinnu sinni í yfir áratug og hefur reynslu af að taka viðtöl og það hjálpaði 

við ná góðu sambandi við þátttakendur og opna á flæði hjá þeim. Að sama skapi varð 

rannsakandi að vera sérstaklega á varðbergi til að eigin reynsla og upplifun hefði ekki áhrif á 

viðtölin, þátttakendur og aðstæður og hann gætti þess í hvívetna að setja til hliðar eigin 

skoðanir (Bryman, 2016). Fyrirframgefnar hugmyndir og leiðandi spurningar geta ógnað 

rannsóknum og því þarf að hafa í huga að skerpa á hæfileikanum að taka eftir því sem 

viðmælendur segja um efnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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3.3.1. Val á þátttakendum í rannsókninni 

Rannsóknin varpar ljósi á líðan krabbameinsgreindra einstaklinga og við val á þátttakendum 

voru ákveðin viðmið skilgreind. Skilyrði var að þátttakendur hefðu greinst með krabbamein, 

væru í vinnu og hefðu verið á vinnumarkaði a.m.k. eitt ár frá greiningu. Var það gert til að 

viðmælendur væru búnir að öðlast dýpri skilning á eigin líðan og aðstæðum og átta sig á því 

hvernig þeir hefðu upplifað vinnuumhverfið eftir að þeir snéru aftur til vinnu. Lagt var upp 

með að viðmælendur væru átta, fjórar konur og fjórir karlmenn, en áhugavert þótti að fá fram 

upplifun frá báðum kynjum. Óskað var eftir þátttakendum á póstlistum Ljóssins, endur-

hæfingar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir krabbameinsgreinda, og á póstlistum Krabbameins-

félags Íslands og var fólki í frjálst vald sett að hvort það svaraði beiðni um þátttöku. Hópurinn 

sem valinn var hafði greinst með mismunandi tegundir krabbameina og þátttakendur voru á 

breiðu aldursbili þar eð fýsilegt þótti að athuga hvort aldur skipti máli hvað varðar upplifun á 

líðan, stuðningi og endurkomu til vinnu. Hringt var í þátttakendur ef þeir höfðu svarað tölvu-

póstinum og þeim boðið í viðtal. Tilgangur rannsóknarinnar var kynntur og allir þátttakend-

urnir skrifuðu undir upplýst samþykki þar sem gerð var grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, 

trúnaði heitið og réttindi þátttakanda útskýrð. Þátttakendur voru spurðir hvar þeim þætti best 

að viðtalið færi fram og þau völdu öll eigið heimili og þá var bókaður viðtalstími í fram-

haldinu. Áhersla var lögð á að þátttakendur og rannsakandi gætu verið í næði þannig að þau 

hefðu tækifæri til að tjá sig óhindrað án truflana. Í viðtalinu lagði rannsakandi sig fram um að 

skapa traust og hvatti þátttakendur til að tjá sig opið um eigin upplifun. Gagnasöfnun fór fram 

frá maí til september 2018. Gögnin voru skráð og greind jafnóðum. Allir þátttakendur óskuðu 

nafnleyndar í tengslum við upplýsingaöflunina og úrvinnslu gagna. 

3.3.2. Þátttakendur í rannsókninni 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir karlmenn og fjórar konur. Þar sem þau óska eftir að 

vera ógreinanleg þá verður einungis sagt almennt frá persónulegum upplýsingum. Aldursbilið 

var frá 36 til 66 ára og skiptist þannig að tveir karlmenn og tvær konur voru undir fimmtugu 

en tveir karlmenn og tvær konur yfir fimmtugu. Þau höfðu greinst með mismunandi sjúk-

dóma, eins og brjóstakrabbamein, blóðkrabbamein, blöðruhálskirtilskrabbamein, ristilkrabba-

mein og krabbamein í innri líffærum. Meðferðir voru misjafnar en öll fóru þau í meðferð sem 

hafði veruleg áhrif á líðan og lífsgæði. Þær meðferðir sem þau tilgreindu voru: lyfjameðferð, 

skurðaðgerð og geislameðferð, auk viðbótarmeðferðar hjá konunum með brjóstakrabbamein. 

Alir þátttakendur höfðu verið í 100 % starfi fyrir greiningu og meðferð. Sex þeirra höfðu tekið 
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veikindaleyfi allt frá þremur mánuðum til tveggja ára. Þrír af þátttakendunum voru að jafnaði 

um eitt ár í veikindaleyfi, einn þátttakanda var meira og minna frá vinnu í tvö ár, einn í þrjá 

mánuði en eftir stuttan tíma í vinnu þurfti viðkomandi að fara aftur í hlutbundið veikindaleyfi 

sökum vanlíðunar í starfi. Tveir þátttakanda tóku ekkert formlegt veikindaleyfi en fengu að 

vera heima nokkra daga í senn í kringum lyfjagjafir og að eigin sögn var þetta þeirra val. Allir 

þátttakendurnir bjuggu með öðrum, ýmist með maka eða börnum. Fimm þeirra voru gift. Þá 

höfuð fimm lokið háskólagráðu sem samræmdist störfum þeirra. Einn þátttakenda hafði skipt 

um starf eftir greiningu, annar um deild innan vinnustaðarins og tveir aðrir voru við það að 

hætta í starfi. Öll vildu þau taka þátt í rannsókninni til þess að hægt væri að stuðla að 

framþróun og bæta upplýsingagjöf inni á vinnustöðum þar sem krabbameinsgreindir væru við 

störf.  

3.4. Greining gagnanna 

Hvert viðtal var hljóðritað og skrifað upp orðrétt og gögnin geymd á læstu svæði rannsakanda. 

Eftir hvert viðtal voru skrifaðir minnispunktar og samantekt til að nota til glöggvunar í gagna-

greiningarferlinu. Formleg greining á gögnunum hófst með því að þau voru lesin ítarlega yfir 

nokkrum sinnum. Litir voru notaðir til að finna sameiginlega fleti og þeir flokkaðir og þannig 

gerð opin kóðun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gögnin voru síðan lesin aftur, ígrunduð 

vandlega og öll viðtölin flokkuð saman í hugtök og þannig var reynt að finna meginhugtök. 

Með þessu var rannsakandi að átta sig á heildarmyndinni og upplifun hvers viðmælanda. 

Hugtökin voru síðan endurkóðuð í þemu. Nákvæmni skiptir máli fyrir gæði rannsóknarinnar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013) og þess vegna var gætt að því að reynsla og upplifun allra 

viðmælenda kæmi fram. Við greiningu á gögnunum urðu til þrjú meginþemu með tilheyrandi 

undirþemum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er hverjum kafla gefið heiti sem tengist 

meginþemunum og undirkaflar sem tengjast viðkomandi undirþemum og eru kaflaheitin því 

lýsandi fyrir niðurstöðurnar.  

3.5. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar  

Áreiðanleiki og réttmæti rannsókna hafa mikil áhrif á gæði þeirra. Samfella og fjölbreytni í 

gagnaöflun eykur dæmigert réttmæti rannsókna, þ.e. líklegra er að samræmi fáist milli niður-

stöðu rannsóknarinnar og veruleikans sem er rannsakaður (Bryman, 2016). Áreiðanleiki rann-

sóknar ræðst af því hversu líklegt er að aðrir rannsakendur fái sömu niðurstöðu ef rannsóknin 

væri endurtekin (Bryman, 2016; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Réttmæti skiptist í innra og ytra réttmæti og má segja að þessi hugtök séu gæðamælikvarði 
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rannsókna. Innra réttmæti segir til um gæði rannsóknarinnar, þ.e. hversu trúverðugar ályktan-

irnar sem dregnar eru af niðurstöðunum eru. Ef í ljós kemur samsvörun milli þátttakenda í 

eigindlegri rannsókn, þ.e. ef skýr þemu koma fram í gögnunum, bendir það til innra réttmætis 

(Bryman, 2016; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ytra réttmæti segir 

til um aðstæður og hvort niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli þýðið á raunhæfan hátt og 

hvort hægt sé að nota rannsóknarniðurstöður í öðrum aðstæðum eða heimfæra yfir á aðra 

einstaklinga í sömu aðstæðum (Bryman, 2016; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðs-

dóttir, 2013). Mikilvægt er að hafa upplýsingar og leiðbeiningar eins skýrar og kostur er til að 

tryggja innra réttmæti. Þættir sem gætu ógnað réttmæti eru til dæmis það að þátttakendur þori 

ekki að fara í dýptina á málum er varða samskipti starfsmanna í fyrirtækjunum eða stjórn-

unarstíl yfirmanns af ótta við að þekkjast eða vegna hræðslu um að það hafi áhrif á störf þeirra 

og stöðu (Bryman, 2016). Margbreytileiki er mikilvægur í reynslu einstaklinga og reynt var að 

fá fram upplifun út frá víðu sjónarhorni þannig að margar hliðar fengu að heyrast (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi er meðvitaður um að ekki er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum þar sem úrtakið er lítið. Þess vegna var reynt að vanda eins vel til 

verka og hægt er en það er forsenda fyrir því að rannsóknin verði öðrum til gagns. Þar sem 

rannsakandi hefur lengi unnið með krabbameinsgreindu fólki var ennþá mikilvægara en ella 

að leggja til hliðar fyrirfram ákveðnar hugmyndir og hlusta af auðmýkt og athygli á upplifun 

þátttakenda. Að auki fékk rannsakandi leiðbeiningar og stuðning frá leiðbeinanda sínum sem 

hefur stundað rannsóknir í fjölda ára. 

3.6. Staða rannsakanda innan rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál 

Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur jafnt sem 

aðferðafræðilegar. Siðferði kveður m.a. á um virðingu fyrir þátttakendum, sjálfræði þeirra, 

upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda og að rannsakandi skuli forðast að valda skaða 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki þar sem 

gerð var grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, lengd og framkvæmd. Réttur þátttakenda til að 

hætta þátttöku vegna óþæginda eða áhættu var ennfremur kynntur. Rannsakandi leitaðist við 

að hafa upplýsingar sem aflað var ópersónugreinanlegar, hvergi er gefið upp nafn, kennitala 

eða hjá hvaða fyrirtæki viðkomandi vann eða vinnur í dag. Allar hljóðritanir, gögn og afrit 

verða meðhöndluð sem trúnaðarupplýsingar og öryggis gætt á öllum sviðum. Rannsóknin var 

kynnt til Persónuverndar og fékk staðfestingarnr. S8658/2018. Rannsakandi er aðalrann-

sóknartækið og þarf að vera meðvitaður um áhrif sín á þátttakendur og aðstæður og setja til 

hliðar eigin skoðanir við úrvinnslu rannsóknarinnar. Sé þessa ekki gætt geta ákveðnir þættir 
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ógnað innra réttmæti rannsóknarinnar, til dæmis ef rannsakandi er of leiðandi í vinnu sinni 

eða hefur fyrirfram ákveðnar skoðanir (Bryman, 2016). 

4. Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður dregnar saman og greindar í samræmi við 

rannsóknarspurninguna:  

Hver er upplifun fólks af því að koma aftur til vinnu eftir krabbameinsmeðferð með hliðsjón af 

afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, stuðningi vegna sjúkdóms og vinnuumhverfi?  

Lögð var áhersla á að fanga upplifun þátttakenda af líðan eftir krabbameinsgreiningu og 

meðferð vegna þessa, stuðningi vegna sjúkdómsins og því að snúa aftur til vinnu eftir 

greiningu. Áhersla var lögð á að raddir allra þátttakenda og reynsla þeirra kæmi fram í 

textanum um niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Þrjú meginþemu urðu til við úrvinnslu gagnanna en þau endurspegla áherslur úr viðtölum við 

þátttakendurna. Þemun eru:  

I. Lífið eftir greiningu 

II. Endurhæfing og stuðningur 

III. Hin vinnandi vera 

Hvert þema hefur undirþemu. Leitast var við að skýra frá upplifun þátttakenda og hvernig 

þemun tengjast lífi þeirra. Í töflu 1 sjást meginþemu og undirþemu. Í umfjölluninni eru 

viðtölin stundum dregin saman og þannig fjallað um svör þátttakenda og oft vitnað beint í þá. 
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Tafla 1. Meginþemu og undirþemu niðustaðna. 

Meginþemu Undirþemu 

Þema I  

Lífið eftir greiningu Upplifun á eigin líðan 

 Spegilmyndin 

 Lífsgildin 

Þema II  

Endurhæfing og stuðningur Virkni og orka 

 Að vera meðal jafningja 

Þema III  

Hin vinnandi vera Viðhorf og væntingar til vinnugetu 

 Stuðningur og sjálfræði á vinnustað 

 Vinnumhverfi og hæfni stjórnenda 

 Upplýsingagjöf og framtíðarsýn 

 

4.1. Lífið eftir greiningu 

Fyrsta meginþemað snýr að þátttakendunum sjálfum og lífinu eftir greiningu en öll fundu þau 

fyrir miklum andlegum og líkamlegum breytingum í gegnum veikindaferlið. Þemað hefur þrjú 

undirþemu og er það fyrsta upplifun á eigin líðan og þar segja þátttakendurnir frá reynslu 

sinni af þreytu, orkuleysi og sínum eigin viðhorfum til veikindanna, auk áhrifa veikindanna á 

daglegt líf. Næsta undirþema spegilmyndin fjallar um hvernig bæði sjálfsmynd og 

líkamsímynd getur breyst í kjölfar veikinda en við það að verða þreyttur og orkulaus breytist 

margt í daglegu lífi. Síðasta undirþemað snýr að nýjum lífsgildum og framtíðarsýn en öll 

töluðu þau um hvernig þau horfa öðruvísi en áður á lífið og hve miklu skiptir að njóta hvers 

dags og huga vel að fjölskyldunni.  

4.1.1. Upplifun á eigin líðan 

Að ganga í gegnum þá reynslu að greinast með krabbamein breytti daglegu lífi allra sem tóku 

þátt í þessari rannsókn. Greiningin sjálf kom eins og reiðarslag og kallaði fram erfiðar 

tilfinningar eins og kvíða, sorg, reiði, vanmátt og hræðslu. Meðferðirnar sem þátttakendur 

fóru í voru mismunandi eða skurðaðgerðir, lyfjameðferðir og geislameðferðir. Aukaverkanir 

og óþægindi vegna þessa fylgdu í kjölfarið og skertu lífsgæði allra þátttakenda á einhvern 
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hátt, mismikið, en sumir töluðu um varanlegan skaða sem muni há þeim allt lífið. Þá talaði um 

helmingur þátttakenda um hræðslu við að endurgreinast og að það ylli vanmætti og vanlíðan. 

Sex af átta þátttakendunum fóru í veikindaleyfi frá vinnu sem varði frá þremur mánuðum að 

tveimur árum, þannig að misjafnt var hve lengi fólkið var frá vinnu. Sá sem tók lengsta 

veikindaleyfið var karlmaður á miðjum aldri. Tveir þátttakendanna, ungir karlmenn, voru í 

vinnusambandi allan tímann og aðeins heima nokkra daga í senn meðan á lyfjagjöf stóð og 

fyrstu dagana þar á eftir. Þeir fundu, eins og hinir þátttakendurnir, fyrir andlegri þreytu og 

orkuleysi. Annar þeirra lagði áherslu á að væri hann bjartsýnn á að verða langlífur og að hann 

ætlaði sér að halda áfram að lifa heilbrigðu lífi þrátt fyrir erfið og alvarleg veikindi. Að sama 

skapi sagðist hann vita að hann gæti átt von á hjarta- og blóðsjúkdómum seinna meir vegna 

lyfjameðferðanna sem ykju líkurnar á þeim. Aðspurðir af hverju þeir hefðu ekki tekið 

veikindaleyfi frá vinnu þá sögðust þeir báðir hafa haft þörf fyrir að hafa eitthvað fyrir stafni á 

meðan á meðferð stóð. Þeir sögðust einnig hafa orðið hræddir við að „hanga bara yfir netflixi 

í sjónvarpinu“ og þess vegna hefði verið alveg eins gott að fara bara í vinnuna þegar heilsan 

leyfði. 

„Hérna ef manni byrjar að leiðast, það hjálpar manni ekki, þannig að 

maður verður að hafa einhver verkefni… allan tímann í sjálfu sér í 

lyfjagjöfinni, þarna í fyrstu umferðunum, er ég að svara pósti, fylgjast með 

pósti og svara því sem ég þarf“ (viðmælandi 6). 

Önnur yngri kvennanna var ákveðin í að fara að vinna strax eftir stóra aðgerð. Hún átti mjög 

erfitt með að meðtaka að hún væri veik þar sem hún hafði alltaf verið hraust, stundað heil-

brigðan lífsstíl og hreyft sig mikið. Hún sagði líka að hún væri alin upp við það að mæta í 

vinnuna „sama hvað“, hún hefði lítið þurft að vera frá vegna veikinda. Hún varð þó að fara í 

veikindaleyfi í þrjá mánuði þar sem aðgerðin var viðamikil og hún hafði engan þrótt til að fara 

beint til vinnu að henni lokinni. 

„Ég var náttúrlega rosa þreytt og bara, þetta var erfitt en hérna ég held bara 

að veikindin hafi verið einhvern veginn svona, þau gerðust svo snögglega 

og ég var eitthvað svo sein að meðtaka þetta, ég ætlaði bara að byrja að 

vinna aftur strax, ég var einhvern veginn föst á því … en kannski líka bara 

af því að það er búið að ala upp í manni, maður er aldrei veikur og þú 

mætir í vinnuna sama hvað og það er kannski líka pínu fast í hausnum á 

manni“ (viðmælandi 4). 

Misjafnt var hversu miklum aukaverkunum þátttakendurnir fundu fyrir en öll lýstu þau 

skertum lífsgæðum og sagði einn viðmælandinn frá því að hann hefði verið mjög lengi að ná 

upp einhverri orku og var ekki orðinn þokkalegur fyrr en eftir tvö ár. Hann fékk alvarlegar 
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sýkingar á skurðsvæðið og það tók mjög langan tíma ná stjórn á þeim, sem gerði það að 

verkum að í heilt ár var hann slappur, bæði vegna þessa og lyfjameðferðanna. Það var ekki 

fyrr en eftir þessi tvö ár að hann var tilbúinn að snúa aftur á vinnumarkaðinn. 

„Það var hérna bara, sko, svona stór sýkning tekur rosalega á allan kraft úr 

manni … það tók alveg árið að vera alveg rosalega slappur sko og bara að 

fá orkuna upp aftur“ (viðmælandi 7). 

Í sama streng tók kona á miðjum aldri sem greindist með brjóstakrabbamein. Hún byrjaði að 

fara í lyfjameðferð í hálft ár og að eigin sögn fór meðferðin mjög illa í hana. Meinið hafði 

minnkað við meðferðina en var ekki farið svo að hún fór bæði í lyfja- og geislameðferð í 

kjölfarið. Allt ferlið tók um níu mánuði. Hún talaði um að hún væri engan veginn heil eftir 

þetta tímabil, sagðist áður hafa verið sterk, liðug, verkja- og lyfjalaus. Hún hefði haft enda-

lausa orku, þekkti lítið þreytu og átti ekki í vandræðum með að vinna tólf daga í röð. Eftir 

meðferðirnar gat hún varla klætt sig sjálf og átti í erfiðleikum með að ganga á milli stóla. 

Núna, fimm árum seinna, segist hún alltaf vera þreytt, finnur fyrir verkjum og lífsgæðin hafa 

hrunið, þar sem hún getur lítið gert annað en að hvílast seinni partinn og á kvöldin, sérstak-

lega ef hún hefur færst of mikið í fang yfir daginn.  

„Ég er mjög oft með svona verkjaþreytu, mér er alltaf illt og ég er alveg 

ofboðslega stirð og tek fullt af lyfjum og hef bara lítið úthald. Ég verð 

alverkja og það getur tekið einhverja daga að vinda ofan af því“ 

(viðmælandi 3). 

Allir þátttakendurnir töluðu um krabbameinsþreytu og bar mest á henni meðan á meðferð stóð 

en einnig í marga mánuði á eftir. Enn í dag glíma þau öll við eitthvert orkuleysi til athafna 

þótt 3-5 ár séu liðin frá greiningu hjá sumum þeirra. Orkuleysið hefur haft áhrif á athafnir 

daglegs lífs, á heimilinu, í tómstundum og á vinnustað. Það var flestum nauðsynlegt að hvílast 

eftir vinnudaginn, sérstaklega í upphafi. Nokkir þátttakendur töluðu um að allur tími fyrir utan 

vinnuna hafi í upphafi farið meira og minna í að sitja í stól eða liggja á sófanum. Yngra 

fólkið, sem á börn heima, lýsti því hve erfitt það var til dæmis að geta ekki setið til borðs með 

börnunum við kvöldmatinn og vera í staðinn áhorfandi úr sófanum. Einstæð móðir varð alltaf 

að senda son sinn til ömmu og afa í kvöldmat því að hún orkaði engan veginn að elda fyrir 

hann.  

„Þetta hérna er eins og svona einhvern veginn algjört magnleysi, þetta er 

ekki að vera þreyttur, það skipti engu máli þótt maður myndi fara að sofa 

næstu þrjá tíma til að reyna að hvíla sig, þá vaknar maður jafn þreyttur og 

maður fór að sofa, þannig að þetta er ekki svona venjuleg þreyta sem að 
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kemur, þú veist, einhvern veginn bara við álag við að labba upp brekkur 

eða eitthvað, að þá þarf maður að hvíla sig tvisvar á leiðinni upp, einhver 

brekka sem maður fór létt með áður“ (viðmælandi 7). 

Andlega þreytan jókst oftast eftir því sem leið á í lyfja- og geislameðferð og sum áttu það til 

að verða grátgjörn, auðsærð eða uppstökk á þessu tímabili. Einn þátttakenda talaði um að 

lyfin sem hann þurfti að taka í einhvern tíma eftir skurðaðgerð væru hemjandi á drifkraftinn í 

karlhormónunum. Áhrifin af þeim hefðu gert það að verkum að hann þekkti sjálfan sig ekki 

lengur. Hann varð að eigin sögn voðalega skrýtinn, viðkvæmur og einbeitingarlaus.  

„Auðvitað voru það þessi inngrip og maður var lengi að jafna sig svona og 

komast á fætur…“ (viðmælandi 8). 

Þær breytingar sem þátttakendur lýsa höfðu áhrif á heimilislífið og urðu sumir að láta af 

venjubundnum hlutverkum eins og að sjá um þvott, þrífa og elda matinn. Þeim leið illa yfir að 

horfa á makann gera öll verkin og töluðu sumir um að sektarkennd og að andlegt óþol bitnaði 

bæði á maka og börnum.  

„Andlegt álag þoldi ég ekki voðalega vel, sko, svona sérstaklega svona í 

lyfjameðferðinni, þá voru sterar sem, svona, höfðu einhver áhrif í fleiri 

daga … Ég var ósanngjarn í samskiptum við börnin og stundum þurfti ég 

bara að fá hálftíma, korter til að leggja mig hérna seinnipartinn svona á 

úlfatíma“ (viðmælandi 5). 

4.1.2. Spegilmyndin 

Bæði karlarnir og konurnar töluðu um að sjálfsmynd og sjálfstraust hefði bognað í þessu ferli 

en konurnar þó heldur meira en karlmennirnir. Útlitsbreytingar eins og missir brjósts, innfallin 

bringa og þyngdaraukning, sem og ótti við að geta ekki eignast börn áttu þar stóran hlut að 

máli. Karlmaður sem fór í meðferð við blöðruhálskirtilskrabbameini lýsti hvernig meðferðin 

breytti honum þar sem tilfinningarnar voru brenglaðar miðað við það sem hann fann fyrir 

venjulega og að það var óþægileg upplifun. Fleiri en ein kvennanna höfðu bætt á sig allt að 20 

kílóum eftir meðferð og olli það miklum áhyggjum. Flestir þátttakendur töluðu um minnkaða 

getu til hreyfingar, og þar af leiðandi gátu þau ekki sinnt tómstundum eins og áður eins og t.d. 

boltaíþróttum með vinunum eða krefjandi gönguferðum sem hafði verið hluti af lífsstíl. Þá 

nefndi ein að hún gæti ekki prjónað lengur og þessi skerðing hafði áhrif á andlega heilsu og 

leiddi til depurðar og leiða hjá sumum þeirra. Þannig höfðu skert lífsgæði og hlutverkamissir 

áhrif á alla þátttakendurna en þau hafa reynt að finna nýjar leiðir og vinna úr þeim vanda hvert 

á sinn hátt. Ein af yngri konunum fannst eins og hún væri orðin gömul kerling á 

breytingaskeiði og átti erfitt með að sætta sig við líkama sinn og líðan. Hún var mjög ósátt við 
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orkuleysið og fékk tár í augun þegar hún lýsti því hve mikið hana langaði til að hlaupa 

utandyra á ný en hún þyrfti að láta sér nægja að ganga rólega innandyra á bretti eða nota 

skíðavél vegna þess að liðirnir voru stirðir og hún yrði að fara varlega. 

„Þegar ég var á lyfjunum, þá var ég til dæmis með hita og svitakóf, þú 

veist, svona breytingaskeiðseinkenni, og miklu meiri stirðleika og svona, 

þannig að þá leið manni svolítið eins og gamalli kerlingu, þú veist, það er 

alveg eitthvað, og svo náttúrlega fitnaði ég í lyfjameðferðinni um svona 15 

kíló. Það er alveg eitthvað, svona, sem ég myndi vilja losna við og þá 

hugsa ég að kannski fæ ég meiri orku ef ég næ því … þannig að þú veist, 

ég held að ég sé ekki sátt eins og ég er núna og vil reyna að laga þetta, ég 

held að ég eigi að geta gert það, allavega að einhverju marki, þú veist, þó 

ég verði kannski aldrei eins og ég var áður, en svona í líkingu eða nær því 

allavega“ (viðmælandi 2). 

Það skein í gegn í öllum viðtölunum að þátttakendur vildu vera virk, ná að sinna 

fyrri hlutverkum og öll voru þau tilbúin til að gera allt sem í þeirra valdi stóð til að 

ná upp orkunni. Það fór þó eftir dagsforminu hvað þau gerðu mikið því að 

stundum helltist andleg og líkamleg þreyta yfir þau. Margir af þátttakendum lýstu 

því að þau vildu gera gagn og fá virðingu fyrir það sem þau standa fyrir, þau væru 

sömu einstaklingar og áður. Að sama skapi segjast þau hafa gengið í gegnum erfitt 

lífsskeið sem hefði breytt hugarfari þeirra og reynsluheimi. Einn þátttakandi talaði 

um löskun sem hefði áhrif á allt sem hann gerði. Annar tók svo til orða að hann 

hefði verið forritaður upp á nýtt. Þá sagðist einn jafnframt hafa þörf fyrir að upp-

lifa að geta staðið bæði undir eigin væntingum og annarra hvað varðar fjölskyldu-

líf og vinnu en þetta sé oft erfitt vegna skerðinganna sem 

krabbameinsmeðferðirnar valda. 

„Andlega og líkamlega fannst mér ég vera bara svona, þú veist, orðinn 

hálfgert grænmeti einhvern veginn, bara gæti ekki staðið undir því sem að 

ég ætti að standa undir og vildi standa undir og það svona einhvern veginn 

bjó til bara nett þunglyndi, sko, svona vanlíðan yfir því að geta ekki … þá 

geta farið að koma svona raddir í hausinn á manni sem segja: heyrðu þú ert 

bara gjörsamlega búinn á því, heyrðu þú nærð þessu ekki, þetta gengur 

ekki, og eitthvað svona, einhverjar svona raddir sem að maður þarf að 

reyna að breyta en, hérna, það bara tekur tíma, þú veist“ (viðmælandi 7). 

Þátttakandi sem þurfti að fara í skurðaðgerð vegna blöðruhálskirtilskrabbameins sagði frá því 

að aðgerðin hefði haft í för með sér afleiðingar eins og þvagleka og erfiðleika í samlífi og að 

hann geri sér grein fyrir að þetta séu einkenni sem munu vara alla ævi. Hann talaði um að 
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hann vildi frekar búa við þessar afleiðingar það sem eftir væri heldur en að vera ennþá með 

krabbamein, það hefði verið skorið burt og því væri hann feginn. Hann hefði horft upp á 

félaga sem hefðu fengið aðrar meðferðir og væru stöðugt að glíma við krabbameinsvöxt og 

væru miklu veikari en hann.  

„Og afleiðingar af svona skurðaðgerð eru langvarandi og vara alla ævi… 

eftir þá var ég á þriggja mánaða skammti af lyfjum, og á meðan á 

geislameðferðinni stóð, ég veit ekki hvað ég á að kalla það…ekki þessi 

krabbameinslyf heldur svona andhormón eða eitthvað svoleiðis til þess að 

hemja því að drifkrafturinn í þessum krabbameinum eru karlhormónin, og 

ég var orðinn mjög skrýtinn andlega, þekkti mig ekki lengur…“ 

(viðmælandi 8). 

4.1.3. Lífsgildin 

Allir þátttakendurnir töluðu um breytt lífsgildi og lífsviðhorf. Það átti bæði við um 

fjölskyldulíf og viðhorf til vinnu. Að vera í núinu og njóta líðandi stundar var 

áberandi viðhorf. Að vinna minna, vera meira með fjölskyldunni og gera meira af 

því sem þeim finnst skemmtilegt er þeim mikilvægara í dag en áður. Þótt vinnan 

sé þeim mikilvæg og nauðsynleg til að sjá fyrir heimilinu, komast út, hitta sam-

starfsfólk og gera gagn þá töluðu þau samt um að hún væri ekki endilega í fyrsta 

sæti. Einn þátttakandi talaði um að hann vildi núna fá meira út úr öllum hlutum. 

Við spurningunni um hvort samskipti hefðu breyst innan fjölskyldunnar þá 

svöruðu þau öll að þau hefðu styrkst, böndin væru þéttari, þau nytu betur að vera 

innan um sína nánustu og það skipti mestu máli. 

„Ég á svolítið erfitt með að koma hugsunum í orð en maður vill einhvern 

veginn fá meira út úr öllu, maður vill fara að njóta þess að vera til, það er 

þannig meira heldur en maður kannski hugsaði þegar allt gekk sinn 

vanagang og allt virtist vera í lagi“ (viðmælandi 8). 

Einn þátttakenda talaði um að hann hefði alltaf unnið mjög mikið um ævina vegna þess að 

hann var með stóra fjölskyldu á sínu framfæri. Börnin væru nú farin að heiman fyrir löngu en 

þótt heimilið hefði minnkað til muna þá hélt hann áfram að vinna langa vinnudaga. Í 

veikindunum áttaði hann sig á að hann væri að ganga á vegg og skellti hann skuldinni á 

uppstafnaða vinnuþreytu, og krabbameinsþreytu í ofanálag, sem gerði það að verkum að hann 

átti ekkert eftir fyrir sig sjálfan. Nú, fjórum árum eftir krabbameinsgreiningu, hefur lífsstefnan 

gjörbreyst þannig að samhliða minni vinnu sinnir hann áhugamáli af miklum krafti. Að hafa 

nóg fyrir mat og rétt rúmlega það fyrir sig og fjölskylduna er hans mottó, hann hafi enga 
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löngun í „dauða“ hluti eins og t.d. stærri bíl. Þá hafi hann einnig hugsað öll samskipti upp á 

nýtt, eins og við einstaklinga sem hann umgekkst áður en hann veiktist og hverja hann vilji 

eiga samskipti við í dag. Sumir af gömlu kunningjunum hafi dregið úr honum orkuna og hann 

hafi ekki þörf fyrir það. 

„Eitt af þessu er að þegar maður kúplar sig svona út og veikist þá slítur 

maður á ýmislegt hér og þar, maður dregur sig svolítið til hlés og svo 

þegar maður hressist og er að fara af stað aftur, þá hefur maður val um það 

hvort að maður taki upp alla þræði aftur sem maður var að gera eða ekki, 

þannig að sjálfkrafa til dæmis minnkuðu samskipti við sumt fólk“ 

(viðmælandi 7). 

 

Einn af yngri þátttakendunum lýsir því svo að bæði hann og konan hans hefðu unnið mikið á 

árum áður og allt of langa vinnudaga. Fyrir hrun voru þau í mikilli hringiðu og miklum upp-

gangi en síðan hefði það allt horfið á einni nóttu. Í dag segist hann frekar vilja lifa, sinna fjöl-

skyldunni, áhugamálum, vinna minna og halda heilsu. Hann sagðist vel geta hugsað sér að 

skipta alveg um starfsvettvang, úr fjármálageiranum yfir í eitthvað allt annað. 

„Meira að segja, sko, veikindin hafa opnað augu manns eða hafa kennt 

manni að meta lífið á annan hátt…ég væri til í að vinna, þú veist, ég væri 

til í að vinna bara á Landspítalanum eða þess vegna bara við að reisa nýjan 

Landspítala eða eitthvað, sko“ (viðmælandi 5). 

Kona um sextugt sagði að þessi lífsreynsla hefði breytt miklu hjá henni og hún væri farin að 

horfa öðrum augum á lífið. Hvað varðaði vinnuna, þá hefur hún ekki löngun til að vinna fulla 

vinnu eins og áður, hálf vinna væri nóg og hún nyti þess meira núna að gera skemmtilega 

hluti fyrir utan vinnuna. Hún tók þó fram að það væri líka gott að geta unnið hálfa vinnu. 

„Að mörgu leyti, sko, þá hef ég betra líf fyrir utan vinnuna, meiri tíma til 

að vera með fjölskyldunni…og svo get ég verið miklu meira með 

barnabörnunum og mér finnst það rosalega flott, sko, og hafa bara meiri 

tíma til að dunda mér eitthvað sjálf, bara í rólegheitunum, heldur en ef 

maður væri að vinna fulla vinnu og væri í rauninni bara alltaf þreyttur eftir 

vinnudaginn og ekki með orku til að gera mikið meira“ (viðmælandi 1). 

Flest töluðu þau um að litlu hlutirnir skiptu meira máli en áður og að þau tækju hlutunum ekki 

eins sjálfsögðum og fyrir veikindin. Ein af yngri konunum talaði um að það hefði verið erfitt 

að kyngja því að vera svona ung og greinast með krabbamein, það hefði komið henni algjör-

lega í opna skjöldu og hún einhvern veginn ekki búist við því að það myndi gerast. 

„Maður hélt einhvern veginn að maður ætti ekkert að veikjast þegar maður 

er svona ungur … já, ég held ég sé bara að reyna meira að lifa í núinu, 
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skilurðu, og gera bara það sem mig langar að gera bara strax, ekki vera 

bara að segja, já, ég geri það bara eftir tíu ár, eða eitthvað … það er alveg 

klárlega búið að breyta manni. Ég var miklu meira hörkutól, held ég, áður, 

núna er ég miklu svona meyrari með alls konar“ (viðmælandi 2). 

Ungur þátttakandi sagði frá því hvernig hann væri orðinn miklu opnari við fjölskyldu og vini, 

sagðist segja þeim frá öllu sem væri að gerast og það hefði hjálpað honum að ná upp andlegri 

heilsu. Honum fannst jákvætt að geta tekið þetta nýja viðhorf með inn í framtíðina því að 

hann hefði áður verið lokaður og svartsýnn en væri nú opnari og bjartsýnni á lífið. 

„Andlega uppbyggingin er eitthvað sem að í raun og veru gengur vel, sko, 

ég átta mig á að hún verður aldrei búin, hún verður eilífðarverkefni og ég 

hef fundið hérna alls kyns leiðir til þess að vinna í þessu og ég held að 

þessi nálgun mín á að opna mig svona svakalega hafi verið bara rosalega 

góð ákvörðun eftir á“ (viðmælandi 6). 

4.2. Stuðningur og endurhæfing 

Annað meginþema sem greint var í niðurstöðunum snýr að endurhæfingu og stuðningi en allir 

þátttakendurnir höfðu fengið einhvern stuðning, mismikinn þó og á mismunandi stöðum, auk 

þess sem þau nýttu sér úrræði sem þau þekktu fyrir í daglegu lífi. Þetta þema hefur tvö undir-

þemu og það fyrra snýr að því að vera virkur og ná upp orku en seinna undirþemað fjallar um 

reynslu þeirra að vera á meðal jafningja. Þeim fannst öllum mikilvægt að vera virk í daglegu 

lífi því að það að „sitja bara á sófanum“ gerði þeim ekkert gott. Þau þyrftu að hitta aðra, gera 

eitthvað skemmtilegt og hreyfa sig.  

4.2.1. Virkni og orka  

Allir þátttakendur töluðu um mikilvægi þess að fá stuðning og endurhæfingu í þessu ferli og 

var samhljómur með þeim að allir sem greinast með krabbamein ættu að hafa aðgang að 

endurhæfingu. Þátttakendur höfðu leitað eftir mismunandi úrræðum í samfélaginu, auk þess 

að nota leiðir sem þau þekktu og stunduðu sjálf áður en þau veiktust, eins og til dæmis 

hugleiðslu, sund, gönguferðir og fleira. Samvera með fjölskyldu átti stóran þátt í að efla þau í 

þessum erfiðu aðstæðum en þau voru sammála um að það eitt og sér dygði ekki og að 

faglegur stuðningur væri líka nauðsynlegur. Allir þátttakendur höfðu á einhverju tímabili, 

mismikið, þó leitað til Ljóssins, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöðvar fyrir krabbameins-

greinda, auk þess sem sum þeirra höfðu fengið stuðning hjá Landspítalanum, Krabbameins-
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félagi Íslands, Heilsustofnun Náttúrulækningafélagsins í Hveragerði, hjá Virk endurhæfingar-

sjóði, Hreyfingu heilsulind, Heilsuborg og á fleiri stöðum. Þeim fannst ómetanlegt að fá 

stuðning og utanumhald til að byggja upp líkama og sál.  

Einum þátttakanda fannst eftirminnilegt þegar hann var spurður af iðjuþjálfa hvernig 

venjulegur dagur væri og sagðist hann þá hafa áttað sig á að fólk þarf hjálp til að komast í 

gegnum þetta tímabil til að geta haldið daglegu lífi áfram.  

„Það var mjög góð spurning og það var eiginlega þar sem ég áttaði mig á 

að fólk þarf að vera svolítið andlega sterkt til að enda ekki hálfpartinn sem 

öryrki, sko, það er ekkert mál að breytast í iðjuleysingja, eða bara þannig, 

kannski djúpt í árina tekið, það er ekkert mál að vorkenna sér og allt í lagi 

að vorkenna sér en það er ekkert mál að veslast upp og kannski verða 

svona meira þá andlegur sjúklingur í kjölfarið á þessu“ (viðmælandi 5). 

Sumir þátttakenda sögðust safna andlegri orku í gegnum hugleiðslu sem þau 

stundaðu í næði og ró á eigin heimili. Að hitta fagaðila úr mörgum stéttum, stunda 

hreyfingu, fræðslufundi og áhugamál var þeim nauðsynlegt í þessu ferli til þess að 

ná betri heilsu og viðhalda virkni. Það var misjafnt hve virk þau voru í 

endurhæfingu, sum gerðu eitthvað daglega sérstaklega meðan á veikindaleyfi stóð 

en hjá nokkrum dró úr virkni eftir að þau sneru aftur í vinnu vegna þess að orkan 

leyfði ekki meira en vinnudaginn. 

„Það er oft sem maður er kannski þreyttur í hausnum og ef maður fer út og 

hreyfir sig aðeins þá einhvern veginn verður maður ferskari“  

(viðmælandi 4). 

Margir af þátttakendunum sögðu frá því hve mikils virði það væri að geta gert eitthvað 

skemmtilegt, að vera virkur og hitta aðra, og oft varð það til þess að þau gleymdu veikind-

unum. Þeim fannst mikilvægt að hafa stað þar sem heildræn sýn á endurhæfinguna væri til 

staðar og þau hefðu aðgang að fjölbreyttum úrræðum. Þá sögðu mörg að það þyrfti líka að 

huga vel að andlegu heilsunni til að komast í gegnum þetta.  

„Mér fannst rosalega gott að hafa eitthvað fyrir stafni af því ég var 

náttúrlega fyrstu þrjá mánuðina vikulega í lyfjameðferð en alla hina 

dagana var fólk náttúrlega bara í vinnunni að sinna sínu og í staðinn fyrir 

að ég væri bara heima, eitthvað bara undir sæng, þú veist, þá fór ég að 

mæta í Ljósið á námskeið fyrir nýgreindar konur og jóga og alls konar 

námskeið sem mér fannst spennandi og svo var ég aðeins að leira“ 

(viðmælandi 2).  
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Áberandi var í viðtölunum hvað allir töluðu um að hreyfing væri mikilvæg í þessu ferli til að 

fá aukna orku og höfðu læknar haft á orði við nokkra hve miklu máli þetta skipti fyrir líkam-

lega heilsu. Ung kona sagði að það hefði bjargað orkunni að mæta reglulega í endurhæfinguna 

í Ljósinu og vera í félagsskap þar með öðrum í ræktinni. Það hefði verið bæði betra og 

skemmtilegra að æfa með öðrum heldur en ef hún hefði farið ein í ræktina. Aðrir þátttakendur 

sögðust reyna að stunda eins mikla hreyfingu og þau gætu en sum urðu að hætta við 

líkamlegar áskoranir sem höfðu verið auðveldar áður fyrr en fóru nú að hægar í sakirnar 

sökum verkja og þreytu.  

„Líkamleg uppbygging hefur farið fram mikið hérna í tengslum við 

sjúkraþjálfarann í Ljósinu og mig sjálfan bara og ég hef sinnt því mjög vel, 

og er langt á undan áætlun í því í raun og veru, sko, og fengið hrós bæði 

frá lækninum mínum og öðrum hvað þetta hefur gengið vel“ (viðmælandi 

6). 

Einn þátttakandinn sagði að það hefði hjálpað sér mikið að fara út á land í sumar-

bústaðinn sinn þegar hún hafði heilsu til. Þar gat hún farið í gönguferðir í 

náttúrunni og það hefði hjálpað henni bæði andlega og líkamlega. Auk þess sótti 

hún stuðning á mismunandi stöðum þar sem hún fékk faglega handleiðslu. 

„Ég fór í þessa meðferð, þá var hún svakalega mikil þannig að ég var mjög 

veik eftir hana…ég fór alltaf í sveitina þegar ég gat og var náttúrlega að 

fara í Ljósið, það var náttúrlega mjög gott þarna á tímabili að vinna með 

sálina og síðan fór ég líka á Reykjalund…þar fékk ég svona aukinn styrk 

og svo eftir að ég var byrjuð að vinna þá fór ég í Virk líka“  

(viðmælandi 1). 

Karlmaður á miðjum aldri talaði um að hann hefði fengið sér hund í veikinda-

ferlinu og eftir það hefði orðið algjör bylting í að ná upp þreki. Hann hefði oft 

langað til að leggjast á sófann og hvíla sig því að þrekið var lítið en hundurinn dró 

hann út og oftast fór hann út fyrir bæinn til að vera í tengslum við náttúruna. 

„Þetta finnst mér skemmtilegt, þetta er uppbyggjandi og er útivera og 

hreyfing og ég reyni að búa til gott pláss fyrir það í staðinn fyrir að hugsa, 

ég þarf að vinna og gamli afkomukvíðinn, að hann þarna banki upp á“ 

(viðmælandi 7).  
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4.2.2. Að vera meðal jafningja 

Að hitta jafningja og geta speglað eigin líðan í tengslum við aðra sem voru að ganga í gegnum 

sömu lífsreynslu hjálpaði þátttakendum mikið. Þau höfðu öll haft samskipti við aðra krabba-

meinsgreinda einstaklinga og fannst það gefa sér mikið. Þar fundu þau skilning og oft besta 

stuðninginn því að eins og einn sagði: „Þú þarft ekkert að útskýra fyrir öðrum krabbameins-

greindum, þau vita svo vel hvernig manni líður.“ Einn þátttakandi sagðist hafa fengið andlega 

upplyftingu við að vera í kór. Hún hefði á meðferðartímabilinu kynnst annarri konu með 

krabbamein og sú hefði drifið hana með sér að mæta á kóræfingar. Að fara út úr húsi hitta 

aðra og syngja hefði gert henni mjög gott og að hún hefði alltaf komið glöð heim. Þá sagði 

ung kona frá því hvað það væri mikill styrkur í að hitta jafnöldrur sínar og geta deilt öllu með 

þeim, hvort sem það var bara spjall um daginn og veginn eða um veikindin. 

„Það sem ég fékk mest út úr endurhæfingunni var að hitta, þú veist, 

stelpurnar sem eru svona á svipuðu róli og ég, maður einhvern veginn gat 

talað við þær, ég fékk mest út úr því, svona jafningjastuðningur, já, og 

svona einhvern sem skilur mann og veit hvað maður er að ganga í gegnum, 

það gaf mér rosa mikið“ (viðmælandi 4). 

Ein kvennanna lýsti því að þótt hún væri nánast hætt að fá stuðning og endur-

hæfingu þá ætti hún ennþá vinkonur sem hún hefði kynnst á þessu tímabili og þær 

héldu hópinn. Það sem hefði tengt þær saman var reynslan og það að þær hefðu 

allar verið mjög virkar en hefðu jafnframt allar þurft að breyta um stefnu vegna 

orkuleysis og enginn þeirra væri í fullri vinnu lengur. 

„Við erum sex konur sem kynntumst á sínum tíma og héldum mjög mikið 

hópinn þar og tókum þátt í bara eiginlega öllu sem að var boðið upp á, 

hvort sem það var líkamsrækt eða iðja, og við borðuðum saman og við 

höldum ennþá saman, hittumst ennþá reglulega allar þessar konur“ 

(viðmælandi 3). 

4.3. Hin vinnandi vera 

Þriðja meginþemað sem greint var snýr að vinnustaðnum og upplifun þátttakenda af því að 

snúa aftur til vinnu, ýmist strax eftir greiningu eða veikindaleyfi, en það var misjafnt hve lengi 

fólkið var frá vinnu. Þemað hefur fjögur undirþemu. Fyrsta undirþemað snýr að viðhorfi og 

væntingum þátttakenda, bæði í eigin garð og til vinnustaðarins, en öll höfðu þau haft vænt-

ingar um að snúa aftur til vinnu og það viðhorf að það væri þeim til góðs. Annað undirþemað 

fjallar um stuðning og sjálfræði í starfi en upplifanir þátttakenda af því hvort þeim fannst 
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stuðningurinn og sjálfræðið jákvætt eða neikvætt voru mjög mismunandi. Þriðja undirþemað 

snýr að vinnuumhverfinu í dag og upplifunum þátttakenda á hæfni stjórnenda til að taka á 

móti krabbameins greindum aftur til vinnu. Fjórða undirþemað fjallar um hvort þátttakendur 

upplifi að næg upplýsingagjöf sé fyrir hendi til samstarfsmanna og svo hvernig þau sjái 

framtíðina fyrir sér hvað varðar vinnu. 

4.3.1. Viðhorf og væntingar til vinnugetu  

Áhersla var lögð á að fanga upplifun þátttakenda af því að snúa aftur til vinnu og í því 

samhengi var horft til mikilvægi vinnunnar og væntinga um vinnugetu. Viðmælendurnir 

höfðu mismundi viðhorf til eigin vinnu en öll töldu þau mikilvægt að hafa vinnu, bæði til að 

eiga fyrir salti í grautinn en einnig til að halda daglegri rútínu og eiga góða vinnufélaga. 

Þannig töldu þau sig eiga í félagslegum samskiptum við gott fólk, auk þess að vera virkir 

þjóðfélagsþegnar. Þeir þátttakendur sem voru komin yfir miðjan aldur tóku að jafnaði veik-

indaleyfi í eitt ár eða lengur. Þau voru búin að vinna sér inn réttindi og fannst réttlátt að nýta 

þau og höfðu það að markmiði að reyna að ná upp vinnuþreki. Öll höfðu þau væntingar um að 

fara aftur til vinnu og fannst það mikilvægt og hlökkuðu til. Áberandi var að yngri þátttak-

endurnir vildu halda vinnusambandi góðu á veikindatímabilinu og í upphafi höfðu þau öll 

væntingar um að vera í vinnu allt veikindaferlið. Það breyttist síðan hjá yngri konunum sem 

enduðu í veikindaleyfi m.a. vegna þess að þær fóru í stórar skurðaðgerðir. Í upphafi höfðu þær 

samt væntingar um að fara til vinnu fljótlega eftir aðgerð og gerðu þær sér ekki grein fyrir 

afleiðingum aðgerðar og meðferða. Önnur kvennanna mætti aftur til vinnu eftir hálfnað ferli 

lyfjameðferðar en þegar hún byrjaði að sinna vinnutengdum verkefnum uppgötvaði hún að 

andlega hliðin var brotin og fór þá í veikindaleyfi að tilstuðlan yfirmanns. Aðspurð sagði hún 

að yfirmenn ættu að senda fólk í veikindaleyfi strax, þannig að væntingar hjá krabbameins-

greindum í eigin garð væru ekki óraunhæfar.  

„Ég fann alveg að ég var ekki til staðar, ég var bara einhvern veginn 

alltaf bara með hugann við þetta og þannig að ég gat ekkert verið að 

aðstoða einhverja aðra þegar ég gat ekki verið með mig á hreinu. 

Það var bara þarna fyrstu dagana, maður var bara að átta sig á þessu  

og ætlaði að vera ógeðslega sterkur…en mér fannst bara rosalega fínt 

að vera bara í þessu verkefni og einmitt mæta í Ljósið og ræktina og 

kórinn og vera bara að sinna einhverju öðru heldur en að vera hugsa 

um einhverja kúnna sem að ég hefði kannski ekki getað sinnt“ 

(viðmælandi 2). 
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Þrátt fyrir tilhlökkun þá upplifðu nokkrir af þátttakendunum að það hefði líka verið erfitt að 

hefja störf aftur og þannig voru væntingar um vinnugetu voru oft meiri en orkan leyfði. Þeir 

þátttakendur sem fóru í veikindaleyfi lýstu mikilli tilhlökkun að snúa aftur til vinnu, þeim 

fannst þau tilbúin og vildu fá daglega rútínu aftur í líf sitt. Þeim sem upplifðu traust, 

sveigjanleika, umhyggju og virðingu yfirmanna og samstarfsfólks leið vel með að koma til 

baka eða að vera í vinnusambandi meðan á meðferð stóð. 

„Mér fannst rosalega gott þegar ég var að byrja að vinna að fá þessa 

rútínu, að verða að vakna og fara af stað…það var bara mjög erfitt oft 

í upphafi og stundum ennþá er ég þreytt á morgnana, það eru svo 

misjafnir dagar en það er mjög gott að þurfa að gera eitthvað, þurfa að 

vakna og fara af stað, og ég held að ef ég væri ekki að vinna þá myndi 

ég reyna að setja upp eitthvað, fara í sund eða eitthvað strax á 

morgnana“ (viðmælandi 1). 

Einn þátttakanda vann sem sjálfstæður atvinnurekandi í 60% starfshlutfalli en hinn hlutann 

sem launþegi hjá vinnuveitanda. Við veikindin hrundu tekjurnar þar sem hann fékk aðeins 

greitt sem svarar 40% af launum. Hann hafði væntingar um að geta áfram sinnt starfinu sem 

sjálfstætt starfandi en eftir nokkrar tilraunir hætti hann. Starfið fól í sér náin samskipti við fólk 

þar sem hann þurfti að gefa mikið af sér og hann hafði ekki andlega getu til þess. Aðspurður 

sagði hann að þau hjónin hefðu þurft að endurskoða fjármálin, þau drógu úr útgjöldum og þá 

hefði þetta gengið. Eftir tvö ár fór hann aftur til vinnu en hafði ekki löngun til að fara aftur í 

sama launaða starf og hann hafði verið í, sagðist hafi verið eini fagaðilinn og þreyttur á að 

vinna bara með ófaglærðu fólki á vinnustaðnum og þess vegna sagt upp í veikindaleyfinu. 

Hann hefði ekki haft áhyggjur af að fá ekki nýja vinnu þar sem menntun hans nýttist vel á 

mörgum stöðum. 

„Já, þetta var, sko, ég hef aldrei upplifað mig svona burnout en ég 

hugsaði, getur það verið svona ofan í veikindin, því ég var búinn að 

vinna mjög mikið lengi og þegar ég veiktist…Þannig að mér fannst ég 

vera bara ofsalega búinn á því vinnulega þegar ég átti að fara af stað 

aftur, sko, en ég fór samt af stað og hérna, var kannski í mánuð eða 

eitthvað og stoppaði aftur“ (viðmælandi 7). 

Yngri karlmennirnir héldu vinnusambandi allan tíma meðferðarinnar og voru aðeins frá í 

nokkra daga í senn í kringum meðferðir. Þeir sögðu báðir að það hefði verið mikilvægt fyrir 

þá að hafa eitthvað fyrir stafni og annar þeirra var í „léttri vinnu“ og honum fannst gott að 

komast út hitta vinnufélaga og gegna þeim skyldum sem vinnan bauð upp á. Hann hrósaði 

yfirmanni sínum fyrir að vera skilningsríkur og leyfa sér að hafa hlutina eins og hann þurfti 
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bæði í veikindaferlinu og í vinnunni almennt. Hann gat stjórnað vinnutímanum alfarið og 

komið og farið eins og hann vildi. Við veikindin var komið til móts við væntingar hans því að 

hann fékk skilning og umburðarlyndi þótt hann mætti í vinnuna án þess að vera með fulla 

vinnugetu. Hann valdi því sjálfur að mæta og fannst gott að hafa verkefni í staðinn fyrir að 

liggja heima og upplifði þannig að hann gerði gagn.  

„Miðað við hvernig álagið var að öllu öðru leyti í mínu starfi, sem var 

ekki mikið, sko, þá fannst mér bara allt í lagi að leggja aðeins á mig til 

að mæta, það var í sjálfu sér allt í lagi, það var bara eins og ég væri 

bara svoldið mikið þunnur“ (viðmælandi 5). 

Annar yngri karlmaður talaði einnig um að það væri gott að hafa verkefni og hafa nóg fyrir 

stafni. Þó kom fram að óöryggi um hvort hann héldi starfinu, ásamt skipulagsleysi yfirmanns í 

þessu ferli, varð til þess að hann þurfti að halda vinnusambandi þótt hann væri oft bugaður af 

þreytu og orkuleysi.  

„Í upphafi var það ok, ég er í þessu starfi hérna og ég vil ekki missa 

þetta starf, ég þarf að passa að halda stólnum mínum heitum eiginlega, 

ég er ennþá með kontról á hlutunum þrátt fyrir að vera ekki þarna alla 

daga … Það eru mjög margir innanhúss sem hefðu viljað komast í 

þennan stól, sko. Þetta er eftirsóknarverð staða, maður sá alveg fyrir 

að núna sjá einhverjir tækifæri til þess að reyna að stíga upp eða 

eitthvað svoleiðis“ (viðmælandi 6). 

4.3.2.  Stuðningur og sjálfræði á vinnustað 

Meirihluti þátttakenda lýsir góðu sambandi við vinnufélaga. Væntingar þátttakenda til vinnu-

getu voru ekki alltaf í samræmi við raunveruleikann og þau áttaðu sig fljótt á orkuleysinu og 

þreytunni þegar til vinnu var komið. Það olli í sumum tilfellum depurð því að sá tími sem ekki 

fór í vinnu varð ósjálfrátt að hvíldartíma þegar hugurinn stóð frekar til að sinna fjölskyldu og 

tómstundum. Meirihlutinn lýsir því svo að þetta ástand hafi verið mest í byrjun vinnusam-

bands en eftir því sem á leið þá hafi orkan aukist og meiri tími gefist í annað en vinnu og 

hvíld. Þó eru sumir ennþá að glíma við miklar aukaverkanir sem skerða lífsgæði þótt langt sé 

liðið frá greiningu og meðferð. Helmingur þátttakenda segir að yfirmenn sínir hafi verið 

skilningsríkir og flestir töluðu um gott samstarfsfólk sem var hjálplegt og að það hafi gefið 

þeim mikið að eiga í samskiptum við vinnufélagana. Misskilin umhyggja, að vera pakkað í 

bómull, var nefnd og vildi fólk meina að vel væri meint en sumum fannst hún vera yfirþyrm-

andi og kraftar þeirra væru ekki fullnýttir. Töldu þau að oft væri skilningsleysi um að kenna 

og að nánasta samstarfsfólk væri ekki meðvitað um líðan þeirra og vinnugetu. Meirihluti 



 

60 

 

þátttakenda bað um að fá að breyta vinnutilhögun og verklagi og að stytta vinnutímann en það 

var mismunandi mikill skilningur á því. Einn þátttakandi var á tveimur vinnustöðum vegna 

náms sem hann stundar með vinnu. Að eigin sögn var það erfitt í þessu ferli, þar sem hún 

þurfti í hverjum mánuði að skipta um starfsvettvang innan fyrirtækisins. Það varð til þess að 

hún upplifði sig alltaf sem „nýju konuna“ og samstarfsfélagar vissu ekki mikið um hagi 

hennar. Þrír af þátttakendum höfðu alveg í hendi sér hvernig þau höguðu vinnu sinni en aðrir 

lýstu aftur á móti áhugaleysi og skilningsleysi næstu yfirmanna. Einn þátttakenda sem var frá 

vinnu í þrjá mánuði eftir greiningu hafði væntingar um að ganga að sama starfi aftur. Starfs-

vettvangurinn fól í sér yfirumsjón með spennandi verkefnum þar sem hún kenndi meðal 

annars samstarfsfólki nýja tækni. 

„Ég held bara mér hafi bara alveg langað að fara að vinna aftur og ég 

fann það alveg hvað ég var spennt þegar ég byrjaði að vinna aftur, mér 

fannst gaman í vinnunni“ (viðmælandi 4) 

Spenningurinn og eftirvæntingin að byrja aftur í vinnu breyttist fljótt í vonbrigði og niðurbrot. 

Í fyrsta lagi fékk hún ekki verkefnin sem hún hafði haft umsjón með áður og í öðru lagi var 

hún látin fá mjög einhæft starf. Hún sagði að það hefði verið niðurlægjandi að taka við þessu 

einfalda verkefni og að sumarkrakkar hefðu ekki einu sinni fengið svona einfalt starf. Þá 

sagðist hún sjá eftir að hafa ekki leitað faglegs stuðnings strax eftir greiningu. Hún hefði átt í 

mikilli andlegri togstreitu þegar hún sneri aftur til vinnu og ekkert unnið úr því að hafa greinst 

með alvarlegan sjúkdóm. Þetta, ásamt því að vera ekki treyst fyrir fyrri verkefnum, hefði 

gjörsamlega bugað hana. Yfirmaðurinn hefði ekki sýnt skilning og sagðist vera að hlífa henni. 

Að lokum bað hún um að verða flutt yfir í aðra deild með nýjum yfirmanni og nýju 

samstarfsfólki. 

„Ég var mjög skvekkt, þetta fór alveg með mig og mér fannst það 

ömurlegt og bara braut mig rosa niður“ (viðmælandi 4). 

Annar þátttakandi lýsti því hvernig að verkefnin sem hún hafði haft umsjón með í yfir tuttugu 

ár á sama vinnustað voru hægt og rólega færð til og að lokum tekin af henni. Að sama skapi 

var hún ekki spurð hvort hún vildi fara inn í ný verkefni eða taka þátt í nýju skipulagi og 

aðspurð sagði hún að yfirmaður hennar á þeim tíma vildi hlífa henni. Hún var með mikla 

menntun og sérþekkingu á því starfi sem hún hafði sinnt af mikilli trúmennsku og gleði. Hún 

vissi vel að hún væri verr á sig komin líkamlega en áður, hefði minna úthald og væri ekki 

sama konan og áður en það afsakaði ekki framkomu yfirmanns og samstarfsfólks því að 

hugsanir hennar og andleg geta væru í lagi. Þetta upplifði hún sem algjört niðurbrot og 
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væntingar um að hún yrði áfram einn af skipuleggjendum starfseminnar urðu að engu. Hún 

upplifði að rödd hennar heyrðist ekki lengur og að hún skipti engu máli. Hún sagðist hafa sagt 

við yfirmann sinn: „Heyrðu, ég get alveg eins verið á kassa í Bónus eins og að vera að gera 

þetta.“ 

„Þetta var skrýtið að upplifa að vakna og langa ekki í vinnuna, það hef 

ég bara aldrei upplifað um ævina og eftir áratuga starfsreynslu að vera 

með rödd sem gilti ekki…vera ekki með í neinu, það, já, það var bara 

mjög erfitt…Já, þetta depraði mig meira heldur en…já, ég bara man 

ekki eftir öðru sem depraði mig jafn mikið, mér fannst þetta ekki 

eðlilegt, mér fannst ekki verið að nýta þá krafta sem ég hafði“ 

(viðmælandi 3). 

Ein kvennanna sem var um sextugt hafði unnið yfir 30 ár hjá sama fyrirtæki. Hún talaði um að 

hún fengi að ráða hvernig hún hagaði skipulagi vinnunnar og var ánægð með vinnustaðinn og 

samstarfsmenn. Hún réð hve lengi hún væri í veikindaleyfi og sagði að stjórnunarstíllinn væri 

góður í fyrirtækinu og henni liði vel. Henni fannst hún heppin að fá að byrja í 50% starfi eftir 

veikindin þar sem aðrir starfsmenn innan fyrirtækisins ynnu 100% vinnu og það væri megin-

reglan hjá fyrirtækinu. Hún væri nú að njóta þess að hafa unnið lengi hjá fyrirtækinu og 

sagðist gera sér grein fyrir að það væri mikilsvert að hafa starfsmann með svo mikla þekkingu 

og reynslu. Að sama skapi og þrátt fyrir mikla starfsreynslu og hollustu við fyrirtækið þá 

upplifði hún að geta ekki gert kröfur lengur til vinnuveitenda, eins og til dæmis að biðja um 

launahækkun vegna þessa og að hún væri ekki með fulla vinnugetu. Hún sagðist bara taka við 

því sem að henni væri rétt. Aðspurð sagði hún að þetta tengdist sjálfsmyndinni og að hún 

reyndi bara að vera sátt við það sem hún hefði. Ef til kæmi að hún missti vinnuna þá sagði 

hún að það skipti ekki miklu máli, hún myndi ekki reyna að finna aðra vinnu heldur færi þá að 

huga meira að sér persónulega og þeim áhugamálum sem hún hefur. 

„Maður er ekki svona að reyna að vera í einhverjum landvinningum 

eða reyna að vinna sig upp eða biðja um hærri laun eða eitthvað slíkt, 

það er eitthvað sem ég einhvern veginn finnst ég eigi ekki rétt á, bara 

tek sem það sem mér er rétt“ (viðmælandi 1). 

Einn þátttakenda stóð í flutningum milli landshluta strax eftir krabbameinsgreiningu. Hann 

sagðist hafa verið vel settur, átti veikindarétt og var frá vinnu í eitt ár. Vegna flutninganna 

þurfti hann að leita að nýrri vinnu á nýjum stað og hann hræddist það ekki þótt stutt væri í 

ellilífeyrisaldur. Hann hafði nýtt tímann vel í veikindaleyfinu í líkamsrækt og vissi vel að 

orkan leyfði að hann gæti unnið hálfan vinnudag til að byrja með. Hann fór því sjálfur á staði 

og sótti um vinnu. Hann fékk fljótt vinnu á stað sem hann hafði haldið upp á og þekkti frá því 
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áður. Væntingar hans um vinnustaðinn voru jákvæðar enda þekkti hann fyrirtækið ekki af 

öðru en góðu. Eftir hálft ár vildi hann auka við sig vinnu og breyta vinnutíma. Ekki var tekið 

tillit til þessa og vonbrigðin voru of mikil til að hann hefði löngun til að vinna áfram á 

staðnum. Eftir eitt ár sagði hann upp og leitaði að öðru starfi.  

Mitt viðhorf til að leita að vinnu var mjög gott, ég ætlaði aldrei, var 

aldrei tilbúinn að vera hættur að vinna … ég vissi ekki nákvæmlega 

hversu mikla orku ég hefði en ég var bara í góðu standi, þannig, til 

þess að fást við þessa fjóra tíma á dag“ (viðmælandi 8). 

4.3.3. Vinnuumhverfið og hæfni stjórnenda 

Þátttakendur höfðu unnið mislengi á þeim vinnustað sem þau tilheyrðu eftir veikindaferlið, 

allt frá tveimur árum í rúm þrjátíu ár. Þeim leið að öllu jöfnu vel með að hafa vinnu, hitta 

vinnufélaga og tilheyra vinnustað. Eins og áður sagði höfðu allir þátttakendurnir verið í fullri 

vinnu fyrir greiningu en byrjuðu öll í skertri starfsprósentu í upphafi þegar þau komu að nýju 

til vinnu. Yngri karlmennirnir voru að huga að nýrri vinnu þegar viðtölin voru tekin og annar 

þeirra vissi að verkefnin sem hann hafði með höndum myndu klárast einn daginn og hann líkti 

vinnustaðnum við „eins konar líknardeild“. Hann vissi að markmiðið væri að leggja starf-

semina niður og var því undirbúinn undir að þurfa að leita að nýrri vinnu. Þrátt fyrir þetta leið 

honum vel í vinnunni og sagðist hafa hrósað yfirmanni sínum því að án hans skilnings þá 

hefðu erfiðleikarnir sem greiningin og meðferðin olli orðið miklu verri. Hann hafði hug á að 

vinna meðan á meðferð stóð og það var hægt vegna góðra vinnuskilyrða.  

„Hann er alveg sanngjarn og tekur tillit til aðstæðna líka, sko. Ég sagði 

honum að ég teldi að ég eiginlega hefði bara ekki getað verið á betri 

stað vinnustað meðan ég var að ganga í gegnum þetta og hann bara, já, 

hann var afar ánægður að heyra það“ (viðmælandi 5). 

Yngri karlmennirnir voru rólegir yfir því að þurfa að leita að nýrri vinnu. Sögðust hafa nokkra 

mánuði til þess og að þeir væru vissir um að þeir myndu fá góða vinnu. Að sjálfögðu þyrftu 

þeir vinnu til framtíðar til að leggja til heimilisins. Þeir töluðu báðir um að þeir væru ekki 

hræddir við að láta vita af veikindnum í ráðningarviðtölum en væru meðvitaðir um að það 

gæti kannski haft áhrif á það hvort stjórnendur myndu ráða þá í vinnu. Annar þeirra tók svo til 

orða að ef hann væri atvinnurekandi þá myndi hann vilja vita hvort viðkomandi væri sloppinn 

við veikindin eða ekki. Einn þátttakandinn var millistjórnandi í mjög krefjandi starfi og þar 

gat verið gríðarlegt álag allan sólarhringinn. Í upphafi veikindanna hringdi hann strax í yfir-

mann sinn til að segja honum tíðindin. Hann upplifði lítinn skilning og yfirmaðurinn hafði 
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reynt að gera lítið úr veikindunum, svona eins og að hann gæti „hrist af sér krabbameinið“. 

Þátttakandinn hlær við þegar hann segir frá þessu símtali því að honum fannst skrýtið að 

þegar hann var að tilkynna yfirmanni sínum um alvarleg krabbameinsveikindi „vildi hann 

samt ræða við mig daginn eftir í vinnunni“. Í veikindaferlinu sinnti hann starfinu ýmist á 

vinnustaðnum, þegar orkan leyfði, eða annars að heiman. Þegar hann var ekki á vinnustaðnum 

fann hann fyrir óöryggi um hvað væri í gangi og var alltaf með hugann við vinnuna þrátt fyrir 

mikil veikindi. Upplifunin var sú að hefði hann ekki „puttann á púlsinum“ þá var hann ekki 

öruggur um að halda vinnunni. Þegar hann horfir til baka yfir eins árs tímabil í þessum 

aðstæðum finnst honum að annar starfsmaður hefði átt að taka við hans starfi á meðan en 

jafnframt að hann væri öryggur um að „stóllinn“ biði hans þegar hann væri tilbúinn aftur. 

Þetta hefði yfirmaðurinn átt að sjá um í samráði við hann en skipulagning og fastmótaðar 

verklagsreglur var veika hlið yfirmannsins og hann sér nú að þetta var streituvaldur í veikind-

unum. Hann tók samt fram að honum líkaði vel við yfirmanninn og að yfirleitt væri hann 

góður í „mjúku málunum“ en þarna vantaði einhvern skilning sem hann gat ekki útskýrt. 

„Hann sagði það nú strax í upphafi, þessi yfirmaður, já, já, þú ert 

hraustur, þú kemst alveg í gegnum þetta…þrátt fyrir að ég útskýrði 

hvað þetta væri þá áttaði hann sig ekki á alvarleika málsins, nánast 

gerði svona lítið úr því þannig að ég skrifaði það bara á þekkingarleysi 

hjá honum, sko“ (viðmælandi 6). 

Þegar viðtalið fór fram hafði þessi þátttakandi sagt upp störfum. Ástæðan var sú að nýir 

eigendur höfðu tekið við fyrirtækinu, nýr forstjóri ráðinn og sá hafði lítinn áhuga á að nýta 

krafta starfsmannsins þótt hann hefði verið millistjórnandi mjög lengi og væri með mikla 

menntun sem nýttist vel á þessu sviði. Nýi forstjórinn hafði aðra sýn á starfið og vildi umbylta 

því. Að sögn viðmælanda var erfitt að nálgast forstjórann og ekki var hlustað á hans skoðanir 

eða ráðleggingar, þeir hefðu því verið sammála um að best væri að semja um starfslok. 

„Stjórnunarstíllinn var skrýtinn, lítið á staðnum hreinlega, ekkert 

aðgengilegur, svarar ekki tölvupóstum og mikill órói bara í hópnum 

yfirhöfuð, sko … og hann sýndi engan áhuga á að heyra í mér eða 

öðrum þarna í höfuðstöðvunum, var ekki aðgengilegur, ef hann 

neyddist til að koma á einhvern fund þá bara kom hann á fundinn og 

svo bara, ég þarf að fara, og hérna, beint eftir að fundi lauk, það var 

aldrei hægt að ná í hann“ (viðmælandi 8). 

Tvær af konunum töluðu um að yfirmenn vildu örugglega vel en þær upplifðu að þeim væri 

sýnd misskilin tillitssemi, eins og að þær kynnu ekki fyrri störf eða þeim væri ekki treyst að 

sama skapi og áður. Breytingar á starfshlutverkum án þeirra vitundar höfðu mestu áhrifin á 
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þær. Þegar önnur konan var spurð hvort hún hefði getað rætt missi á verkefnum við yfirmann 

sinn svaraði hún því til að það hefði verið erfitt og hún uppskorið lítinn skilning þótt yfir-

maðurinn hefði hlustað á útskýringar hennar. Hún sagði að hún gæti alveg unnið sömu störf 

og áður en að yfirmaðurinn hefði alltaf gert lítið úr því og sagt að hún ætti bara að jafna sig og 

að það tæki tíma að koma aftur. Á meðan væri best fyrir hana að vera í rólegri störfum með 

minna áreiti. Hún sagði að kannski hefði það að einhverju leyti verið rétt hugsun hjá 

yfirmanninum en ömurlegt engu að síður. Báðar konurnar fengu nýja yfirmenn, önnur vegna 

mannabreytinga á vinnustaðnum en hin vegna þess að hún bað um flutning yfir í aðra deild í 

fyrirtækinu.  

„Ég allavega hefði ekki viljað missa verkefnin mín. Ef ég hefði 

kannski fengið bara aðstoð við að halda í þau. Þau voru náttúrlega 

bara tekin strax … fólk var náttúrlega bara að, hvað á maður að segja, 

það náttúrlega hlúir að manni en þú veist…mér fannst ég vera ein að 

berjast fyrir vinnunni minni, sko, en ég meina, fólki þótti alveg vænt 

um mig og þykir ennþá, það hélt alveg utan um mig, sko, en vafði mig 

svolítið í bómull, bara hérna…mér fannst þetta bara kannski, bara 

braut mig pínu niður“ (viðmælandi 4). 

Við það að skipta yfir á nýja deild þurfti hún að læra nýja hluti, nýjar vinnureglur, kynnast 

nýjum yfirmanni og samstarfsfólki. Henni fannst gott að yfirmaðurinn þekkti hana ekki og tók 

henni sem hverjum öðrum og hún fékk verkefni við hæfi. Það að þurfa að skipta um deild og 

læra allt nýtt gerði það að verkum að hún hrundi andlega. Hún ætlaði að standa sig svo vel og 

sýna öllum að hún væri vel fær til vinnu en eftir hálft ár í vinnu á nýrri deild fór hún aftur í 

veikindaleyfi. 

„Ég varð svona ákveðnari í að sýna það að ég gæti alveg sinnt 

starfinu, ég væri alveg sterk og gæti komið til baka og miklu betri 

heldur en áður, sko…og hérna svo eiginlega bara sprakk ég…ég var 

bara rosa þreytt og átti voðalega bágt eitthvað, veit ekki alveg hvernig 

ég á að lýsa þessu nákvæmlega, ég bara var bara einhvern veginn 

buguð, bara grét við minnsta tækifæri og það mátti enginn segja neitt 

og var rosa viðkvæm fyrir öllu og voðalega bágt eitthvað…ég fékk 

aldrei hvatningu til að taka frí eða að ég ætti að hlúa að mér, aldrei 

einhvern veginn bent á að ég ætti að taka mér frí eða slaka á eða neitt 

svoleiðis, ég var bara rosa mikið veik og rosa mikið frá“  

(viðmælandi 4). 

Hin konan sem missti fyrri verkefni lýsir því svo að smátt og smátt hefðu vinnufélagar hennar 

áttað sig á því að hún væri ekki eins sterk líkamlega og áður. Hún var þreytt og hafði þess 

vegna lítið úthald, sem varð til þess að verkefnin hurfu smátt og smátt frá henni. 
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„Sko ég bara ég á dásamlega vinnufélaga…það var samt, þær fóru að 

átta sig á því hvað ég gat lítið og þá var það einhvern veginn þannig 

að það hurfu frá mér verkefni, það var ekki bara eitt starf heldur hafði 

ég undirbúið sýningar og taka á móti hópum og eitt og annað … ég 

held að það hafi verið að þau vildu hlífa mér, ég held þetta hafi verið 

mjög vel meint en það er voðalega erfitt að vinna í þessari stöðu en 

sem betur fer kemur þarna nýr yfirmaður og ég settist með henni og 

við fórum í gegnum þetta og það tókst aftur. Og hún sagði bara „þetta 

gengur ekki, nú bara gerum við þetta svona“ og það var sett á svoldið 

fast“ (viðmælandi 3). 

Með nýjum yfirmanni fékk hún aftur verkefni sem hæfðu menntun hennar og áhugasviði. Þótt 

verkefnin séu færri og einfaldari þá er hún sátt því að hún hafi átt þátt í að skipuleggja og 

velja þau. Þátttakendur töluðu um að þau voru mun sáttari ef starfshlutverkin breyttust að 

þeirra frumkvæði og upplifðu þá að þau væru við völd í eigin lífi. Þau upplifðu öll að þau 

væru ekki heil og átti það líka við þátttakendur sem voru komin í 100% starf, því að oft 

kláraðist öll orkan í vinnunni. 

Eldri karlmennirnir eru nú báðir í 100 % vinnu í dag. Eins og áður sagði byrjuðu þeir í skertu 

starfshlutfalli í um eitt ár. Annar þeirra er launamaður en hinn að hluta til og að hluta til sjálf-

stætt starfandi. Annar þeirra, sem á eitt ár eftir í eftirlaunaaldur, byrjaði í nýrri vinnu að loknu 

veikindaferli og eftir nokkra mánuði vildi hann bæði fá lengri vinnudag og breytingu á vinnu-

tímanum. Þrátt fyrir að hafa ítrekað talað við rekstrarstjóra sem lofaði breyttum vinnuskilyrð-

um þá gerðist ekkert. Það reyndist erfitt að ná til yfirmanna til að ræða málin og engir fundir 

voru haldnir með starfsfólki til að fjalla um vinnulag eða starfsmannamál. Þar sem hann upp-

lifði að ekkert væri á hann hlustað eða tekið tillit til þarfa hans þá sagði hann upp störfum eftir 

eitt ár.  

„Mér leið bara mjög vel þangað til ég ætlaði að fá vildi fá breytingu, 

vildi vinna meira og vildi fá breytingu á vinnutíma, vera ekki alltaf að 

vinna á síðustu stundu dagsins…jú, það var hlustað, það bara 

framkvæmdist ekki neitt, þeir voru ekki að funkera alveg rétt svo 

sagði ég upp og þá var rokið til handa og fóta og gert nýtt skipurit 

fyrir mig og allt svoleiðis en þá var bara of seint, ég var kominn út og 

búinn að fá aðra vinnu 100% vinnu“ (viðmælandi 8). 

Eins og áður sagði var einn af þátttakendunum að hluta til sjálfstætt starfandi. Hann hefur nú 

endurheimt orkuna að mestu leyti til að geta sinnt því starfi, þótt mikil nánd við kúnna geti 

valdið andlegri þreytu. Hann vinnur hins vegar sem launþegi í 60% starfi á vöktum. Hann 

lýsir frábæru samstarfsfólki þar sem vinnuandinn sé góður og fólk skipti verkefnum á milli sín 
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af skilningi og virðingu. Hann getur komið með tillögur sem yfirmenn hlusti á og fari eftir. 

Við veikindin valdi hann nýja lífssýn sem meðal annars felur í sér ný áhugamál. Þessi nýja 

tómstund krefst mikillar skipulagningar á tíma. Núverandi yfirmaður hans sýnir þessu mikinn 

skilning og hefur að hans beiðni breytt vaktaplani svo að vinna og tómstund gangi upp hjá 

honum.  

„Það er komin nýr deildarstjóri og hún, þessi sem er núna, er bara 

mjög fín…hún er bara ofsalega liðleg og kemur vel til móts við þarfir 

fólks en er samt alveg með allt á hreinu og getur alveg sagt bara 

„heyrðu, gerum þetta svona.“ Þannig að hún er mjög ákveðin en samt 

er hún mjög sveigjanleg og hlustar á mínar þarfir og það er auðmýkt í 

gangi“ (viðmælandi 7). 

Einn þátttakenda sem vinnur vaktavinnu hefur fengið að breyta vinnulagi þannig að hún þurfi 

ekki að sinna næturvöktum meðan hún býr við skerta orku. Í viðtalinu talaði hún oftar en einu 

sinni um að hún væri að gera sama gagn í vinnunni og aðrir. Samstarfsfólkið væri ekkert að 

hlífa henni og heldur ekki hún sjálf og hún gerði öll störfin eins og hinir. 

„Það er ekkert verið að hlífa mér eða neitt þannig, sko…skilurðu ég er 

ekki þannig að ég sé eitthvað að gera minna en hinir í venjulegri 

vinnu, skilurðu, þetta er meira þannig að ég er uppgefin eftir daginn“ 

(viðmælandi 2).  

4.3.4. Upplýsingagjöf og framtíðarsýn 

Þegar spurt var hvort og hvernig það eigi að veita upplýsingar og fræðslu inni á vinnustöð-

unum í kjölfar veikinda þá voru þátttakendur flest sammála um að það væri af hinu góða. Þau 

voru spurð um hvort samstarfsfólk hefði verið látið vita af veikindunum og hvort þau hefðu 

verið meðvituð um þær upplýsingar. Í heildina fannst þátttakendum að yfirmenn ættu að 

fræða starfsmenn um þessi mál, annaðhvort fara á námskeið sjálfir eða fá utanaðkomandi 

aðila inn á vinnustaðina til að samstarfsfélagar áttuðu sig á þeim breytingum sem geta orðið 

við greiningu og meðferð. Þau sögðu að ef slíkar upplýsingar og fræðsla lægju fyrir þá yrði 

ferlið auðveldara, skilningur yrði meiri hjá samstarfsfólki um hvernig þetta er í alvörunni og 

þá yrði léttara bæði að koma til baka og vera í vinnunni. 

„Ég myndi mæla með því sérstaklega að yfirmenn myndu fara á 

einhver svoleiðis námskeið, það væri ekki vitlaust“ (viðmælandi 4). 

Einn þátttakenda sagði að það væri kannski gott að veita samstarfsfólki upplýsingar en sá sem 

væri veikur myndi kannski ekki vilja vera þannig í sviðsljósinu og svo væri til fólk sem skildi 

ekkert hvernig svona veikindi hafa áhrif á einstaklinga. 
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„Ég held að það gæti verið gott en ekki endilega fyrir þann sem að 

veiktist hann langar kannski ekkert endilega að vera í sviðsljósinu með 

það en ég, sko, það gæti örugglega verið bara gott fyrir fólk sem 

manneskjur en svo held ég líka að það geti verið að, hérna, þeir sem 

eru algjörlega ótengdir þessu, þú veist, ungt fólk á þrítugsaldri þar sem 

allt leikur í lyndi og báðir foreldrarnir eru á lífi og öll systkini 

heilbrigð og eitthvað, og heyrir á tal um svona, ég veit ekki hvort það 

myndi nást í gegn“ (viðmælandi 7). 

Annar þátttakenda taldi mikilvægt að einhver utanaðkomandi kæmi og upplýsti samstarfs-

félaga og yfirmenn um hvernig það er að veikjast og koma ekki heill til baka. Upplýsingar 

væru gefnar um að hún hefði farið í veikindaleyfi vegna krabbameins en enginn hefði getu 

eða skilning á þeim breytingum sem geta orðið við greiningu og meðferð. Hún sagðist 

jafnframt hafa spurt vinkonur sínar, sem einnig hafa greinst með krabbamein, hvernig þeim 

hefði þótt að koma til baka í vinnu. Þær voru allar sammála um það hefði verið mjög erfitt að 

koma aftur. 

„Það pirrar mig að þurfa að útskýra að sú manneskja sem fór er ekki 

sú sem kom aftur…það sem er erfiðast, það er þetta skilningsleysi á 

því sem er algjörlega sameiginlegt öllum að krabbameinið er farið en 

það er ekki þar með sagt að heilsan sé komin…þau eiga svo erfitt með 

að skilja þetta og ef þú fengir fræðslu að þetta…eitt er krabbamein og 

annað er krabbameinsmeðferðin og hvað getur verið á bak við, ég held 

að það væri alveg gulls ígildi“ (viðmælandi 3). 

Hún sagði að ef þau hefðu fengið fræðslu og upplýsingar um fólk í svona aðstæðum þá væri 

hún viss um að þau hefðu tekið öðruvísi á móti henni og viðhaft meiri skilning. 

„Sko, þegar ég kem svona bogin og beygluð til baka þá eru þau að 

segja „hver hefur það ekki svona? hver er ekki orkulaus? þetta er nú 

alveg eðlilegt hjá fólki á okkar aldri“, þú veist maður fær að heyra 

það, sko, eins og maður sé nú bara eins og hver önnur sextug en bara 

af einhverjum ástæðum ber maður sig verr, það er sú tilfinning sem 

maður fær“ (viðmælandi 3). 

Einn viðmælenda hafði sent yfirmanni vídeóþátt um krabbameinið sem hún greindist með og 

var það sett á innra net fyrirtækisins og taldi hún að einhverjir hefðu horft á það en það var 

engin sérstök fræðsla fyrir samstarfsmenn en þau höfðu sýnt henni bæði skilning og stuðning. 

Annar þátttakandi talaði um að það væri gott að yfirmenn ráðfærðu sig við þann sem fer í 

veikindaleyfi áður en tilkynning væri send út eða samstarfsfólki sagt frá. Í hennar tilfelli var 

einungis helmingnum af samstarfsfólkinu, þ.e. millistjórnendum, sagt frá veikindunum og það 
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olli óþægindum hjá öðrum starfsmönnum sem vissi ekki af hverju hún hefði skyndilega farið 

úr vinnu. Það væri hægt að læra af þessu og huga betur að vinnuferlum í þessu samhengi.  

„Kannski spyrja bara einstaklinginn „er þér sama þótt við tilkynnum 

samstarfsfólki að þetta hafi gerst“, ég held að flestir myndu vilja það í 

staðinn fyrir að fólk sé eitthvað að spyrja, þú veist, svona, hvað, 

bíddu, hvað gerðist? og eitthvað“ (viðmælandi 2). 

Hvað framtíðarsýn varðar þá vildu þau öll halda vinnunni meðan þau gætu. Eldri þátttakendur 

voru meira farin að spá í lífið eftir vinnu og hvernig þau gætu notið lífsins. Það var samt 

áberandi hjá yngra fólkinu að lífssýnin hafði breyst eftir veikindin hvað varðar vinnu. Yngri 

karlmaður sem hugar að nýrri vinnu sagði til dæmis að núna skipti það meira máli að finna 

vinnu með skemmtilegum markmiðum heldur en að hugsa bara um launin. 

„Þegar ég horfi til baka þá er þetta alltaf bara að finna sér skemmtileg 

verkefni og vinna með skemmtilegu fólki þar sem er eitthvað 

markmið, það er það sem skiptir máli, ekki hérna, hvað þú færð í laun 

eða hversu svona symbólsk þín staða er á vinnumarkaði, það skiptir 

engu máli sko“ (viðmælandi 6). 

Þegar yngri kona var spurð um hvernig hún sæi framtíðina fyrir sér hvað vinnuna varðar, þá 

sagðist hún vonast til að ástandið myndi lagast, hún væri ekki með fulla orku og oft þreytt og 

hún notaði orðið „aumingi“ um sig sjálfa.  

„Já, ég meina, ég vona náttúrlega alltaf bara að þetta lagist, þetta taki 

kannski bara lengri tíma, ég veit það ekki, kannski er maður bara orðin 

einhver aumingi, þú veist, en ég veit ekki, ég held að maður geti ekki 

gert annað en að vona og reyna og til dæmis að fara í ræktina og svona 

og reyna að safna kröftum og sjá hvort það hjálpi til, skilurðu“ 

(viðmælandi 2). 

Hún var spurð um hvað hún meinti þegar hún talaði um aumingja. 

„Að bara maður sé ekki kannski fullfrískur eða þú veist að maður sé 

ekki með fulla orku eins og áður en ég greindist og áður en ég fór í 

lyfjameðferð“ (viðmælandi 2). 

Þegar einn þátttakandinn er spurður hvaða skilaboð hann myndi gefa stjórnendum sem fá 

krabbameinsgreint fólk aftur til vinnu þá sagðist hann vilja að stjórnendur gæfu fólki svigrúm 

til að stjórna því hvernig það kemur til vinnu og í hve miklu starfshlutfalli.  

„Þú veist, fólk ræður kannski ekki alveg við starfið sem að það var að 

vinna og að það geti þá hægt aðeins á. minnkað vinnuafköstin til 

dæmis í einhvern ákveðinn tíma, eitthvað svona að taka tillit til þess 
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og átta sig á að þetta er ekki eitthvað sem að maður hristir af sér, 

maður hristir ekki þessa þreytu eða þetta andlega magnleysi af sér … 

það kemur í bakið á manni ef maður ætlar að reyna að ýta 

starfsfólkinu sínu áfram í að gera þetta eins og það gerði, þá er miklu 

meiri hætta á að maður missi það aftur eftir mánuð eða tvo … ég held 

það að setja sig aðeins inn í það og þú veist fræðast um það einhvers 

staðar, það gæti til dæmis verið að fá manneskju inn líka fyrir 

yfirmanninn með svona fræðslu um það hvernig þetta er í alvörunni“ 

(viðmælandi 7). 

5. Umræður og ályktanir 

Í rannsóknarspurningunni var lagt upp með að fanga upplifun fólks af því að snúa aftur til 

vinnu eftir krabbameinsmeðferð, með hliðsjón af afleiðingum meðferðar, stuðningi vegna 

sjúkdómsins og því að koma til baka til vinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á 

reynslu þátttakenda af því að fá krabbamein og hvernig þeir upplifðu fylgikvilla sem höfðu 

mikil áhrif á alla þátttakendur. Lífið breyttist bæði hvað varðar andlega líðan og líkamlega 

getu og nánast allir þátttakendur fundu fyrir breytingum á starfsgetu sem hafði það í för með 

sér annaðhvort að fólkið færði sig til í starfi, því var sagt upp eða það býr við skerta starfsgetu 

það sem eftir er. Þátttakendur hlökkuðu alla jafna til að snúa aftur til vinnu. Aðrir fundu fyrir 

stuðningi og skilningi og þeim vegnaði betur en hinum sem mættu skilningsleysi. Þar sem 

skilningur ríkti á vinnustaðnum má segja að valdefling hafi verið viðhöfð því að þátttakend-

urnir upplifðu að hlustað væri á þarfir þeirra, þau fengju tækifæri til að tjá skoðanir sínar og 

líðan og þeir þátttakendur sem upplifðu slíkan stuðning mátu hann mikils. Það var þó sam-

merkt með öllum þátttakendum að krabbameinsþreyta og almennt orkuleysi hafði áhrif á 

vinnugetuna og hefur enn hjá þeim öllum. 

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar teknar saman og settar í samhengi við fyrri rannsóknir 

á efninu og athugað hvort samhljómur fæst. Engar íslenskar rannsóknir fundust um þáttinn 

að koma til baka í vinnu eftir krabbameinsgreiningu. Hvað varðar aðra þætti rannsóknar-

efnisins, eins og fylgikvilla í kjölfar krabbameins, fundust nokkrar íslenskar námsritgerðir 

(BS- eða meistaraverkefni) en minna var um íslenskar ritrýndar greinar um rannsóknir á 

viðfangsefninu.  

Umræðum er skipt í meginkafla í takt við aðalkafla niðurstaðna og rannsóknarspurningunni 

svarað, en hún er eftirfarandi: Hver er upplifun fólks af því að koma aftur til vinnu eftir 

krabbameinsmeðferð með hliðsjón af afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, stuðningi vegna 

sjúkdóms og vinnuumhverfi?  
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Að lokum verður rætt um fræðilegt framlag og hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir 

krabbameinsgreinda einstaklinga, aðstandendur þeirra og stjórnendur fyrirtækja. Umfjöllunin 

verður sett í samengi við hugmyndafræði þjónandi forystu og hugmyndafræði iðjuþjálfunar og 

komið fram með nýjar tillögur er varða fræðslu og upplýsingagjöf inn á vinnustaði. 

5.1. Breytingar á lífi við greiningu krabbameins 

Niðurstöður sýna að líf allra þátttakendanna breyttist á einn eða annan hátt við greiningu og 

meðferð vegna krabbameinsins. Mestu áhrifin höfðu meðferðirnar í kjölfarið, bæði á líkam-

lega getu og sálræna þætti. Upplifun þátttakendanna samræmist þeim rannsóknum og fræði-

greinum sem ég hef náð að kynna mér um efnið og niðurstöður styðja við fyrri rannsóknir, 

þ.e. að vanlíðan fylgir stórum hluta krabbameinsgreindra einstaklinga eftir meðferð (Xiao 

o.fl., 2017). Með fjölgun þeirra sem greinast með krabbamein ganga æ fleiri í gegnum með-

ferð og kljást við fylgikvilla bæði krabbameinisins og meðferðarinnar (Hellbom o.fl., 2011). 

Í þessari rannsókn fundu þátttakendur mismikið fyrir fylgikvillunum og samræmist það rann-

sókn Xiaos og samstarfsfólks hans (2017). Að greinast með krabbamein breytti lífssögu allra 

þátttakenda, það urðu mikil umskipti í lífi þeirra allra þannig að þau þurftu að skipuleggja hið 

daglega líf sitt upp á nýtt og samræmist það fræðum Garys Kielhofners iðjuþjálfa (Kielhofner, 

2002).  

5.1.1. Fylgikvillar meðferðar 

Sá fylgikvilli sem allir þátttakendur töluðu um var krabbameinsþreyta, í takt við það sem segir 

í fræðunum um að þreytan geti varað mun lengur en venjuleg þreyta og sé alvarlegri en hún. 

Þessari þreytu er gjarnan lýst sem örmögnun, orkuleysi, vanlíðan og óþægindi og vangetu til 

að framkvæma daglegar venjubundnar athafnir (Hilfiker o.fl., 2018; Wang og Woodruff, 

2015). Þessi skilgreining samræmist upplifunum þátttakenda í rannsókninni en oftar en ekki 

spilaði bæði andlegt og líkamlegt orkuleysi saman og leiddi af sér skert lífsgæði. Þreytan og 

orkuleysið hafði þannig áhrif á athafnir daglegs lífs, á heimilinu við umönnun barna, í 

tómstundum og á vinnustað og töluðu mörg um að eftir vinnudaginn hefði verið nauðsynlegt 

að hvílast og safna orku. Sumir eru enn að kljást við krabbameinsþreytu þótt 3-5 ár séu liðin 

frá greiningu. Það samræmist rannsókn Dus og félaga (2015) þar sem þau segja að vegna 

fylgikvilla minnki lífsgæði hinna krabbameinsgreindu og það hafi bæði áhrif á þá sjálfa og 

fjölskyldur þeirra. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að sálræn þreyta hafði áhrif á lífsgæði og 

áttu þátttakendur til að verða grátgjörn, uppstökk og auðsærð á meðferðartímabilinu og einn 
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þátttakandinn talaði um að á tímabili hefði hann ekki þekkt sjálfan sig lengur vegna þess hve 

viðkvæmur hann varð tilfinningalega. Í greinum Wells og félaga (2013) og Islams og félaga 

(2014) er talað um að fólk sem greinist með krabbamein vilji ekkert frekar en að ná upp 

tilfinningu fyrir því að vera sama manneskja og áður. Þá geta tilfinningalegar breytingar, eins 

og depurð, áhyggjur, pirringur, ótti og sektarkennd, verið hindranir sem geta haft áhrif á 

ákvörðunina um að snúa aftur til starfa. Tveir þátttakenda, sem báðar höfðu greinst með 

brjóstakrabbamein, töluðu sérstaklega um stirðleika og verki en það samræmist fyrri 

rannsóknum þar sem fram kemur að sársauki sé viðvarandi hjá konum með brjóstakrabbamein 

löngu eftir að meðferð lýkur og að einkennin hafi áhrif á daglegt líf (Forsythe o.fl., 2013; 

Gudbergsson o.fl., 2011). Um helmingur þátttakenda talaði um ótta við að krabbameinið tæki 

sig upp og að það ylli þeim kvíða og vanlíðan að hugsa til þess að það gæti komið aftur og 

samræmist það rannsókn Watts og félaga (2015) á hræðslu sem háir mörgum sem hafa fengið 

krabbamein. 

5.1.2. Afleiðingar líkamlegra inngripa á sál og líkama 

Í niðurstöðunum kom fram að fimm af átta þátttakendum fóru í skurðaðgerð auk þess að fá 

lyfja- og/eða geislameðferð í kjölfarið. Aðrir þátttakendur fóru eingöngu í lyfjameðferðir en 

inngripin höfðu bæði áhrif á andlega líðan, sjálfsmynd og líkamsímynd. Það samræmist fyrri 

rannsóknum sem sýna að inngrip getur haft áhrif bæði á sjálfsmynd og líkamsímynd en sjálfs-

traust getur risið og fallið í samhengi við líðan og þá sjálfsmynd sem viðkomandi hefur 

(Bushman o.fl., 2011; Crocker, 2011).  

Í þessari rannsókn höfðu líkamsbreytingar áhrif á þátttakendur af báðum kynjum þótt 

konurnar töluðu meira um útlitsbreytingar en karlarnir. Minnkuð hreyfigeta, snemmbúin 

tíðahvörf með tilheyrandi svitaköstum hjá konunum, þvagleki og risvandamál hjá sumum af 

karlmönnunum hafði áhrif á andlega líðan og sjálfsmynd. Auk þess höfðu sýnileg merki, eins 

og innfallin bringa og aukakíló, áhrif á líkamsímynd og sjálfstraust. Sjálfsmyndin hafði líka 

beðið hnekki hjá sumum þátttakendum á þann hátt að þeim fannst þau ekki vera sama 

manneskjan og áður. Einhverjir veigruðu sér við að leitast eftir framgangi í vinnu, fannst bara 

gott að fá að vera í vinnunni með skerta vinnugetu en aðrir veltu hins vegar fyrir sér hvort þau 

yrðu nokkurn tíma heil aftur. Þessar hugsanir samræmast rannsókn Wells og félaga (2013) þar 

sem þeir komust að því að krabbameinsgreindir þrá ekkert heitar en að ná upp tilfinningunni 

fyrir því að verða sama manneskja og fyrir sjúkdóminn.  
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5.1.3. Ný lífssýn 

Lífgildi þátttakenda höfðu breyst og forgangsröðun varð önnur og má segja að allir þátttak-

endur töluðu um breytt viðhorf til lífsins. En breytt lífsviðhorf og lífsgildi eftir krabbameins-

greiningu samræmist fræðum Kielhofners, sem segir að það að greinast með krabbamein sé 

umbylting (Kielhofner, 2002). Áberandi var í niðurstöðunum að þátttakendur töluðu um að 

fjölskyldan skipti miklu meira máli en áður, að vera með börnunum, barnabörnunum, mak-

anum og bara að gera eitthvað skemmtilegt hafði meiri þýðingu en áður. Þótt vinnan væri 

nauðsynleg til að framfleyta fjölskyldu og eiga félagslegt samneyti við aðra þá skipaði hún 

minni sess í hugum þátttakenda en fyrir greiningu. Allir töluðu um að vinna minna og eyða 

meiri gæðatíma með sjálfum sér eða sínum nánustu og vera þannig í núinu og minntist einn 

þátttakenda á að há laun og táknræn staða hans í vinnu skipti ekki eins miklu máli lengur. Þá 

sýndu niðurstöður einnig að fjölskylduböndin urðu þéttari á veikindatímabilinu. Ný lífssýn er 

áhugavert rannsóknarefni og fann rannsakandi ekki samsvarandi rannsókn þar sem þátttak-

endur tala jafn mikið um hve lífssýnin hefði breyst við það að greinast með krabbamein. Þetta 

er ný og óvænt sýn í rannsóknum krabbameingreindra hér á landi þar sem flestar rannsóknir 

fjalla um sjúkdómseinkenni en minna er um lögð sé áhersla á lífsgæði meðal krabbameins-

greindra. 

5.2. Stuðningur og efling 

Eins og áður hefur komið fram höfðu fylgikvillar meðferðar mikið orkuleysi í för með sér hjá 

öllum þátttakendum þótt sumir fyndu meira fyrir því en aðrir. Afleiðingarnar voru þær að 

magnleysið hafði áhrif á daglega virkni, bæði andlega og líkamlega. Rannsóknir hafa sýnt að 

stuðningur eftir greiningu krabbameins hjálpar fólki við að ná upp andlegu og líkamlegu þreki 

(Hellbom o.fl., 2011; Hunter o.fl., 2017). Í þessari rannsókn höfðu allir þátttakendur leitað 

eftir stuðningi og endurhæfingu eftir greininguna en í viðtölunum kom ekki fram mikill kynja-

munur á því hve mikinn stuðning þau sóttu. Rannsóknir hafa þó sýnt að karlmenn eru tregari 

til að nýta sér endurhæfingu og stuðning eftir krabbameinsgreiningu en konur (Handberg o.fl., 

2014). Það kom fram að konurnar sóttu meira í jafningjastuðning en karlarnir og nutu þess 

meira að vera með öðrum konum í sömu aðstæðum auk þess að sækja virkniúrræði eins og 

handverk, fræðslunámskeið fyrir utan hreyfiþjálfun. Þessar niðurstöður hefur rannsakandi 

ekki fundið í afgerandi mæli í öðrum rannsóknum þar sem lítið er fjallað um aðra virkni en 

líkamsrækt í erlendum rannsóknum. Karlmennirnir sóttu meira í líkamsþjálfun og fræðslu-

námskeið heldur en konurnar og yngri karlmennirnir töluðu um að það væri gott að hitta 
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stráka í sömu sporum í ræktinni á vegum Ljóssins. Í grein Hellboms og félaga (2011) segir að 

þörf á endurhæfingu geti verið mjög ólík eftir gerð krabbameins og því hversu langt er um 

liðið frá greiningunni þar sem krabbameinsmeðferðir hafa ólíkar afleiðingar en hún ætti engu 

að síður alltaf að vera þverfagleg. 

5.2.1.  Dagleg iðja eftir greiningu 

Í allri umfjöllum um iðjuþjálfun kemur fram að það að stunda iðju hefur gildi fyrir einstak-

linginn sjálfan og samfélagið allt. Iðja er skilgreind sem allt sem við gerum og framkvæmum 

á lífsins leið til að annast sig og sína og vera nýtir þjóðfélagsþegnar (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002). Hlutverkamissir var sumum hugleikinn en það að hafa of fá 

hlutverk getur haft alvarlegri afleiðingar en að hafa of mörg, ef litið er til sálfélagslegra áhrifa 

á einstaklinginn (Kielhofner, 2002). Í því samhengi má nefna að orkuleysið hafði þau áhrif að 

þátttakendurnir gátu ekki tekið þátt í venjubundnu heimilislífi, eins og að leika sér við börnin 

sín og sjá um eldamennsku, þrif og innkaup. Þau urðu að setja þessi verkefni yfir á aðra, oftast 

makann, og það fannst sumum erfitt og þráðu að verða aftur eins og áður. Stærsti hlutverka-

missirinn fyrir flesta þátttakendurna var vinnutengdur en sex af átta þátttakendum þurftu að 

taka veikindaleyfi frá vinnu vegna áhrifa meðferðar. Í rannsóknum hefur komið fram að 

vinnustaðurinn er mikilvægur staður fyrir félagsleg samskipti og getur þannig gefið krabba-

meinsgreindum tilfinningu fyrir að vera áfram tengd við umheiminn og því upplifa margir 

einangrun þegar þeir eru veikir heima (Wells o.fl., 2013).  

Í niðurstöðunum kom fram þeim þátttakendum sem fóru í veikindaleyfi fannst gott að hafa 

eitthvað fyrir stafni og finna nýja rútínu þegar vinnan var ekki til staðar. Þau töluðu samt öll 

um mikilvægi þess að hafa aðgang að stuðningi og valdeflandi aðstæðum, vera innan um aðra 

og vera virk og átti það líka við um þá sem fóru ekki í veikindaleyfi. Þátttakendur fundu sér 

iðju við hæfi sem veitti þeim gleði, slökun, sálrænan stuðning og félagsskap. Rannsókn 

Hilfikers og félaga (2018) sýndi að það að stunda slökun, hugræn atferlismeðferð, að fá nudd 

og að hreyfa sig hefur áhrif á jákvætt sjálfsmat og bætir heilsu. Þátttakendur töluðu um það að 

tala við mismunandi fagaðila, taka þátt í fræðslu, stunda hugleiðslu, ýmiss konar handverk, 

söng og fleira hefði leitt til þess að þeim fannst þau gera hluti sem skiptu máli, og á meðan 

voru þau ekki ein heima. Að hafa tilgang og taka þátt í innihaldsríkri iðju samræmist 

rannsóknum á þessu sviði og má þar nefna rannsókn Polgar og Landry (2004) og Vrkljan og 

Polgar (2001) þar sem þau tala um heilsu og lífsgæði en ljóst er að fólk er ánægðara með lífið 
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og eflist ef það tekur reglulega þátt í innihaldsríkri iðju og það lýsi sér frekar sem heilbrigðum 

ef það er fært um að stunda iðju sem er því mikilvæg.  

5.2.2. Hreyfigeta eftir greiningu og meðferð 

Niðurstöður leiddu í ljós að allir þátttakendurnir glímdu við eitthvert orkuleysi á veikinda-

tímalinu, mismikið þó. Þau stunduðu öll einhvers konar hreyfingu, sumir allan tímann frá 

greiningu en aðrir af meira kappi eftir hefðbundna meðferð (Hintsa o.fl., 2015). Það að fá 

faglegan stuðning og hreyfa sig skipti þátttakendur miklu máli og samræmist það rannsóknum 

Polgar og Landry (2004) annars vegar og Hammel (2004) hins vegar en þau sýndu fram á að 

við það að taka reglulega þátt í hreyfingu eða annarri innihaldsríkri iðju skapist sterkt félags-

net og fólk verður ánægðara með lífið. Sum höfðu þurft að hætta hreyfingu sem þau voru vön 

að stunda, eins og sund og krefjandi gönguferðir, og einhver munu ekki geta stundað sömu 

hreyfingu og áður. Þetta olli vanlíðan og depurð hjá sumum þátttakendunum. Sú hreyfing sem 

þátttakendur stunduðu meðan á meðferð stóð og eftir hana var jóga, gönguferðir, útivist, 

líkamsrækt og skokk. Niðurstöður leiddu í ljós að öll þurftu þau að einsetja sér að fá aðstoð 

við reglulega hreyfingu til að ná upp líkamlegu þreki. Sumum þeirra fannst gott að hitta aðra 

jafningja í líkamsræktinni og að það gæfi þeim meira og væri skemmtilegra heldur en að vera 

ein að stunda æfingar. Þetta samræmist rannsóknum sem varpa ljósi á að hreyfing sé nauðsyn-

legur þáttur til að draga úr neikvæðum áhrifum krabbameins eins og þreytu og þunglyndi (Lee 

o.fl., 2015). 

5.3. Að koma tilbaka í vinnu eftir greiningu 

Störf þátttakendanna voru jafn mismunandi eins og þau voru mörg. Sex af átta þátttakendum 

fóru í veikindaleyfi og var stysta leyfið þrír mánuðir en það lengsta tvö ár. Öll höfðu þau verið 

í vinnu í eitt ár frá greiningu þegar viðtölin voru tekin. Tveir þátttakenda, yngri karlmennirnir, 

tóku einungis nokkurra daga frí frá vinnu í kringum lyfjagjafir. Rannsóknir hafa sýnt að karl-

menn tengja vinnu við karlmennsku og með því að fara í vinnu þá upplifa þeir sig sterka og 

mikilvæga en ekki veika og þannig kemur löngunin fram um að daglegt líf fari aftur í eðlilegt 

horf og að hægt sé að gleyma krabbameininu, auk þess sem sumir voru hræddir um að missa 

vinnuna (Handberg o.fl., 2014). Ekki er hægt að alhæfa að það eigi við í þessari rannsókn að 

þátttakendur hafi verið hræddir um að missa vinnuna en vísbendingu í þá átt má þó lesa út úr 

viðtali við annan yngri þátttakandann. Tvær yngri kvennanna höfðu talið sig geta byrjað vinnu 

strax að lokinni skurðaðgerð þannig að það var áberandi hvað yngra fólkinu var umhugað að 

halda vinnusambandi. Þátttakendurnir töluðu um að með vinnu skapaðist dagleg rútína, auk 
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þess sem mikilvægt væri að eiga góða samstarfsmenn og skilning á vinnustað. Það var greini-

legt í viðtölunum að þau vildu láta til sín taka, vera mikilvæg og að verk þeirra væru metin að 

verðleikum. Þau vildu ekki að litið væri öðruvísi á þau en aðra og þótt þau væru þreytt og með 

skerta vinnufærni þá þýddi það ekki að þau hefðu breyst sem persónur. Samræmist það 

rannsóknum Islams og félaga (2013) og Wells og félaga (2014) en þar kom í ljós að 

sálfræðilegir þættir, m.a. tilfinningin um að vera venjulegur aftur, hafa áhrif á ákvörðun hins 

krabbameinsgreinda um að snúa aftur til vinnu. Það kom þó í ljós að meirihluti þátttakenda 

stóð í umtalsverðum breytinum hvað varðar starf og vinnutíma. Sumir höfðu sagt upp starfi 

sínu vegna vinnuaðstæðna, aðrir beðið um tilflutning innan fyrirtækisins. Tveir þátttakendur 

lentu í því að fá ekki sömu verkefnin aftur og fyrir veikindin þótt þeir hefðu mikla 

starfreynslu og þekkingu á sviðinu. Starfskröfur geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

líðan starfsfólks og eru af andlegum, líkamlegum og félagslegum toga (Demerouti o.fl., 

2001). Þau sem fóru í veikindaleyfi byrjuðu öll í skertu starfshlutfalli við endurkomu til vinnu 

og tvær kvennanna höfðu ákveðið að vera í hálfu starfi til langframa og samræmist það 

rannsókn The Nordic Study Group of Cancer and Work Life (Gudbergsson, 2011) þar sem 

lífskjör og vinnuskilyrði hjá krabbameinslifendum á Norðurlöndunum voru skoðuð. Tvær 

rannsóknir sýndu að konur eru líklegri til að fá stuðning í vinnunni en karlar og að þær þurftu 

jafnframt á meiri stuðningi að halda. Þannig höfðu 65% kvenna dregið úr vinnutíma en aðeins 

35% karla (Gudbergsson o.fl., 2011). 

5.3.1. Vinnufélagar og skilningur 

Niðurstöður leiddu í ljós að um helmingur þátttakenda taldi sig mæta skilningi og umburðar-

lyndi bæði hjá stjórnendum og samstarfsfólki. Way og MacNeil (2006) skilgreina mikilvæga 

þætti í vinnuumhverfi eins og félagslegan stuðning, starfsánægju, starfskröfur, sjálfræði og 

stjórnun. Allir þátttakendur töluðu um að væri gott að eiga góða vinnufélaga og að samstarfs-

menn vildu vel en einsýnt væri að skilningur væri ekki alltaf til staðar og þeir gerðu sér ekki 

alltaf grein fyrir því að aðstæður þeirra hefðu breyst. Samræmist það rannsókn Nilssons og 

félaga (2011) en þar kom fram að þátttakendum þótti óviðeigandi þegar samstarfsfélagar 

gerðu lítið úr sjúkdómnum og takmörkunum þeirra til virkni, til dæmis þegar þær voru beðnar 

um að hlaupa í skarðið fyrir einhvern sem hafði óljós veikindi eins og kvef. Góð samskipti 

milli starfsmanna eflir þá tilfinningu að þeim finnist þeir tilheyra vinnustaðnum (Yang og 

Wang, 2013). Misskilin umhyggja var sumum ofarlega í huga sem varð til þess að þeim fannst 

þeim ýmist pakkað í bómull eða þau ekki metin að verðleikum í starfi. Þeim fannst það bæði 

eiga við um yfirmenn og samstarfsfélaga. Andlegt niðurbrot í vinnu eftir að hafa misst 
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starfstengd verkefni, eins og tvær af konunum lýstu, hafði miklar afleiðingar en heilbrigt 

starfsumhverfi skiptir miklu máli í lífi sérhvers manns og hefur áhrif á velferð og heilsu 

einstaklinga (Schmidt o.fl., 2014). Þessar konur upplifðu andlega bugun við það að fá of 

einhæf hlutverk. Það olli mikilli vanlíðan, þreytu og uppgjöf og sögðu þær að stjórnendurnir á 

vinnustaðnum hefðu ekki haft skilning á þeirra aðstæðum en stjórnunarvandamál, neikvæð 

afstaða til stjórnenda, mikið vinnuálag og óviðunandi starfsaðstæður hafa slæm áhrif á 

starfsánægju (Cantarelli o.fl., 2013). Önnur kvennanna skipti um deild og fór síðan aftur í 

veikindaleyfi með vinnu hluta dags. Má að einhverju leyti líkja þessu við kulnun í starfi en 

kulnun (e. burnout) er tilfinningaleg bugun sem inniheldur streitu, geðlægð, kvíða og 

vinnutengda þreytu (Demerouti o.fl., 2001).  

Þegar þátttakendur höfðu eitthvað að segja um starfsframlag sitt, vinnutíma og verkefni þá 

leið þeim mun betur en ella en að sama skapi olli það vanlíðan þegar þeim fannst ekki hlustað 

á sig og skoðanir þeirra og átti það við hjá helmingi þátttakenda. Þau sögðust hafa reynt að 

útskýra aðstæður, einhverjir hlustuðu en höfðu ekki skilning en aðrir hundsuðu hins vegar 

útskýringarnar og forðuðust að ræða málin. Sjálfræði í starfi (e. job control) er skilgreint sem 

færni einstaklinga til að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi verkefni sín, tíma og hraða. 

Meiri líkur eru á streituvaldandi aðstæðum ef starfskröfur eru miklar og sjálfræði lítið (Deci 

og Ryan, 2000). Upplifun þátttakenda samræmist rannsókn Bersts og Thurstons frá árinu 

2004 þar sem þeir skoðuðu starfsánægju hjá hjúkrunarfræðingum. Þeir komust að því að 

miklar kröfur og lítil stjórn á eigin störfum leiddi til minni starfsánægju og skuldbindingar við 

vinnustaðinn og starfsmennirnir voru síður viljugir til að leggja fram verulega vinnu (Way og 

MacNeil, 2006). Stjórnendur sem ýta undir sjálfræði starfsmanna og gefa þeim umboð til 

eigin ákvarðana og bjóða upp á sveigjanleika við skipulagningu vinnunnar auka á starfs-

ánægju meðal undirmanna sinna (Galup o.fl., 2008).  

5.3.2. Stjórnendur og upplýsingagjöf 

Eins og áður sagði upplifði um helmingur þátttakenda skilningi og stuðning frá stjórnendum. 

Því fólki virtist líða mun betur andlega í starfi en þeim sem fannst sem ekki væri hlustað á það 

eða tekið tillit til aðstæðna þess. Rannsóknir hafa sýnt að það sé mikilvægt að stjórnendur leiti 

leiða til að fólk fái að njóti sín sem best í starfi svo að hæfni þess nýtist til fulls. Í þessu sam-

hengi þurfa vinnuveitendur að ákveða hvernig eigi að bregðast við endurkomu til vinnu eftir 

veikindi eins og krabbamein (Tiedtke og fl., 2014). Framkoma stjórnenda skipti miklu máli 

hvað varðaði líðan þátttakendanna í vinnunni. Sumum fannst að yfirmenn ættu að senda veikt 
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fólk í veikindaleyfi en öðrum fannst hins vegar að þau ættu að fá að velja sjálf hvort þau tækju 

veikindaleyfi. Það samræmist rannsókn Nilssons og félaga (2011) þar sem sumir þátttakendur 

upplifðu það jákvætt og hvetjandi þegar yfirmaður hvatti þær til að vera í veikindaleyfi en á 

móti fannst öðrum vera lögð ofur áhersla á veikindaleyfi og það virkaði letjandi á þær. Hvað 

varðar hæfni stjórnenda til að taka á móti þeim aftur til vinnu eftir greiningu krabbameins 

voru þau öll sammála um að það þyrfti að gera eitthvað til að efla fræðslu og upplýsingagjöf 

bæði til yfirmanna og samstarfsfélaga. Eins og einn þátttakandinn lýsti vel: „Sú sem fór er 

ekki sú sama og sú sem kom til baka.“ Þættir eins og minnkað þrek, áhyggjur í tengslum við 

framtíðina, áherslan á að standa sig vel og vera ekki eftirbátur hinna var það sem þátttakendur 

upplifðu við endurkomuna til vinnu. Það þýddi í sumum tilfellum að fólk vann yfir sig til að 

sýna öðrum að það væri vinnufært og ekkert verra en áður og samræmist það öðrum rann-

sóknum þar sem fólk er að kljást við alls konar hindranir þegar til vinnu er komið og það 

veldur vinnukvíða og tilfinningunni um að vera ófullkominn (Islam o.fl., 2014; Nilsson o.fl., 

2011; Wells o.fl., 2013). Meirihluti þátttakenda taldi að það væri gott að utanaðkomandi aðili 

kæmi og fræddi stjórnendur og samstarfsfólk um hvað það þýðir að greinast með krabbamein 

og hvaða afleiðingar meðferðir geta valdið. Í heildina fannst þeim stjórnendur vita of lítið og 

of lítið vera um tiltækar upplýsingar. Það samræmist rannsókn Tiedtke og félaga (2014) sem 

tóku viðtöl við 17 stjórnendur í fyrirtækjum sem allir höfðu tekið á móti fólki í vinnu eftir 

krabbameinsgreiningu. Stjórnendurnir reyndu sitt besta til að skilja ferlið „endurkoma til 

vinnu“ en fannst hún vera ferli sem erfitt væri að stýra. Þá sýndi könnun meðal 188 vinnu-

veitenda í Bandaríkjunum að aðeins 15% af yfirmönnum töldu sig hafa þau verkfæri eða 

bjargráð sem þeir þyrftu til að styðja starfsmenn sem kæmu aftur til vinnu eftir veikindi 

(WellPoint Foundation, 2014). 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar í ljósi hugmyndafræði þjónandi forystu og hugmynda-

fræði iðjuþjálfunar má ætla að þeir stjórnendur sem sýna starfsmönnum stuðning, hlusta á þá 

og hvetja þá til valdeflingar í starfi endurspegli nálganir ofangreindra hugmyndafræða. Hins 

vegar þarf að hvetja, styðja við og fræða aðra stjórnendur sem hafa ekki þekkingu á því 

hvernig best sé að taka á móti krabbameinsgreindum einstaklingum sem snúa aftur til starfa 

eftir veikindi. Öflug fræðsla sem tekur mið af hugmyndafræði þjónandi forystu og hugmynda-

fræði iðjuþjálfunar, þar sem í hávegum eru hafðir þættir eins og hlustun, stuðningur, stjórn á 

eigin störfum og jákvæð og uppbyggjandi samskipti, auk virðingar fyrir einstaklingnum, 

myndi styrkja stjórnendur í starfi og hafa þannig áhrif á hinn krabbameinsgreinda og allt 

vinnuumhverfið. 
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5.4. Samantekt á niðurstöðum  

Hér skulu nú dregnar saman niðurstöður með hliðsjón af rannsóknarspurningunni: 

Hver er upplifun fólks af því að koma aftur til vinnu eftir krabbameinsmeðferð með hliðsjón af 

afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, stuðningi vegna sjúkdóms og vinnuumhverfi?  

Henni er hægt að svara í stuttu máli þannig að upplifunin af því að snúa aftur til vinnu eftir 

krabbameinsmeðferð hefur bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Allir þátttakendur upplifðu 

einhverjar afleiðingar af sjúkdómnum sjálfum og fylgikvillum í kjölfar meðferða. Þar má 

nefna þætti eins og krabbameinsþreytu, orkuleysi, stirðleika, líkamlega og tilfinningalega 

vanlíðan, sem aftur hafði áhrif á vinnugetu. Þannig þurftu 6 af 8 þátttakendum að byrja í 

skertu starfshlutfalli. Hinir tveir voru einungis frá vinnu í kringum lyfjameðferðir. Allir þátt-

takendur voru sammála um mikilvægi stuðnings og endurhæfingar og höfðu þau öll leitað 

eftir úrræðum sem ýttu undir eflingu og bata. Konurnar töluðu meira um hvað það væri gott 

að vera meðal jafningja og fá þannig stuðning og að vera virkar í skapandi verkefnum, eins og 

t.d. handverki, auk þess að taka þátt í líkamlegri uppbyggingu. Karlmennirnir höfðu meira sótt 

í hreyfingu en töluðu þó líka um jafningjastuðning. Niðurstöður sýndu að vinnuumhverfið 

hefur mikil áhrif á hvernig fólki líður á vinnustaðnum. Þegar þátttakendur fundu fyrir stuðn-

ingi á vinnustaðnum hvort sem var hjá yfirmönnum eða samstarfsfélögum, þá leið þeim betur, 

þeim fannst vera á þau hlustað og að þau væru við stjórn í lífi sínu. Að sama skapi leið þeim 

illa þegar þau voru ekki höfð með í ráðum um verkefnin í vinnunni, vinnutíma og skipulag 

vinnunnar. Samskipti og virðing milli manna skipti líka miklu máli fyrir sjálfstraust 

þátttakenda og þegar fólk upplifði að það væri ekki jafnmikils virði í augum annarra og fyrir 

veikindin fannst því á það hallað. 

Þegar um er að ræða stuðning við krabbameinsgreinda í endurhæfingu og/eða á vinnustað er 

mikilvægt að stjórnendur ýti undir valdeflingu og hlusti af einlægni á viðkomandi og að ein-

staklingarnir fái sjálfir að skilgreina þarfir sínar og langanir og finni þannig fyrir virðingu og 

að þeir séu við stjórnvölinn. Þegar stjórnandi er styðjandi skín í gegn hjá öllum þátttakendum 

hversu mikilvægt þeim finnst að þeir fái að blómstra og njóta styrkleika sinna. Slíkir stjórn-

unarhættir gefa innsýn í mikilvægi nálgunar iðjuþjálfunar og þjónandi forystu þar sem sam-

eiginlegir þættir byggjast á virðingu, valdeflingu og hlustun og þekking og reynsla einstak-

lingsins er metin að verðleikum.   
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5.5. Fræðilegt og hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Eins og fram kemur í fræðilega hluta rannsóknarinnar fjalla margar rannsóknir um fylgikvilla 

krabbameins, sálfélagslega sem líkamlega, og mikið hefur verið skrifað út frá læknismiðuðu 

sjónarhorni en færri rannsóknir hafa haft heildrænt sjónarhorn að leiðarljósi. Megindlegar 

rannsóknir virðast vera í meirihluta en minna er til af eigindlegum rannsóknum sem varpa 

ljósi á upplifun og reynslu krabbameinsgreindra þótt eitthvað sé um þær. Slíkar rannsóknir 

gefa að jafnaði dýpri innsýn í málefni og aðstæður þátttakenda. Þessi rannsókn veitir slíka 

innsýn í reynslu og viðhorf einstaklinga eftir greiningu krabbameins. Það kemur fram hjá 

öllum þátttakendunum að krabbameinsgreining og meðferð breytir öllu daglegu lífi og hefur 

mikil áhrif á vinnugetu. Þá kemur mjög sterkt fram hjá öllum þátttakendum að lífssýnin hefur 

breyst við veikindin og þótt vinnan sé nauðsynleg þá skipta samskipti og samvera með þeim 

nánustu meira máli en áður. Rannsakandi telur það nýja nálgun og varpar nýju ljósi á félags-

legar og sálfræðilegar aðstæður og þarfir krabbameinsgreindra í rannsókn sem þessari um 

endurkomu til vinnu. Þá sýndu niðurstöður einnig að það að vera virkur í veikindaferlinu 

skiptir mjög miklu máli í bata og töluðu konurnar sérstaklega um hve jafningjastuðningur, 

handverk og ýmiss konar sköpun sem þær höfðu kynnst í endurhæfingu, væru mikilvæg 

atriði. Lítið er talað um handverk og sköpun í þeim rannsóknum sem höfundur hefur lesið um 

krabbamein og bata. Þessi niðurstaða er ný sýn á viðfangsefnið og leiðir í ljós mikilvægi þess 

að bjóða upp á sem fjölbreyttasta endurhæfingu fyrir krabbameinsgreinda.  

Þetta er fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið á Íslandi sem snýr að endurkomu til vinnu í 

kjölfar krabbameins. Í flestum rannsóknum á sem snúa að krabbameinsgreindu fólki hefur 

verið einblínt á sálfélagslega og líkamlega þætti í kjölfar greiningarinnar. Það er því áhugavert 

að skoða hvernig einstaklingum vegnar sem snúa aftur til vinnu eftir krabbameinsmeðferð og 

þessar niðurstöður gætu haft hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir samfélagið allt. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru að flestu leyti sambærilegar við niðurstöður erlendra rannsókna en 

þær rannsóknir fjölluðu fyrst og fremst um breytingar sem höfðu áhrif á daglegt líf 

krabbameinsgreindra, hvort sem um var að ræða vinnu, heimilislíf eða tómstundaiðju. Það er 

þó ekki mögulegt að alhæfa út frá þessari einu rannsókn. Hún gefur þó vísbendingar um fólk 

sem greinist með krabbamein gangi í gegnum miklar andlegar og líkamlegar breytingar sem 

hafi áhrif á vinnugetu og þannig er með rannsókninni verið að auka við dýrmæta þekkingu á 

afleiðingum þess að greinast með krabbamein.  
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Nýnæmi þessarar rannsóknar felst í því að hér er leitað eftir reynslu og viðhorfum þátttakenda 

á stjórnun vinnustaðarins og vinnuumhverfi á þeim vinnustöðum sem þau störfuðu á eftir að 

hafa snúið aftur til vinnu eftir krabbameinsgreiningu. Rannsóknin veitir innsýn í hvernig 

stjórnunarhættir geta haft áhrif á líðan og starfsánægju þátttakenda. Fáar rannsóknir hafa 

fundist sem fjalla um hvaða stjórnunarhættir séu æskilegir að til bæta líðan krabbameins-

greindra við endurkomu til vinnu. Er þar vísað til þess hvernig megi efla hlustun, samhug og 

skilning hjá stjórnanda en góður stjórnandi þarf einmitt að hafa skilning á því að krabba-

meinsgreindur einstaklingur þarf á stuðningi að halda meðan á meðferð stendur, stuðningi 

sem gæti verið í formi veikindaleyfis óski starfsmaðurinn þess, eða alhliða stuðningi á vinnu-

staðnum. Í því fælist að starfsmaðurinn hefði tök á að sækja sér annars konar stuðning fyrir 

utan vinnuumhverfið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta ennfremur haft gildi bæði fyrir krabbameinsgreint fólk og 

fyrirtæki sem taka á móti því í vinnu eftir veikindi. Vísbendingar eru í niðurstöðunum um að 

fræðslu skorti til stjórnenda og starfsfólki sem tekur á móti einstaklingi eftir krabbameins-

veikindi. Slík fræðsla, og um leið stuðningur við alla aðila, myndi væntanlega skila sér í 

auknum lífsgæðum hins krabbameinsgreinda sem einnig gæti haft jákvæð áhrif á fyrirtæki og 

stofnanir. Niðurstöðurnar geta nýst stjórnendum sem vilja bæta aðbúnað á vinnustað sínum og 

verða öruggari í að styðja við einstaklinga sem eru að koma aftur til vinnu eftir veikindin, þar 

sem þær veita mikilvægar upplýsingar um líðan og viðhorf þátttakendanna. Höfundur leggur 

til sem nýjung í nálgun á vinnuaðstæðum krabbameinsgreindra að nýta þessa rannsókn til að 

útbúa fræðsluefni fyrir stjórnendur í fyrirtækjum og stofnunum sem væri byggt á hugmynda-

fræði þjónandi forystu og hugmyndafræði iðjuþjálfunar. Þannig væri hægt að sýna í verki 

umhyggju fyrir velferð starfsmannanna, efla færniþætti meðal þeirra og lýsa yfir einlægum 

áhuga á þörfum þeirra.  

Takmarkanir rannsóknarinnar, eins og eigindlegra rannsókna yfirleitt, eru þær að þátttakendur 

eru fáir og er því ekki hægt að alhæfa út frá reynslu þeirra en upplýsingarnar má nota sem 

vísbendingar um upplifun á endurkomu til vinnu eftir krabbameinsveikindi. 

5.6. Tillögur að bættum aðbúnaði  

Til að stjórnendur fyrirtækja geti tileinkað sér vinnuhætti sem auka velferð þeirra starfsmanna 

sem hafa gengið í gegnum krabbameinsmeðferð þurfa þeir á stuðningi og fræðslu að halda. 

Hugmynd rannsakanda er að útbúa fræðsluefni, bæði í rituðu og töluðu máli, þessu til 

stuðnings, fræðsluefni sem væri byggt á hugmyndafræði þjónandi forystu og hugmyndafræði 
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iðjuþjálfunar. Niðurstöður hér að ofan gefa vísbendingar um að þátttakendur kunni að meta 

stuðning og endurhæfingu sem hvíli á þáttum sem tengjast hugmyndafræði iðjuþjálfunar og 

þjónandi forystu. Rannsóknir um þjónandi forystu hafa sýnt að sú hugmyndafræði hefur 

jákvæð áhrif á líðan og starfsánægju starfsfólks á þeim vinnustöðum þar sem henni er beitt, 

sbr. þær rannsóknir sem fjallað er um í þessu verkefni. Þá eru líkindi milli hugmyndafræði 

þjónandi forystu og hugmyndafræði iðjuþjálfunar. Þannig er sameiningartákn þessara hug-

myndafræða beggja valdefling einstaklingsins og því er hlustað á viðhorf hans í þjónustu 

iðjuþjálfa þar sem þjónandi forystu er beitt. Mikilvægt er að stefna að valdeflingu bæði í 

endurhæfingu og á vinnustað, en það stuðlar að sjálfstjórn og því að einstaklingurinn segi til 

um eigin þarfir og langanir. Þannig fær hann að blómstra og njóta styrkleika sinna. Þjónandi 

forysta byggist á virðingu, eflingu, hlustun og framtíðarsýn. Iðjuþjálfun byggist á skjól-

stæðingsmiðaðri nálgun og sú nálgun byggist jafnframt á virðingu og samvinnu fagaðila við 

skjólstæðinginn og hann er virkjaður til að taka ákvarðanir um meðferðaráætlun sína, setja sér 

markmið og að setja sjálfur fram óskir. Þannig er þekking hans og reynsla viðurkennd 

(Kjellberg o.fl., 2012).  

Með hugmyndafræði iðjuþjálfunar og hugmyndafræði þjónandi forystu er þannig í báðum 

tilvikum leitast við valdefla annað fólk og mæta helstu þörfum þeirra sem þjónað er með 

einlægum áhuga, umhyggju, hlustun og virðingu í samskiptum, auk þess að sjá þau vaxa, gera 

þau heilsuhraustari, sjálfstæðari og frjálsari (Greenleaf, 2008). Til að útskýra nánar út á hvað 

hugmyndafræði þjónandi forystu og iðjuþjálfunar gengur hefur verið sett fram líkan sem 

dregur saman aðalþætti þjónandi forystu og iðjuþjálfunar: iðja, efling, hlustun, markmið og 

framtíðarsýn og með því að beita þessum þáttum í upplýsingagjöf og þjónustu við 

krabbameinsgreinda er hugmyndin sú að þessir þættir efli og bæti eftirfarandi atriði: heilsa, 

vöxtur, viska og sjálfstæði.  

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Á mynd 3 er sýnt líkan í formi tillögu að nýrri nálgun í fræðslu og stuðningi fyrir stjórnendur í 

tengslum við endurkomu krabbameinsgreindra til vinnu. Líkanið byggist á niðurstöðum rann-

sóknarinnar og hugmyndafræði iðjuþjálfunar og þjónandi forystu. Til að glöggva sig á 

líkaninu eru meðfylgjandi lýsingar á þeim þáttum sem eru mikilvægir í því: 

 

Iðja: Athafnir og verk sem hafa gildi og þýðingu fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild. 

Efling: Hvatning sem stuðlar að frumkvæði og sjálfstrausti sem eflir og þroskar 

einstaklinginn sjálfan og samstarfsfólk hans.  

Hlustun: Einlægur áhugi á velferð annarra, hlusta á viðhorf, hugmyndir og skoðanir. 

Markmið: Það að ná ákveðinni færni eða hæfni innan ákveðins tímaramma. 

Framtíðarsýn: Hugsjónir og hugmyndir sem sameina fólk og gefa starfinu merkingu. 

Heilsa: Vellíðunarástand þar sem einstaklingurinn tekur þátt í iðju sem tengist drifkrafti hans 

og fullnægir þörfum hans og samfélagsins hvað varðar magn, fjölbreytni og jafnvægi 

milli starfs og einkalífs. 

Vöxtur: Það að nýta styrkleika og hæfileika sína til að þróa uppbyggjandi samskipti og hæfni 

í verkefnum daglegs lífs. 

Viska: Innri styrkur og sjálfsþekking, það gefa af sér til annarra með umhyggju og nota 

samhygð í starfi. 

Sjálfstæði: Það að vera frjáls og skynja að maður hafi persónulegt vald, á mann sé hlustað og 

virðing sé borin fyrir manni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 3. Líkan um nýja nálgun í fræðslu og stuðningi við stjórnendur í tengslum við 

endurkomu krabbameinsgreindra til vinnu, byggt á niðurstöðum rannsóknarinnar og 

hugmyndafræði iðjuþjálfunar og þjónandi forystu. 
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5.7. Tillögur að frekari rannsóknum 

Höfundur leggur til að gerðar verði fleiri rannsóknir sem tengjast viðfangsefni þessarar rann-

sóknar. Hægt væri að vinna stærri rannsókn þar sem bæði væru notaðar megindlegar og 

eigindlegar aðferðir. Í fyrsta lagi væri hægt að rannsaka fleiri þátttakendur sem hafa fengið 

krabbamein og í öðru lagi væri hægt að gera rannsókn meðal stjórnenda í fyrirtækjum sem 

hafa fengið krabbameinsgreinda einstaklinga aftur til vinnu eftir veikindin og fá innsýn í 

viðhorf þeirra og skoðanir um efnið. Eigindleg rannsókn með ítarlegum viðhorfum stjórnenda 

myndi fara í dýptina á því hvernig þeim líður að fá krabbameinsgreint fólk aftur til vinnu og 

varpa þannig ljósi á viðhorf þeirra. Um leið væri hægt að kanna hvort hugmyndafræði 

þjónandi forystu myndi falla að áherslum stjórnenda og/eða gagnast þeim.  

6. Lokaorð 

Eftir því sem meðferð við krabbamein fleygir fram fjölgar þeim sem lifa með krabbamein og 

eru í vinnu meðan á meðferð stendur eða snúa aftur til vinnu eftir meðferð. Um helmingur 

fullorðinna krabbameinsgreindra er undir 65 ára aldri (Mehnert, 2011). Þessi hópur hefur 

mikilvægum hlutverkum að gegna í samfélaginu, eins og að annast fjölskyldu, stunda vinnu 

og taka þátt í félagslífi. Íslendingar hafa verið þekktir fyrir að vera vinnusamir og má segja að 

vinnan sé stór hluti af lífi flests fólks enda algengt að fólk í fullu starfi verji stórum hluta 

ævinnar í vinnunni. Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu vísbendingar um að þátttakendum 

fannst vinnan ekki skipta eins miklu máli og áður. Þau settu samveru með fjölskyldunni í 

forgang og ný lífssýn kom fram þar sem upplifanir og félagsleg nánd skipti þau meira máli en 

vinnan þótt hún væri þeim mikilvæg. Vinnuumhverfið hefur áhrif á daglega upplifun, iðju, 

samskipti, heilsu, hamingju og velferð einstaklinga. Ljóst er af niðurstöðum þessarar rann-

sóknar að það að greinast með krabbamein og fá meðferð í kjölfarið hafði mikil áhrif á þátt-

takendur. Þau lýstu mikilli vanlíðan vegna fylgikvilla sem meðferðirnar ollu og hafði það 

áhrif á allt venjubundið líf og umhverfi þeirra. Lífsgæði einstaklinganna biðu hnekki í öllum 

tilfellum þar sem þau fundu fyrir fylgikvillum vegna sjúkdómsins og meðferðar við honum og 

þetta hafði áhrif á fjölskylduna alla og hið daglega líf. Þannig voru það ekki bara þau krabba-

meinsgreindu sem fundu fyrir breytingum heldur höfðu veikindin áhrif á alla fjölskyldu-

meðlimi. Allir þátttakendur höfðu verið í 100% vinnu fyrir greiningu en meirihlutinn þurfti að 

byrja í skertu hlutfalli við upphaf vinnusambands eftir veikindaleyfi. Væntingar þátttakenda 

til vinnugetu voru ekki alltaf í samræmi við raunveruleikann og þau áttaðu sig fljótt á orku-

leysinu og þreytunni þegar til vinnu var komið. Það olli í sumum tilfellum depurð því að sá 
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tími sem ekki fór í vinnu varð ósjálfrátt að hvíldartíma þótt hugurinn stæði frekar til að sinna 

fjölskyldu og tómstundum. Meirihluti þátttakenda lýsir því svo að þetta ástand hafi verið verst 

í byrjun vinnusambands en eftir sem á leið jókst orkan og meiri tími gafst í annað en vinnu og 

hvíld. Þó glíma sumir ennþá við miklar aukaverkanir sem skerða lífsgæði þeirra þótt langt sé 

liðið frá greiningu og meðferð. Þörf er á góðum stjórnendum í mannlegu samfélagi og kannski 

ennþá frekar þegar starfsmenn glíma við veikindi eins og þessi rannsókn varpar ljósi á. 

Skilningur, hlustun og einlægur áhugi á þörfum þeirra er nokkuð sem þátttakendur þráðu en 

sumir fengu ekki. Í þeim tilfellum olli það tilfinningalegu róti sem varð til þess að þau þurftu 

að breyta til í starfi með tilheyrandi umróti og vanlíðan. Rannsóknin leiddi í ljós að öllum 

þátttakendunum fannst vanta fræðslu fyrir stjórnendur og samstarfsmenn um hvernig það er 

að koma aftur til vinnu eftir krabbameinsveikindi. Eins og ein konan sagði: „Það var ekki 

sama konan sem kom til baka“. Þeim fannst oft á tíðum vanta skilning en sögðu jafnframt að 

með fræðslu myndi skilningur aukast. Framkoma stjórnenda skiptir miklu máli þegar 

krabbameinsgreindir einstaklingar koma aftur til vinnu eftir greiningu. Þeir stjórnendur sem 

tileinka sér hugmyndafræði þjónandi forystu geta bætt hag starfsmanna sinna til muna, verið 

leiðandi í að skapa jákvætt andrúmsloft og sýnt gott fordæmi hvað stuðning varðar þannig að 

starfsmönnunum finnist þeir hafa tilgang, vera mikilvægir og á þá sé hlustað. Það að auka 

vellíðan í starfi á þennan hátt skapar jákvætt vinnuumhverfi og uppbyggileg samskipti sem 

hafa góð áhrif á líðan einstaklinganna. Um leið og vellíðan skapast í vinnu þá hefur það aftur 

áhrif á lífsgæði einstaklinganna, fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild.  
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Viðhengi 1. Opnar spurningar 

Almennt 

Segðu mér aðeins frá þér og fjölskylduaðstæðum 

Við hvað starfar þú, hve lengi, starfshlutfall ? 

Af hverju fórstu í veikindaleyfi / hver sendi þig ?  

Trú á eigin vinnugetu 

Hvernig leið þér að byrja að vinna aftur ? 

Mikilvægi vinnu - markmið 

Segður mér aðeins frá starfinu þínu 

Viltu lýsa viðhorfi þínu almennt til vinnunnar ? 

Hvað er mikilvægast við að hafa vinnu ? 

Ertu hrædd/ur um að missa vinnuna ? 

Finnur þú fyrir virðingu, auðmýkt á vinnustaðnum ? 

Er hlustað á þig í vinnunni ? 

Mat á eigin hæfni og takmörkunum 

Hvað finnst þér erfitt að gera í vinnunni vegna veikindanna ? 

Hefur eitthvað breytst í vinnunni ? 

Hvernig eru samskipti við vinnufélaga/ yfirmann /stuðningur ? 

Ábyrgð 

Hvernig lítur þú á framtíðina, hvert er næsta skref í vinnunni þinni ? 

Hverju væri hægt að breyta í vinnunni til að létta undir með þér ? 

Hlutverk - Væntingar 

Hvað lýsir best ástandinu í vinnunni ? 

Hvernig reynist skipulagið á vinnustaðnum ?  

Hefur þú þurft að breyta vinnulagi / verklagi vegna veikindanna ? 

Áhugamál – verkefni utan vinnu 

Hvernig er lífið utan vinnu ? 

Hafa veikindin breytt lífi þínu utan vinnu ? 

Sóttir þú faglegan stuðning ? 
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Viðhengi 2. Bréf sent á væntanlega þátttakendur 

Sæl verið þið 

Ég, Erna Magnúsdóttir er í mastersnámi í Forystu og stjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Mastersverkefnið mitt mun fjalla um hvernig það er að snúa aftur til vinnu eftir 

krabbameinsveikindi og er rannsóknarspurningin eftirfarandi:  

Hver er upplifun fólks af því að koma aftur til vinnu eftir krabbameinsmeðferð með 

hliðsjón af afleiðingum sjúkdómsmeðferðar, stuðnings vegna sjúkdóms og 

vinnustaðamenningar. 

Áætlað er að taka viðtöl við 8 einstaklinga, 4 konur og 4 karlmenn. Ég leita því að 

einstaklingum sem: 

1. Þurftu að hætta vinnu tímabundið vegna krabbameinsveikinda 

2. Byrjuðu að vinna aftur og eru búin, eða voru búin að vera a.m.k í eitt ár eða 

lengur á vinnustað eftir veikindin. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig krabbameinsgreindum einstaklingum gengur 

að fóta sig á vinnumarkaði eftir krabbameinsveikindi og rof á vinnu vegna þessa. Gildi 

rannsóknarinnar er mikilvægur hluti af þekkingu á starfsumhverfi krabbameinsgreindra og 

verður í kjölfarið hægt að meta hvort þörf sé á viðeigandi úrræðum. Skoðað verður hvort 

afleiðingar meðferðar hafi áhrif á vinnugetu og hvort vinnuumhverfi viðkomandi spili inn í 

vinnugetu og starfsánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast til að glöggva sig á 

aðstæðum á íslenskum vinnumarkaði hjá þeim sem snúa aftur til vinnu eftir 

krabbameinsgreiningu og/eða meðferð. 

Allir þátttakendur munu skrifa undir upplýst samþykki þar sem gerð verður grein fyrir tilgangi 

rannsóknar, lengd og framkvæmd. Þá verður réttur þátttakanda kynntur ef viðkomandi vill 

hætta þátttöku. Rannsakandi leitast við að hafa upplýsingar sem aflað er 

ópersónugreinanlegar, hvergi verður gefið upp nafn, kennitala eða hjá hvaða fyrirtæki 

viðkomandi vinnur og fyllsta trúnaðar gætt á öllum sviðum. Tilkynning um rannsóknina hefur 

verið send til Persónverndar. 

Leiðbeinandi er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir lektor við Háskólann á Bifröst. 

Ef þið hafið áhuga og passið inn í skilgreininguna þá væri gott að fá svar á 

erna@ljosid.is þar sem fram kemur nafn, aldur, símanúmer og hve lengi þið hafið verið í 

vinnu eftir veikindi 

Með kærleikskveðju Erna 
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 Viðhengi 3. Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki vegna viðtala 

Ég undirritaður samþykki hér með þátttöku í viðtali sem er hluti af rannsókninni  

Reynsla einstaklinga af því að hefja aftur störf eftir krabbmeinsmeðferð 

Umsjón með rannókninni og ábyrgðaraðili á Íslandi er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir, dósent við Háskólann 

á Bifröst og Háskóla Íslands. Rannsakandi er Erna Magnúsdóttir meistaranemi í Forystu og Stjórnun 

við Háskólann á Bifröst. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig krabbameinsgreindum einstaklingum gengur að fóta 

sig á vinnumarkaði eftir krabbameinsveikindi og rof á vinnu vegna þessa. 

Þessi hluti rannsóknarinnar felst í viðtölum sem taka um 40-60 mínútur, verða hljóðrituð og síðan 

skráð. Allar viðkvæmar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi einn hefur 

aðgang að þeim. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 

Þátttakendur verða upplýstir um niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

Ég geri mér grein fyrir að mér er frjálst að neita að taka þátt í þessari rannsókn en ef ég tek þátt í 

henni ákveð ég sjálf/ur hverju ég svara eða segi frá. Mér er einnig heimilt að hætta þátttöku hvenær 

sem er. Hafi ég einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða rétt minn sem þátttakanda í henni er 

mér heimilt að leita til rannsakanda eða ábyrgðarmanns hennar hvenær sem er (Sigrúnar 

Gunnarsdóttur ábyrgðarmanns rannóknarinnar í síma 699-0560, netfang sigrungu@bifrost.is og / eða 

Ernu Magnúsdóttur rannsakanda í síma 899-0250 netfang erna@ljosid.is 

 

Reykjavík 05.06.2018 

 

Þátttakandi         Rannsakandi 
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